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CHCEMY POMAGAĆ!

W.T.

Szkolny wolontariat

Pamiętajmy, że „ten najbardziej potrzebuje pomocy, którego
prośba o nią jest najcichsza”.
Od tego roku szkolnego
swoją działalność
rozpoczęło Szkolne Koło
Wolontariatu prowadzone
przez panią Weronikę
Turk. Uczestnicy chcą się
wzorować na najlepszych,
dlatego zorganizowano w
październiku spotkanie z
panią Moniką Błażejewską
- koordynatorem
wolontariatu Pomorskiego
Hospicjum dla Dzieci.

Pani Monika w bardzo
piękny i wzruszający
sposób opowiadała o
swoich małych
podopiecznych. Spotkanie
to uświadomiło nam, iż
ciężko chore dzieci często
żyją bardzo blisko nas i
potrzebują naszego
wsparcia. Czasem
wystarczy bardzo niewiele,
by im pomóc. Wystarczy
włączyć się w organizację

akcji charytatywnych.
Tymczasem we wrześniu
ruszyła akcja zbierania
plastikowych nakrętek „Nakręć się i pomagaj z
uśmiechem!" Celem jest
zebranie jak największej
ilości nakrętek i
przekazanie funduszy z
ich sprzedaży na pomoc
chorym dzieciom. Jak
przyłączyć się do akcji?
Zachęcamy wszystkich

uczniów do zbieranie
nakrętek i przynoszenia do
szkoły. Nasi wolontariusze
przygotowali we
wszystkich salach
lekcyjnych specjalnie
oznaczone kolorowe
pudełka, do których można
wrzucać na bieżąco
nakrętki po napojach
wypijanych w szkole.
Monika

6 grudnia w piątek
o godz. 17.00 odbędzie
się w naszej szkole
coroczny koncert
charytatywny
"Dzieci - Dzieciom".
Nasi muzycznie
utalentowani koledzy
zaprezentują się
w świątecznym repertuarze.
Występy przeplatane będą
licytacjami. Pojawią się
liczne stoiska ze
świątecznymi ozdobami
wykonanymi przez
plastycznie uzdolnionych
uczniów. Działać będzie
słodka kawiarenka.
Zebrane w ten dzień
pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup
paczek świątecznych dla
rodzin będących
w trudnej sytuacji
materialnej.
ZAPRASZAMY!!!
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CO W JEZIORACH SŁYCHAĆ?

PASOWANIE NA UCZNIA

W październiku nasi najmłodsi koledzy z klas pierwszych zostali
uroczyście pasowani na uczniów. Przygotowania do tego ważnego
wydarzenia rozpoczęły się już we wrześniu. Wiersze, piosenki zostały przez
pierwszaków znakomicie przedstawione. Widownia złożona z rodziców
gorąco oklaskiwała ich występy.
Pan dyrektor Piotr Kloczkowski przy pomocy wielkiego kolorowego ołówka
pasował każde dziecko na prawowitego ucznia Szkoły Podstawowej nr 2
w Kartuzach. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na szkolny
sztandar, iż będą pilnie się uczyć.
Każdy dostał mały upominek od kolegów z drugiej klasy, którzy serdecznie
przywitali pierwszaki w gronie uczniowskim, oraz tubę z cukierkami z rąk
pana dyrektora.

Badamy stan wody.

E.D.

W dniu 23 października uczniowie z klasy 6c mieli okazję uczestniczyć
w zajęciach terenowych w ramach projektu realizowanego przez Gminę
Kartuzy "Opracowanie planu ochrony i rekultywacji jezior kartuskich".
Przy pomocy specjalisty pobraliśmy próbki wody z jeziora Klasztornego
Małego, a następnie zbadaliśmy stopień zanieczyszczenia wody w
zbiorniku. Zajęcia wszystkim się bardzo podobały. Dały możliwość
praktycznego poznania sposobu badania jakości wody oraz jak sami
możemy wpływać na czystość naszych jezior. Na Kaszubach mieszkamy
w otoczeniu wielu jezior, więc dbajmy o nie, a w wakacje spokojnie będziemy
mogli w nich pływać.
Martyna

Następnie dzieci wraz
ze swoimi rodzicami
i nauczycielami
pozowały do
pamiątkowych zdjęć.
Na zakończenie tego
wyjątkowego dnia
wszyscy zebrani udali
się do swoich klas na
poczęstunek.

