Moja Szkoła

Uwaga!!!
Konkurs z nagrodami!!!
Rozpoznaj nauczycielkę na zdjęciu obok. Jeśli
wiesz, kim jest dziewczyna z fotografii, przyjdź
do biblioteki i udziel poprawnej odpowiedzi.
Pierwsze
upominki.
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Felieton
Zmiany w czwartej klasie
Zaczął się nowy rok szkolny, każdy
nas straszył: "Czwarta klasa to nie zabawy", a
tu nie jest trudno, ale łatwo też nie. Doszły
cztery przedmioty: technika, plastyka, historia
i przyroda. Niby nic się nie zmieniło, a jednak… Nadal jesteśmy w tej samej szkole. Koledzy i koleżanki tacy sami. Chłopcy ciągle
bałaganią, rozrabiają i dokuczają. Nauka?
Ooo! To nie dla nich! Choć lekcje odrabiają.
Wszyscy najchętniej poszliby na wagary lub
na wycieczkę, ostatecznie do kina. A tu trzeba
się uczyć!
Jak wspomniałam, doszły cztery przedmioty, więcej godzin i
obowiązków w szkole. Nowością dla nas nie są tylko przedmioty, ale
również nauczyciele. Każdy z nich ma określoną dziedzinę i swoje wymagania. Nie jesteśmy już "kochanymi słoneczkami", panie zwracają
się do nas jak do dorosłych, więc tak się czujemy, choć wiemy, że to
nieprawda. Niektórzy starsi koledzy próbują nas pouczać, ale mówiąc
szczerze, sami nie są mądrzejsi;)
Czasami łezka w oku się zakręci, gdy wspominamy młodsze
klasy. Mniej obowiązków, więcej zabawy. Teraz lekcje odrabiamy dłużej, bo są trudniejsze. Plusem obecnej nauki jest to, że nie pracujemy
zdalnie, mamy kontakt z nauczycielami i wreszcie z koleżankami i kolegami. Dzięki temu nauka jest przyjemniejsza.
Dobrze było w młodszych klasach, ale znacznie ciekawiej jest w czwartej klasie. Teraz tylko
czekać do wakacji!
Amelia Sokolnicka
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Pasje naszych uczniów
PODRÓŻE—POLECAM
Uwielbiam podróże. Każdego roku
z mamą i tatą staramy się zwiedzać nowe
miejsca. Najbardziej ze wszystkich zakątków podobała mi się Turcja.
W podróż do tego kraju wybraliśmy
się samolotem. Polecam zabrać ze sobą
sweter, ponieważ czasami podczas lotu klimatyzacja sprawia, że na pokładzie jest
chłodno. Ponadto warto mieć ze sobą książkę do czytania i przekąski - tak na wszelki
wypadek.
Gdy już dolecieliśmy na miejsce,
udaliśmy się do hotelu. Było tam bardzo
fajnie: duże baseny, występy artystów i konkursy mające umilić nam czas. Niedaleko
naszego hotelu było morze. Woda w nim
była ciepła i bardzo słona. Kąpaliśmy się tam jednak rzadziej niż w basenie obok hotelu.
Jeśli chodzi o jedzenie, to w Turcji było ono pyszne. Kolorowe ciasta, dużo owoców, np.
ozdobione melony i arbuzy zachęcały do konsumpcji już samym wyglądem.
Dostępne były dla nas różne wycieczki. Biuro podróży zadbało o nasz wolny czas. Skorzystaliśmy między innymi z wycieczki po ruinach starego teatru. W czasie jednej z takich wypraw przeżyliśmy ciekawą przygodę. W tym dniu w Turcji miało miejsce trzęsienie ziemi o średniej intensywności, jednak my nie zauważyliśmy nic niepokojącego i dowiedzieliśmy się o tym dopiero od naszego przewodnika.
Podsumowując, bardzo polecam zwiedzanie różnych zakątków Ziemi, ponieważ podróże
kształcą, pobudzają wyobraźnię i fajnie spędza się w ten sposób czas. Dodatkowym atutem jest słoneczna pogoda i mili ludzie.
Maja Rosłońska
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Pasje naszych uczniów
HIP – HOP
Moją największą pasją
jest taniec hip - hop. W wieku
pięciu lat zaczęłam tańczyć u
mojej cudownej nauczycielki,
pani Olgi. W czasie tych kilku
lat nauczyłam się wielu no-

