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ORGANIZATOR
PROJEKTU

Przegląd wydarzeń, czyli co się
działo w Dwójce w roku
szkolnym 2013/14
Co roku w naszej
szkole odbywa się
Koncert
Charytatywny
„Dzieci-Dzieciom”.
Jego celem jest
zebranie pieniędzy
na zakup
świątecznych
upominków dla
uczniów z
biedniejszych
rodzin.
Świąteczny koncert
przynosi wiele
ciepła i radości.
Lecz aby te uczucia
naprawdę móc
poczuć, potrzeba
wiele pracy i
wysiłku. Nasi
uczniowie pod
opieką swoich
nauczycieli zawsze
przygotowują
część artystyczną:
piosenki śpiewane z
sercem,
energetyczne
tańce, gra na
instrumentach. W
kawiarence można
delektować się
dobrym ciastem,
kawą lub herbatą.
Powodzenie cieszą
się stoiska ze
świątecznymi
ozdobami.

PARTNER

KONCERT
CHARYTATYWNY
Dzięki
zaangażowaniu
całej społeczności,
nie tylko szkolnej,
co roku nasza
szkoła pobija
własny rekord w
zbiórce pieniędzy
na tak szczytny
cel.
Tegoroczny
Koncert - wbrew
liczbie XIII - okazał
się bardzo udany.
Zosia K.

Koncert

Najmłodsi

szk.

Anioły z IIc szk.

szk.

W NUMERZE:
ZABAWA
KARNAWAŁOWA
STR. 2
*
PIERWSZY
DZIEŃ WIOSNY
STR. 2
*
PASOWANIE NA
UCZNIA
STR. 3
Dzieci z zerówki

szk.

*

ŚWIĘTO
PATRONA
SZKOŁY
STR. 3
*
SPRAWDZIAN
SZÓSTOKLASISTÓW
STR. 3
*
MAJÓWKA
KASZUBSKA
STR. 4
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ZABAWA KARNAWAŁOWA
Pod koniec lutego w naszej
szkole odbyła się dyskoteka
karnawałowa. Wszyscy uczniowie
byli zachwyceni miłą zabawą z
przyjaciółmi. Na początku na sali
gimnastycznej bawili się najmłodsi.
Dzięki kostiumom dzieci mogły
poczuć się jak prawdziwe wróżki,
księżniczki lub superbohaterowie.
Wychowawcy przygotowali dla nich
liczne konkursy. Następnie
świętowały klasy starsze, które
również zajmowały się wystrojem
sali i doborem muzyki. Na uczniów
czekał również słodki poczęstunek.
Wszyscy świetnie się bawili.

Wspaniała zabawa

szk.

Bal przebierańców

szk.

Martyna
Taniec na gazecie

szk.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
I DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

Dzień Samorządności

szk.

Wiosna w zerówce

szk.

Wiosenny koncert

szk.

21 marca szóstoklasiści jak co
roku wystąpili w roli nauczycieli i
prowadzili zajęcia dydaktyczne.
Dzień zaczął się od specjalnego
apelu, w czasie którego pan
dyrektor przekazał symboliczny
klucz przewodniczącemu szkoły.
Po zajęciach uczniowie wraz z
wychowawcami wybrali się na
koncert wiosenny do szkoły
muzycznej. Poszczególni
wychowankowie zaprezentowali
swoje umiejętności muzyczne i
teatralne występując przed
widownią. Koncert zakończył się
żartobliwym przedstawieniem.
To był udany dzień. Każdy wyszedł
ze szkoły z uśmiechem na twarzy.
Wika
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PASOWANIE NA UCZNIA

KLASA 1B

red.

Co roku w naszej szkole odbywa się pasowanie na
ucznia. W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły
ubrani na galowo. Pan Dyrektor uroczyście pasuje ich
na pełnoprawnych uczniów. Pierwszoklasiści
przygotowują przedstawienie, które prezentują przed
rodzicami.
Każdy pierwszak dostaje upominek w postaci rożka
wypełnionego smakołykami. Po zakończeniu całej
ceremonii uczniowie wraz z rodzicami udają się do
klas na słodki poczęstunek.
Dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców jest to
jedno z ważniejszych szkolnych wydarzeń.
Agata

SPRAWDZIAN
SZÓSTOKLASISTÓW
1 kwietnia odbył się egzamin szóstoklasisty.
Uczniowie wraz z nauczycielami wiele czasu
poświęcali na naukę, aby dobrze wypaść na teście.
Dwa dni przed sprawdzianem wychowawcy zalecali
odpoczywać, chodzić na spacery, oddychać świeżym
powietrzem, przede wszystkim nie stresować się i
tylko wieczorem przeczytać sobie najważniejsze
rzeczy. Egzamin rozpoczął się o 9:00. Uczniowie z sali
wyszli szczęśliwi, że już po wszystkim.
Daria

KLASA 1A

red.

ŚWIĘTO PATRONA
SZKOŁY
19 lutego w naszej szkole odbył się uroczysty apel z
okazji rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, słynnego
astronoma, fizyka i lekarza. Już 41 lat minęło od
nadania jego imienia naszej szkole. Podczas apelu
uczniowie klas IV zaprezentowali przedstawienie o
Mikołaju Koperniku.
W tym dniu odbył się II Międzyszkolny Konkurs
Interdyscyplinarny Copernicus 2014. Wzięli w nim
udział uczniowie m.in. ze szkoły w Kiełpinie, Dzierżążnie, Koloni, Prokowie. Pierwsza część konkursu
polegała na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę
matematyczno-przyrodniczą. W czasie drugiego etapu
uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania.
Oliwia

Na sali

szk.

Dziennik Bałtycki | Wydanie specjalne 05/2014 | Strona 4

www.dziennikbaltycki.pl

W Ścianach Dwójki

WWW.JUNIORMEDIA.PL

VI KASZUBSKA MAJÓWKA
9 maja 2014 r. miało miejsce
bardzo ważne wydarzenie VI Majówka Kaszubska.
Ta uroczystość już na stałe wpisała
się w tradycję naszej szkoły. Mimo
nie najlepszej pogody, humory nam
dopisywały. Uczniowie mieli okazję
zaprezentować swoje talenty.
Oprócz atrakcji dostępnych w
szkole mogliśmy skorzystać
z zabaw na świeżym powietrzu.
Najwięcej radości sprawiła
dzieciom ogromna, dmuchana
zjeżdżalnia. Ciekawe okazały się
też IV Mistrzostwa Rodziców w
Rzucie Beretem.
Rozstrzygnięto również projekt
"Studnia dla południa" oraz konkurs
profilaktyczny "Kolory
życia". Koncert poprowadziły
uczennice: Joanna Stoltmann i
Monika Miłejko.

Dzieci z oddziału przedszkolnego

S.K.

- CZYLI COŚ
DLA CIAŁA I
DLA DUCHA,
A DO TEGO
DUŻO
RADOŚCI
Rodzice
również włączyli
się w
przygotowanie
Majówki. Mamy
upiekły pyszne
ciasta i pomogły
w sprzedaży
kiełbasek.
Każdy znalazł u
nas coś dla
siebie np. fani
sportu mogli
obejrzeć pokaz
zapaśniczy, a
zwolennicy prac
ręcznych
samodzielnie
wykonywali
pacynki.

Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację festynu.

Szkolny zespół regionalny S.K.

Szkoła tańca El'dance

S.K.

Taniec "zeróweczek"

S.K.