KLASA 1B

red.

KLASA 1A

red.

Mamy nadzieję, że
nasi młodsi koledzy
spędzą w szkole wiele
szczęśliwych dni.
Życzymy im
powodzenia!

POETYCKIE ZADUSZKI

Monika

Koniec października, początek listopada to czas, który wprowadza nas w
zadumę, często nawet smutek. Wspominamy tych, którzy odeszli. Również
nie zapomnieliśmy o grobach zaniedbanych, o których nikt już nie pamięta i
wraz z wychowawcami odwiedziliśmy pobliski cmentarz. Uporządkowaliśmy
zapomniane groby oraz złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Dopełnieniem
tych refleksyjnych dni w szkole był montaż słowno-muzyczny pt. "Poetyckie
Zaduszki" przygotowany przez szkolny zespół "Teatromani". Uczniowie klas
szóstych przy muzyce Bacha recytowali jesienne i nostalgiczne wiersze ks.
J. Twardowskiego, K. Baczyńskiego, a także K. I. Gałczyńskiego. Wietrzna
i deszczowa pogoda dopełniła 'zaduszkowy obraz'.
Monika
Poetyckie Zaduszki.

E.D.
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6c na tropach
historii

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 8 listopada
w naszej szkole
obchodziliśmy
Narodowe Święto
Niepodległości. Polska
od 95 lat jest wolnym
krajem, dlatego
postanowiliśmy uczcić
tę ważną rocznicę i
każdy uczeń
przygotował na ten
dzień biało-czerwony
kotylion.
Na apelu zebrali się
nie tylko uczniowie i
nauczyciele, ale swą
obecnością

Ułan jak żywy... M.K.

E.D.

"Jak feniks z popiołów"
zaszczycili nas
również kombatanci,
którzy byli gotowi
oddać swoje życie za
niepodległość.
Bardzo pouczającą i
ciekawą część
artystyczną
przygotowali
uczniowie klas piątych
wraz ze szkolnym
chórem.
Była to dla nas
wspaniała lekcja
historii i patriotyzmu
Po występie

głos zabrał pan
dyrektor, który
przypomniał nam, jak
ważne jest to święto
dla nas Polaków.
Po tym apelu chyba
każdy zastanowił się,
co dla niego znaczą
słowa WOLNOŚĆ
i NIEPODLEGŁOŚĆ,
bo powinny znaczyć
bardzo wiele...
Postanowiliśmy
zapytać o to naszych
czytelników:
Martyna: Wolność -

mogę oglądać
programy telewizyjne,
które mnie interesują,
słuchać muzyki, na
jaką mam ochotę. Nikt
nie narzuca mi, co
mam mówić czy
pisać.
Ania: Mamy pewną
swobodę, czyli
możemy realizować
marzenia i mówić, co
nam się nie podoba
bez strachu o życie.
Oczywiście trzeba
przy tym uważać, by
nie krzywdzić
drugiego człowieka.

B.P.

Inne jest dobre

B.P.

KAŻDY Z NAS JEST
WYJĄTKOWY

„Inność innych akceptuję i dlatego ich szanuję.”
6 listopada nasi koledzy z klasy IV a wzięli
udział w zajęciach bibliotecznych poświęconych
zagadnieniu niepełnosprawności i tolerancji.
Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Publicznej w
Kartuzach. Uczniowie wysłuchali utworów, w
których został poruszony problem wyśmiewania
się z osób z powodu ich wyglądu. Mogli podzielić
się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat
braku tolerancji w stosunku do drugiego
człowieka. Mieli okazję porozmawiać z panem
Arkadiuszem Urbanem – aktorem, który od lat
prowadzi warsztaty teatralne z osobami
niepełnosprawnymi. Podzielił się on swoim
doświadczeniem oraz tym, jak należy traktować
osoby niepełnosprawne. Uczniowie obejrzeli
również film o wzajemnym pomaganiu sobie –
dobro, które dajemy, wraca do nas.
Z takim przesłaniem czwartoklasiści opuścili
mury biblioteki.
Asia