wych kroków tanecznych, choreografii oraz wzięłam udział
w kilku konkursach, m.in. w
Mikołajkowym Turnieju Tańca Rudolf, w którym zajęłam I
miejsce w grupie wiekowej.
Uczestniczyłam w warsztatach
tanecznych z Klaudią Antos, uczyłam się tańczyć jazz z Jerrym Kowalczykiem. W okresie wakacji
wyjeżdżamy całą grupą na kolonie, na których szlifujemy swoje umiejętności, jednocześnie dobrze
się bawiąc. Od ponad roku nagrywamy klipy taneczne o różnej tematyce. W tym czasie powstało

już 6 klipów, a siódmy (o tytule „312” ) jest w trakcie montażu. Jego premiera odbędzie się w Halloween. Każde z tych nagrań można obejrzeć na kanale YouTube, do czego serdecznie zachęcam.
Tej pasji poświęciłam swój wolny czas, a rodzina mnie w tym wspiera. Robię to, co sprawia mi
ogromną przyjemność.

Oliwia Jastrzębska
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Konkursy:
Rozstrzygnięcie konkursu z 4 numeru gazetki szkolnej:
Słodkie upominki za konkurs z pierwszej strony gazetki otrzymali:
Pola Dygus kl. 2b, Bartosz Seroczyński kl. 7d, Igor Osiński kl. 4a
Prawidłowa odpowiedź to:
Na zdjęciu umieszczonym na okładce rozpoznaję panią Karolinę Pająk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Pamiętajcie!
Kto pierwszy, ten lepszy!
Czekam na prawidłowe odpowiedzi!
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Z życia szkoły
Czas to miłość…Apel poświęcony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu
10 września w naszej szkole odbył się spektakl słowno - muzyczny pt. “Czas to miłość”
poświęcony Prymasowi Tysiąclecia. O tym wydarzeniu napisał emerytowany nauczyciel historii
naszej szkoły,
pan Andrzej Zawadzki:
„Myślę wciąż o jutrzejszej
beatyfikacji
WSPANIAŁEJ DWÓJKI naszych rodaków
ostatniego stulecia i o
tym, że nie będzie na
niej sztandaru Szkoły
Podstawowej nr 2 im.
Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, co się
Szkole po prostu należało. Dlaczego,? Wyjaśniłem to kilka minut temu
w okazjonalnym poście.
Nie wszystko zostało
jednak stracone. Nasielska Dwójka jest po prostu bardzo dobrą szkołą. Należny Prymasowi Tysiąclecia hołd oddała w dniu 10 września na
wspaniałej uroczystości wewnątrzszkolnej. Miałem zaszczyt w niej uczestniczyć. Głównym jej
punktem był spektakl słowno - muzyczny poświęcony Prymasowi Tysiąclecia o wiele znaczącym
tytule: “Czas to miłość”. Wykorzystano w nim prezentację multimedialną przygotowaną przez
szkolną katechetkę i historyczkę panią Annę Tomasińską. Scenariusz napisała polonistka pani Anna Korycka. Stronę muzyczną opracowała pani Kinga Żabik Uczniowie występujący w spektaklu
pokazali, jak wielki potencjał tkwi w nich.
Wspaniale i w dodatku delikatnie uwidocznione były fakty z bogatej biografii PIERWSZEGO
KAPŁANA TYSIĄCLETNIEJ POLSKI..
Będąc uczestnikiem tego spotkania, miałem możność przekazać obecnym uczniom wrażenia ze spotkania delegacji ich starszych koleżanek i kolegów przed czterdziestu laty z Prymasem
Tysiąclecia
w
warszawskiej
Archikatedrze..
To obecne spotkanie w jakimś
stopniu przypominało spotkanie
ich
starszych
kolegów i koleżanek sprzed lat
czterdziestu.
I
dla ich poprzedników i dla nich
było to piękne
przeżycie.”
A. Tomasińska

7

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego

Z życia szkoły
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021- RAZEM POSPRZĄTAMY MIASTO

Od lat staramy się uświadamiać uczniom naszej szkoły, jak ważne jest dbanie o porządek
w otaczającym nas środowisku. Corocznie aktywnie uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji
„Sprzątanie Świata”. .
W tym roku jako pierwsza do akcji przystąpiła klasa 4a wraz z wychowawcą. Uczniowie
wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci ruszyli do walki o czysty teren wokół
szkoły.
.
Sprzątanie to nie tylko obowiązek, ale i świetna zabawa! Do akcji sprzątania naszej Ziemi
z chęcią i radością włączyli się również uczniowie innych klas.

