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PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

DZIEŃ CHŁOPCA  2020/2021

PTradycją naszej szkoły jest  to, iż  w Dniu Edukacji
Narodowej  obchodzimy Uroczystość  Pasowania Na
Ucznia. 14 X uczniowie z klasy 1a i 1b uczestniczyli w
klasowych uroczystościach.  Zanim nastąpił  moment
pasowania, pierwszaki  musiały wykazać się rozległą
wiedzą. Rozmawiały o grzecznym zachowaniu w szkole,
wyszukiwały  słowa,  które  należy używać na co dzień.
Wysłuchały wierszyka o grzecznym zachowaniu. Potem
wszyscy doszli do wniosku, że chcą być wzorowymi
uczniami, więc ustalil,i jak powinien zachowywać się i jaki
powinien być  wzorowy uczeń. Wykazały się wiedzą  na
temat naszej ojczyzny.  Był również  czas na szkolne
zagadki, które bardzo szybko  zostały  rozwiązane.
Nawet egzamin z ruchu drogowego dla nikogo nie był
straszny.  Po wykonaniu wszystkich zadań  nastąpił 
najważniejszy moment - ŚLUBOWANIE. Po odczytaniu
tekstu ślubowania,  pani Dyrektor,  dotykając  ogromnym
ołówkiem ramienia każdego ucznia,  mianowała go
uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe medale,  dyplomy oraz słodkie
upominki . Po części oficjalnej odbyła  się część towarzyska
– słodki poczęstunek. 
                                                              Joanna Turów

30 września to wyjątkowa data w kalendarzu. Wszyscy
chłopcy – starsi oraz młodsi mają wtedy swoje święto. Nie
inaczej było też w naszej szkole, w tym dniu uczniowie
obchodzili Dzień Chłopaka. W każdej klasie dziewczynki
wybrały najsympatyczniejszego kolegę, a przedstawicielki
klasy 8a gratulowały wybranym chłopcom wręczając
każdemu z Nich szarfę. Dodatkowo Samorząd Uczniowski
przygotował dla każdego chłopca w szkole słodki
upominek.Większość klas spędzała to święto we własnym
gronie. Dziewczynki zadbały o to, aby w tym dniu chłopcy
czuli się wyróżnieni. Były życzenia, upominki i zabawy.
Wszystkim chłopcom życzyliśmy: Uśmiechu na twarzy, a w
sercu radości, spełnienia marzeń i szczęścia – wszystkiego
najlepszego z okazji Dnia Chłopaka.
                                                  Samorząd Uczniowski

Fot. Iwona Grzegorczyk
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WYJAZD KLAS DRUGICH DO STANOWIC

„DWÓJKA” SPRZĄTA ŚWIAT!

Co to będzie?
To pytanie nurtowało uczestników wycieczki
edukacyjnej do Stanowic. Byli nimi uczniowie
klas drugich. To oni w Klubie Młodego wynalazcy
bawili się w młodych chemików. Jednak z tej
zabawy wychodziły prawdziwe cuda. Dzieci
badały pH niektórych produktów spożywczych, a
z metalowej kulki i foli aluminiowej zrobiły
"fikającego robaka". Wykonywane eksperymenty
bardzo podobały się dzieciom. Fikające robaki
zabrali ze sobą do domu, aby wtajemniczyć
rodziców w zasadę ich działania. Po nauce był
czas na zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Wszystkim uczestnikom zajęcia bardzo się
podobały.
J. Bałko. A. Czerniawska, A. Wierzbicka

Tegoroczną Akcję Sprzątania Świata rozpoczęli
uczniowie klas starszych V-VIII, którzy 22
września  zebrali się w szczytnym celu. 
Miłośnicy działań prośrodowiskowych, po
zakończonych zajęciach lekcyjnych, wyruszyli na
wyznaczony teren akcji. Słoneczne popołudnie 
wprawiło wszystkich w wyśmienite humory, choć
postępowanie ludzi zaśmiecających przydrożne i
leśne tereny budzi smutek i zażenowanie.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem
segregowali odpady i usuwali śmieci, które
straszą i kaleczą naszą piękną przyrodę.
Wrześniowe dni sprzyjały prośrodowiskowym
działaniom, 23 i 30 września uczniowie klas 2c,
3a i 3b uczestniczyli w Akcji Sprzątania Świata
na wybranych obszarach miasta. 
Uczniowie klas trzecich w ramach obchodów
akcji Sprzątanie Świata napisali listy do Ziemi,
które zostały zaprezentowane na korytarzu
szkolnym. Podczas lekcji edukacji społecznej i
przyrody były dodatkowo przeprowadzane
pogadanki na temat ochrony przyrody.
Prezentowano również filmy o tematyce
ekologicznej. Uczestnicy tegorocznej akcji 
wykazali się umiejętnościami segregacji
odpadów, dając przykład właściwych postaw
wobec przyrody,  które chcieliby zaszczepić w
naszych mieszkańcach.
       Tekst i zdjęcia:  I. Olobry  D. Podbereska