Monika

Klasa IVa

dla obronności kraju
wraz z uzasadnieniem
warunków jego
przyznawania; na
W listopadzie
podstawie
uczniowie klasy 6c
wylosowanego
wzięli udział
życiorysu postaci
w zajęciach
historycznej uzasadnić,
zorganizowanych
czy ta osoba może
przez Centrum
Inicjatyw Edukacyjnych stanowić wzór dla
przyszłych pokoleń.
w Kartuzach
poświęconych
Uczniowie byli
powstaniom
zadowoleni z efektów
narodowym oraz ich
swoich prac, dzięki nim
bohaterom.
poszerzyli swoją
Organizatorzy
wiedzę na temat
przygotowali bogaty
bohaterów narodowych
zestaw tekstów
zasłużonych dla
źródłowych, dzięki
ojczyzny. Uświadomili
którym uczniowie
sobie, że bycie patriotą
sprawnie mogli
to przede wszystkim
wykonywać zadania,
praca nad samym
między innymi:
sobą.
opracować projekt
odznaczenia za zasługi

Znak naszego nastroju.

B.P.
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HUMOR :))
Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie
domowe i widzi, że Jagoda nie zrobiła. Pyta się
więc:
- Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
Jagoda mówi:
- Po obiedzie.
Nauczycielka:
- To czemu nie masz tego zadania zrobionego?
A Jagoda:
- Bo jestem na diecie.

REDAKCJA:

rys. Zosia K.

:)

Martyna Bladowska, Martyna Ciachowska,
Agata Goitowska, Julia Jurek,
Laura Karczewska, Zofia Kiedrowska,
Daria Markowska, Monika Miłejko,
Joanna Stoltmann

KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

"Magiczna przemiana" jest to książka autorstwa Kelly McKain. Szczególnie polecana dziewczynom.
Opowiada ona o Lusy Jessice Hartley, która ma trzynaście lat. W szkole jest znana jako wyrocznia
mody. Jej największym marzeniem jest zostać prawdziwą projektantką. Pewnego dnia nadarza się
okazja do spróbowania swych sił. Pojawia się w szkole nieśmiała dziewczyna, która nie ma przyjaciół z
powodu niemodnego stroju. Lucy postanawia zmienić jej wygląd, by poczuła się pewniej. Podczas
przemiany zaprzyjaźnia się z nieśmiałą Matyldą-Jane.
Książka pisana jest w formie dziennika. Zawiera wiele zabawnych momentów, przy których można
się pośmiać. Z chęcią Wam ją polecam.
Julia J.

Koło Dziennikarskie

J.A.

TOP TEN - WASZA LISTA PRZEBOJÓW
1. Cher Lloyd - Swagger Jagger
2. Naughty Boy - La la la
3. Demi Lorato - Heart Attack
4. Jennifer Lopez and Pitbull - Live it up
5. John Newman - Love me
6. Katy Perry - Roar
7. Margaret - Thank you very much
8. Robin Thicke - Blurred Lines
9. Avicii - Wake me up
10. Sylwia Grzeszczak - Pożyczony

W tym miesiącu pierwsze miejsce na liście zajęła
Chery Lloyd - piosenkarka, która odniosła sukces
w amerykańskiej wersji X-faktor. W 2009 roku
Cher rozpoczęła studia w szkole aktorskiej.
Szybko jednak okazało się, że większą radość
niż aktorstwo daje jej muzyka. Swoją karierę
muzyczną rozpoczęła w 2010 roku.
Pierwszym singlem ‘Swagger Jagger’ Cher
podbiła brytyjski rynek muzyczny docierając do
pierwszego miejsca tamtejszej listy przebojów.
W listopadzie 2011 roku ukazał się jej debiutancki
krążek ‘Sticks + Stones’ wydany przez wytwórnię
należącą do twórcy ‘X Factora’ Simona Cowella.
Cher Lloyd

int.