.
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Z życia szkoły
Narodowe Czytanie 2021
6 października 2021 roku w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie. Podczas tegorocznej, dziesiątej już odsłony, spotkaliśmy się z utworem „Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. W tym roku obchodzimy bowiem setną rocznicę śmierci tej
wyjątkowej kobiety - aktorki, powieściopisarki, dramatopisarki i felietonistki. Weszła
ona do historii polskiej literatury jako czołowa przedstawicielka polskiego naturalizmu i jako demaskatorka pruderii i fałszu małomieszczańskiego stylu życia.
„Moralność pani Dulskiej” to niewątpliwie najbardziej znane dzieło tej znakomitej pisarki.
Przeczytaliśmy skróconą wersję tego dramatu, starając się oddać klimat i obyczaje panujące
w mieszczańskiej rodzinie Anieli Dulskiej.
W tegorocznej edycji udział wzięli:
Anna Tomasińska – osoba wprowadzająca
Bożena Kozłowska – Aniela Dulska
Krzysztof Macias – Felicjan Dulski
Tomasz Czajkowski - Zbyszko Dulski
Kinga Żabik - Mela Dulska
Joanna Czyż - Hesia Dulska
Paulina Mosakowska – Hanka
Justyna Margiel – Tadrachowa
Anna Korycka – Juliasiewiczowa
Scenografię wykonaliśmy pod kierunkiem P. Justyny Margiel, opracowanie
medialne zawdzięczamy P. Monice Paluszek, stroje wypożyczyliśmy od P. Kingi Szczypek, natomiast o dobre nagłośnienie zadbał P. Krzysztof Margiel. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc
i zaangażowanie. Wyrazy wdzięczności przekazujemy także zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Mamy nadzieję, że miło spędziliście Państwo czas w murach naszej szkoły. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.
Anna Korycka
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Z życia szkoły
ZACHOWAĆ PAMIĘĆ…

8 października wybraliśmy się na nasielski cmentarz parafialny, aby opracować plan grobów
osób, o których pamięć jest żywa w naszej społeczności lokalnej, ale również tych, które zostały
zapomniane. Są to przede wszystkim zmarli
nauczyciele, którzy pracowali w naszej szkole, oraz osoby, które miały znaczący wpływ
na historię miasta. Jest to szczególnie ważne
w przypadku tych nagrobków, o które nie ma
już kto zadbać. Chcemy, aby pamięć o nich
trwała w kolejnych pokoleniach.
Szkolne Koło Wolontariatu

Kreatywne
spotkanie wolontariuszy kompozycje nagrobne
Jesień w pełni i wielkimi krokami
zbliża się 1 listopada. Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu postanowili wykorzystać dary przyrody i wykonać kompozycje na
groby. Podczas piątkowego spotkania powstały 33 stroiki, które w przyszłym tygodniu zostaną zaniesione na nasz cmentarz
parafialny.
Agnieszka Sztabnik
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
ODBLASKI
Różnego rodzaju odblaski bardzo często rzucają nam się w oczy, jednak należy zastanowić
się, czy zależy nam tylko i wyłącznie na posiadaniu odblaskowego gadżetu, czy na bezpiecznym
przemieszczaniu się w słabo oświetlonych miejscach.
Odblaski są obowiązkowe!
Odblaski znacznie zwiększają bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów na drodze. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym obowiązek noszenia tych elementów ma każdy pieszy,
który porusza się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Za brak elementu odblaskowego grozi kara nawet w wysokości 500 zł. Do elementów odblaskowych zalicza się m.in. kamizelki, smycze,
przypinane do ubrania bądź plecaka breloczki i opaski. Można je kupić w sklepach sportowych i papierniczych, w większości supermarketów, w sklepach z odzieżą BHP lub odblaskami oraz na stacjach benzynowych. Wiele sklepów oferuje specjalnie przeznaczone dla dzieci odblaskowe breloczki
w formie zwierzątek lub bohaterów z kreskówek. Sam element odblaskowy to jednak za mało – równie ważne jest jego odpowiednie umiejscowienie.
Odblaski zapewniają nam widoczność
i bezpieczeństwo
W czasie złej widoczności, gdy pieszy ma na sobie ubranie w szaro-czarnych kolorach, pozbawione elementów odblaskowych, kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem.
Pamiętajmy, że w ciemnościach pieszy widzi reflektory samochodu nawet z odległości kilku
kilometrów, ale kierowca dostrzeże go dopiero, gdy zauważy sylwetkę człowieka w zasięgu świateł
samochodu.