Fot. Anna Wierzbicka
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DZIEŃ CHŁOPCA TO DOBRY CZAS NA ZABAWĘ

W dniu 30 września, jak co roku, obchodzony jest
Dzień Chłopca, dlatego dziewczynki z klas
trzecich postanowiły ten dzień uczcić w sposób
niecodzienny i wyjątkowy.Po odśpiewaniu stu lat,
złożeniu życzeń i wręczeniu drobnych
upominków swoim kolegom, całymi klasami
wyruszyły na rajd pieszy nad jezioro Duszatyń.
Imprezę tę wzbogacono o dobrze znaną zabawę
w podchody, gdzie klasy naprzemiennie
odnajdywały zadania, które trzeba było wykonać.
Po dotarciu na miejsce na uczniów czekało
ognisko, na którym dzieci mogły piec kiełbaski,
bułki oraz pianki. Były gry i zabawy, a radość i
dobry humor towarzyszył wszystkim
uczestnikom. W drodze na ognisko dzieci
zbierały i segregowały śmieci, tym samym
włączyły się do akcji sprzątania świata. Zbierając
śmieci, nie mogły zrozumieć, że sami
doprowadzamy do degradacji środowiska
naturalnego.

                               Tekst i zdjęcia:  M. Jokiel

Fot.

Fot. Fot.

DZIEŃ  CHŁOPCA  W  KLASACH DRUGICH  

M.
Jokiel

A. Czerniawska A. Wierzbicka
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KREDKOBRANIE

CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ! REDAKCJA  ARKADII

Serdecznie dziękuję za udział w akcji
charytatywnej "Kredkobranie". Bardzo się cieszę,
że w naszej szkole nie zabrakło dzieci, które
pragną bezinteresownie pomagać.
"Kredkobranie" to ogólnopolska akcja
charytatywna, której celem jest pomoc
najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających
na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej.
Dary w postaci kredek, farb, zeszytów, bloków,
piórników, długopisów i wszelkiego rodzaju
przyborów szkolnych i materiałów plastycznych
zbierane były w całej Polsce od sierpnia do
września bieżącego roku. W październiku
podarunki trafią do szkół polskich oraz placówek,
w których uczą się polskie dzieci na Białorusi,
Ukrainie i Litwie. Pomysłodawcą akcji jest
Fundacja Ignatianum, akcję koordynuje pan
Tomasz Konturek. Kredkobranie jest zbiórką
publiczną zarejestrowaną przez MSWiA pod
numerem 2019/3386/OR.
Postanowiłam włączyć naszą szkołę do akcji.
Mimo krótkiego czasu udało nam się zebrać
mnóstwo darów. Zebraliśmy aż 5 kartonów,
ważących razem ok. 100 kg.
                                               Monika Kubica

NASZA  TWÓRCZOŚĆ

Fot.

 
Jesteś na pierwszym miejscu,
choć jesteś jednym z dwóch.
Nieraz przyczepiam się do Ciebie  jak kleszcz.
Choć jesteś trochę przygłuchy, miękki i
zjadasz okruchy,to i tak cię kocham, bo jesteś
moim dziadkiem.
Gdybym miał opisać Cię dwoma słowami,to
byłyby to słowa twardy żołnierz.
Jestem Twoim wnukiem, a Ty moim
dziadkiem,
więc wiem o Tobie dużo, na przykład że masz 
   wzrok snajpera.
Masz dużo szczęścia i wnuków.Teraz jesteś
na emeryturze i nie dostałeś ani    jednej róży,
więc teraz się ciesz, bo piszę dla Ciebie  ten   
wiersz,
ale nie wiem, czy mnie lubisz, bo nigdy mi
tego   nie mówisz.
Ale  musisz wiedzieć, że ja Cię tak.
                                         Maksym Krzysiak

Wyobraźcie sobie, że na Waszym osiedlu
mieszkają dwie bliźniaczki, które ciągle psocą.
Takie właśnie są Olka i Olcia – psotnice
podwórkowe, mieszkające na skwerku przy ulicy
Kota w Worku. Dziewczęta przez cały czas
płatają figle mieszkańcom skwerku. Pewnego
razu wchodzą w drogę Bandzie Dużego Jaśka.
Nie lubią się nudzić, trudno jest je zauważyć, bo
ciągle gdzieś pędzą. Pewnego dnia siostry
trafiają do Akademii Dziwnych Umiejętności,
gdzie uczęszczają na kurs wróżek
podwórkowych.
Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od
5 do 10 lat. Na niektórych stronach znajdują się
czarno-białe obrazki autorstwa Zofii
Dzierżawskiej. 
Książka uczy nas, że nawet największy łobuz
może przejść prawdziwą przemianę i stać się
dobrym, miłym i uczynnym człowiekiem.
                             Tekst i zdjęcie: Lena Gałan

Adres; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego
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