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SZKOLNY KONKURS KOLĘD

Za nami V Szkolny Konkurs Kolęd. Wzięli w nim
udział uczniowie z klas I-III. Na każdym poziomie
nagrodzono troje laureatów oraz przyznano
wyróżnienia. W czasie obrad komisji obejrzeliśmy
jasełka w formie pantomimy w wykonaniu uczennic z
klasy Va. Decyzja komisji była bardzo trudna, gdyż
wszyscy byli pięknie przygotowani. Nie zabrakło
ciekawych strojów oraz rekwizytów, które
uatrakcyjniły prezentacje. Nie wszyscy uczestnicy
mogli osobiście przybyć na konkurs. Jednak przesłali
swoje nagrania, które również były rozpatrywane
przez komisję konkursową. Każdy z biorących udział
wyszedł ze słodkim upominkiem, a na pozostałych
nagrody czekają. Występy starszych dzieci odbyły się
w drugiej części konkursu. Poziom był bardzo wysoki
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Okazało się, że w naszej szkolnej społeczności jest
wiele uzdolnionych muzycznie i wokalnie osób.
Wykonanie kolęd i pastorałek było tak profesjonalne, a
uczniowie tak utalentowani, że jury postanowiło
przyznać wszystkim pierwsze miejsca. W historii
szkolnych konkursów muzycznych jest to wyjątkowa
sytuacja. Dziękujemy uczniom za udział w konkursie,
a nauczycielom za pomoc w organizacji tego
wydarzenia, które wprowadziło nas w świąteczny
nastrój. Dziękujemy Radzie Rodziców za finansową
pomoc w organizacji konkursu.

Zapraszamy w następnym roku!

Organizatorzy

KOSMICZNY  TYDZIEŃ

4 października uczniowie klas 1-3 rozpoczęli
wspólną zabawę podczas „Kosmicznego
tygodnia w Dwójce”. W terminie 4-8
października obchodzony jest Światowy
Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Nasi
uczniowie włączyli się w to działanie. Dzisiaj
ruszyły przygotowania dekoracji i powstały
pierwsze prace. Dzieci poznały, jaka jest
różnica między astronautą a kosmonautą.
Prosta odpowiedź wywołała uśmiech na
twarzach. A Wy już to wiecie? Od rana w
szkole panowała „nieziemska” atmosfera.
Wszyscy uczniowie przygotowywali się do
ufoludkowego pokazu mody. Pokaz ruszył
podczas przerwy. Przy dźwiękach głośnej
muzyki każdy prezentował swój strój. Kolejną
przerwę spędziliśmy na ufoludkowej
dyskotece. Po tańcach i zabawach jedliśmy
mufinki, których zapach już od rana roznosił się
po szkole. Wielu uczniów przyznało, że był to
jeden z najlepszych dni. Na pewno ta wielka
radość była spowodowana wspólną zabawą.
Pierwszoklasiści wykonali piękne rakiety. Nasza
wystawa na korytarzu szkolnym zapełnia się
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coraz szybciej ciekawymi eksponatami.
Zyskaliśmy też wiele informacji na temat
Układu Słonecznego. Poznaliśmy sylwetkę
Mikołaja Kopernika - wielkiego Polaka, który
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię……” Pani
Dyrektor podziękowała wszystkim uczniom za ich
zaangażowanie i udział w zabawie. Rada
Rodziców przy SP2 ufundowała wszystkim
uczestnikom słodycze oraz sfinansowała zakup
produktów na ufoludkowe mufinki. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się we
wspólną zabawę i pomoc.

Iwona Grzegorczyk, Joanna Turów

DZIEŃ  PRZYWRACANIA  CZYNNOŚCI  SERCA

W dniach 18.10.2021-22.10.2021 dzieci z
klas I-III uczestniczyły w wydarzenia
mających przybliżyć im tematykę udzielania
I pomocy. Na początku tygodnia uczniowie
wykonywali zadania-quizy, plakaty,
łamigłówki. Oglądali filmy dotyczące
pierwszej pomocy. W czwartek 21.10.
odbyło się spotkanie z ratownikami z
Gryfińskiego Stowarzyszenia
Ratowniczego, na którym dzieci poznały
zasady udzielania I pomocy i zachowania
się w stanie zagrożenia życia. W piątek
22.10.2021 uczniowie brali udział w biciu
rekordu w jednoczesnej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Dziękujemy Panu
Łukaszowi Kamińskiemu i Pani Danucie
Rzechółce z Gryfińskiego Stowarzyszenia
Ratowniczego za wsparcie akcji, a
wszystkim klasom i ich wychowawczyniom
za czynny udział w obchodach Dnia
Przywracania Czynności Serca.

Wychowawczynie klas III
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ROK  Z KRZYSZTOFEM KAMILEM BACZYŃSKIM

Rok 2021 został ogłoszony
ROKIEM KRZYSZTOFA
KAMILA BACZYŃSKIEGO.
Z tej okazji uczniowie
naszej szkoły pod opieką
nauczycieli przygotowali
wieczornicę poświęconą
wielkiemu poecie.
Uczennice klasy 8a
wykonały prezentację
pokazującą twórczość
Baczyńskiego. Natomiast
uczennice klasy 7a
odczytały wybrane wiersze
poety, do których był
przygotowany podkład
muzyczny. Uczniowie
naszej szkoły mogli też
obejrzeć gazetkę
prezentującą Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego. Przygotowany program obejrzeli uczniowie najstarszych klas: 7a, 7b i
8a. Mamy nadzieję, że każdy spędził miłe chwile z piękną, choć na pewno smutną poezją
jednego z Kolumbów.

E. Bąk, J. Łazorczyk, K. Matuszewska
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