Po ciemku, bez elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni w światłach mijania z odległości zaledwie 20 – 30 metrów. Jeśli kierowca jedzie z prędkością 90 km/h, to pokonuje 25 metrów
drogi w ciągu 1 sekundy i nie ma szans na jakąkolwiek reakcję, gdy zauważy na swojej drodze pieszego. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy odbijający światła samochodu,
kierowca spostrzeże go już z odległości 130 – 150 metrów, czyli ok. 5 – 10 razy szybciej! To może
uratować pieszemu życie.
Powszechne stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie: zwierzaki, opaski, kamizelki,
jaskrawe parasolki i in. spowoduje, że szansa na uniknięcie potrącenia w warunkach złej widoczności znacznie wzrośnie, nawet jeśli pieszy popełni błąd, np. będzie się poruszał niewłaściwą stroną
jezdni. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w
polu działania świateł samochodu i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).
Prawo o ruchu drogowym stanowi, że osoba poruszająca się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym jest zobowiązana używać elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla innych uczestników ruchu.
Do tego przepisu nikogo nie trzeba przekonywać, warto jednak nosić odblaski, nawet jeśli
przepisy tego nie wymagają, czyli najlepiej przez całą jesień, zimę i wczesną wiosnę, zarówno w
dzień, jak i po zmierzchu. Nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale wszędzie, gdzie się poruszamy. Zwyczaj ten powinien dotyczyć wszystkich pieszych - niezależnie od wieku i obowiązujących
przepisów prawa.
Julia Polańska
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Warto Przeczytać
Tytuł:

Bella i Sebastian 3. Przyjaciele na
całe życie.
Aubry Cecile

Autor:
Opis:

Ta książka to opowieść o odwadze,
odpowiedzialności, dorastaniu i przyjaźni łączącej psa z człowiekiem.
W życiu Sebastiana szykują się duże
zmiany. Tata chłopca chce się ożenić.
Mały nie chce nawet o tym słyszeć.
Myśli tylko o opiece nad Bellą i jej
szczeniakami. Niespodziewanie zjawia się były właściciel suczki, który
okazuje się być bardzo okrutnym człowiekiem. Za wszelką cenę chce odzyskać owczarka by ponownie uwięzić
go w klatce. Sebastian robi wszystko,
aby do tego nie dopuścić. Niestety,
jest skazany wyłącznie na siebie...

Tytuł:

Naprawdę spoko!

Autor:
Opis:

Michael Morpurgo
Opowieść o chłopcu, który najbardziej na świecie kocha piłkę nożną i
swojego psa Szczęściarza.
Pewnego razu nasz bohater zostaje
potrącony przez samochód i zapada
w śpiączkę. Chłopiec jest świadomy,
słyszy każdy głos, czuje każdy dotyk
i zapach, ale… nie może się poruszać
ani mówić. Jest zamknięty we własnym świecie, z którego, mimo że
bardzo chce, nie może się wydostać.
Jedyne, czego teraz pragnie, to obudzić się, ujrzeć rodziców, obejrzeć
mecz ukochanej drużyny i znowu zobaczyć Szczęściarza

Poleca: Luiza Rosłońska

„Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata”
Mario Vargas Llosa

Serdecznie zachęcamy do lektury.
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Warto obejrzeć
Poleca: Martyna Jasińska

Tytuł:

Jak zostać gwiazdą

Gatunek:

komedia/młodzieżowy

Produkcja:

Polska

Reżyseria:

Anna Wieczur-Bluszcz

Obsada:

Katarzyna Sawczuk, Maciej Zakościelny, Anita Sokołowska, Julia Kamińska,
Tomasz Karolak, Maria Pakulnis, Urszula Dudziak
Główna bohaterka „Ostra” wywołuje
skandal w kontrowersyjnym reality
show, w którym bierze udział jej matka.
Producentowi programu wynikła sytuacja była bardzo na rękę, więc postanowił
zakwalifikować dziewczynę do następnego etapu show. Szybko okazało się, że
dziewczyna ma nie tylko wybuchowy
charakter, ale również pięknie śpiewa.
Czy sława i popularność przyniosą
dziewczynie szczęście?

Opis:

Tytuł:
Gatunek:

Coco
animowany/familijny

Produkcja:

USA

Reżyseria:

Lee Unkrich

Obsada:

Anthony Gonzalez, Gael García Bernal,
Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal,
Edward James Olmos i in.
Bohaterem tego filmu jest Miguel, który
marzy o wielkiej karierze muzycznej.
Niestety, od wielu pokoleń w jego rodzinie (nie wiedzieć czemu) muzyka
jest zakazana. Miguel jednak nie chce
się poddać, ponieważ marzy, by pójść w
ślady swojego największego idola—
Ernesta de la Cruza. Zdeterminowany
nie odpuszcza i za sprawą serii dziwnych zdarzeń trafia do Krainy Umarłych. Spotyka tam uroczego oszusta
Hectora. Wspólnie spróbują rozwikłać
tajemnicę z przeszłości rodziny Miguela...

Opis:

"To niesamowite, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem o czymś, oglądaniem o tym filmów,
a doświadczeniem tego w prawdziwym życiu, nie uważasz?"
Stephanie Mayer
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Kącik sportowy
Wielkie siatkarskie święto w Lublinie.
Superpuchary dla Jastrzębskiego Węgla i Developresu Rzeszów.
W środę, 20 października poznaliśmy w Lublinie zdobywców
pierwszych siatkarskich trofeów w tym
sezonie. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla wywalczyli Superpuchar Polski
mężczyzn. Pokonali oni drużynę Grupa
Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0
(25:18, 25:22, 30:28).
Mecze w hali Globus odbyły
się przy niemal całkowicie wypełnionych trybunach. Bezpośrednio po tym
spotkaniu odbyło się uroczyste, efektowne uhonorowanie siatkarek i siatkarzy, triumfatorów Superpucharów Polski 2021.
Wśród pań MVP finału uznana
została Brazylijka Bruna Honorio Marques z Developres Bella Dolina Rzeszów, wśród mężczyzn Tomasz Fornal z Jastrzębskiego Węgla.
W rozgrywanym tego samego dnia również w Lublinie spotkaniu o Superpuchar kobiet Developres Rzeszów pokonał Chemika Police 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 23:25, 15:12).
Spotkanie o pierwsze w tym sezonie trofeum stoczyły – podobnie jak u mężczyzn – te same zespoły, które w finale ekstraklasy walczyły o krajowy prymat.
Wyszukała i przygotowała: Wanessa Bogusz
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Palce lizać
Dziś proponujemy bardzo potworne babeczki w wykonaniu Waszej koleżanki Lenki.
Zachęcamy serdecznie do wypróbowania tego łatwego,
a jakże smakowitego przepisu.

Potworne babeczki dyniowe
Składniki:
4 jajka
150g cukru
120ml oleju
200g startej dyni
200 g mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka cynamonu
Wykonanie:
W dużej misce ubić jajka z cukrem,
dodać olej i startą dynię, wymieszać.
W drugiej misce wymieszać suche składniki:
mąkę, proszek do pieczenia, sodę i
cynamon. Następnie połączyć z mokrymi
składnikami. Przełożyć do foremek i
piec ok. 30 minut w temp. 180'C.
Po wystudzeniu udekorować lukrem
i pisakami do ciasta.

Pomysł, wykonanie i zdjęcia: Lena Daniszewska
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Kalendarz nietypowych świąt:
listopad 2021
Rys. Julia Polańska

Rys. Julia Polańska

p

1.
Wszystkich
Świętych

8.
Dzień
Zdrowego
Jedzenia
15.
Dzień Służb
Mundurowych

22.
Dzień Kredki

29.
Dzień
Podchorążego

w

2.
Zaduszki

ś

c

p

s

n

3.
Dzień
Kanapki

4.

5.
Dzień
Postaci
z Bajek

6.
Dzień
Saksofonu

7.
Dzień
Kotleta
Schabowego

9.
10.
Dzień Dzień Jeża
Wynalazcy

11.Dzień
Służby
Cywilnej

12.
Dzień
Drwala

13.
Dzień
Dobroci

14.
Dzień
Cukrzycy

17.
18.
19.
Dzień
Dzień
Dzień
Czarnego Myszki Miki PrzedsięKota
biorczości
Kobiet

20.
Dzień
Praw
Dziecka

21.
Dzień
Życzliwości

27.
Dzień bez
Zakupów

28.
Dzień
Pocałunku

16.
Dzień
Tolerancji

23.
24.
25.
Dzień Katarzynki
Dzień
Służby
Pluszowego
Prawnej
Misia

26.
Dzień
Ciasta

30.
Dzień
Białych
Skarpetek

Wyszukała i przygotowała: Wiktoria Brodzikowska

MOJA SZKOŁA
Zespół redakcyjny:
Julia Polańska kl. 8d, Wiktoria Brodzikowska kl. 8d, Lena Daniszewska kl. 4b, Luiza Rosłońska kl. 7d, Martyna
Jasińska kl. 7d, Wanessa Bogusz kl. 4c, Maja Rosłońska kl. 4c, Amelia Sokolnicka kl. 4c, Oliwia Jastrzębska kl. 4c.
Rysunki na stronie tytułowej wykonała Julia Polańska kl. 8d.
Pod opieką p. J oanny Czyż
Korekta p. Beata Kor ytkowska
Współpracownicy: Dyr ektor , Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku
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