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Samorząd Uczniowski

     We wrześniu został wybrany nowy Samorząd   
     Uczniowski.  
     W jego skład wchodzą: 
    Jakub Choroszewski kl. VIa- przewodniczący, 
    Joanna Kiszko kl. VIb - zastępca, 
    Aleksandra Krupicz kl. Va- zastępca, 
    Amelia Barszczewska kl. Va - skarbnik
    Dominik Truszczyński kl. VIb - sekretarz
  
 Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują
  Pani Małgorzata Mazurek i Pani Marianna Jankowska.

      W jednym z ważniejszym dni w całym roku szkolnym, w Dniu Edukacji Narodowej, 
       chcielibyśmy złożyć wszystkim Pracownikom ,,Dwójki'' najserdeczniejsze życzenia: 
             dużo zdrowia, cierpliwości, wiele sukcesów zawodowych, wytrwałości, 
                                ze wszystkich uczniów zadowolenia i radości!!!

                                                                          Redakcja ,,Dwójkowego Kuriera''

      Zapraszamy na spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem, które
         odbędzie się w dniu 23.10.2014r. o godz. 12:45 w sali baletowej.
   Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest udział ucznia w konkursie czytelniczym. 
                                   (Dokładne informacje w bibliotece szkolnej.)
      

.

                   
                                                            Rys. Marta Mioduszewska kl. III   

                                                                
 
     Podziel się wrażeniami po przeczytaniu lektury, napisz recenzję 
                     książki i przynieś ją do biblioteki szkolnej!!!

     Zapraszamy do pisania recenzji w ramach kampanii czytelniczej
                         Kuriera Porannego  " Czytam, bo lubię''.
      Należy napisać recenzję ulubionej książki i przynieść ją do biblioteki szkolnej.
    Najlepsze prace będą przesyłane do redakcji Kuriera Porannego i niektóre z nich
   publikowane na  łamach gazety. Przewidziane są również upominki za każdą 
   recenzję przesłaną do organizatora.

.

                        OGŁOSZENIA DROBNE
   1.  Stary typ laptopa dla nienadążającego ze
        współczesnością nauczyciela tanio sprzedam.
    2. Profesjonalnie urządzimy Radzie Pedagogicznej
        dyskotekę z kocią muzyką.
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Pani Agnieszka -
- długowłosa
artystyczna Dusza -
- w świecie barw
wdzięcznie się
porusza.

W pancerz wiedzy
okuta wiek po wieku
nam przybliża
magister Iza.

Pani Elwira
w wirtualnym świecie
myszkę oswoiła.
Czy już o tym wiecie?

Pani Iza na co dzień i
od święta jest wesoła.
Dzięki niej śpiewa cała
szkoła!

Mamy na to solidne
dowody, że "mazurek"
to nazwa wróbelka,
tańca, ciasta i... pisane
wielką literą - nazwisko
naszej Pani od
przyrody.

Gdy w szkole powinie
Ci się noga, możesz
liczyć na wsparcie
pedagoga. Kiedy
będzie źle albo gorzej
Pani Julita Ci pomoże.

Kiedy rodzice pracują,
Pani Justyna i Pani
Monika w szkolnej
świetlicy nam matkują.
Czasem mamy tam i
tatusia - Pana Artura i
Pana Piotrusia.

Niestraszne nam
rachunki, niestraszne
ortogramy, bo Panią
Ewę mamy!

Szkolna rzeczywistość
to dla niej źródło
natchnienia. Obficie z
Niej czerpie Pani
Dyrektor, która uwielbia
przemówienia.

Pani Ewa z Panią
Wiolą ciągle w
książkach siedzą.
Potem Panie Polonistki
biednych uczniów
przygniatają swoją
wielką wiedzą!

" Taki mały, Taki duży
może świętym być..."
Ksiądz Tomasz, Pani
Marianna i Pani Helena
- prawie święci -
pomogą nam w tym...

Pani Lidka talent
pedagogiczny 
i muzyczny ma, więc
Jej klasa świetnie na
dzwonkach gra.

Pani Agnieszka , Pani
Pani Marta i Pani Ania
uczą pierwszaki
w wiedzy raczkowania.

Matematyka - jak -
życie czasem stawia
przed nami trudne
zadania. Pani Małgosia
i Pani Kinga też są tego
zdania. Ich nazwiska
przywodzą na myśl
zwierzęta. Karmi się je
liczbami!
O tym niech każdy
pamięta.

Panie Marta, Ula, Iza 
i Halinka bardzo się
starają wszystkie siły
pokładają, aby języki
obce nie były nam
obce.

Gdy szczególnie
wymaga tego sytuacji
powaga, Pani Elżbieta
pracę naszej szkoły
wspomaga.
W świetlicy
maluszkami się
zajmuje lub o zdrowiu z
uczniami dyskutuje.

            

                              POCZET PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
                              IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Lubimy Pana Cisza,
chociaż nas ucisza. 
Nie znosi także
gadania
mgr Cichończyk Ania.
W mojej głowie myśl
zabłyska:
Wuefu uczą ludzie o
cichych nazwiskach!
Jak się ma do tego 
nazwisko Pana
Woronieckiego?

.

.

.

.
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Prowadząca "zerówkę"
Pani Ania wykonuje
trudne zadania.
Niezmiennie tym nas
zachwyca, że dzięki
Niej z przedszkolaka
robi się uczeń lub
uczennica.
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W szatni króluje Pani
Iwonka.
Buty i palta słuchają Jej
rozkazów od dzwonka 
do dzwonka.

Pan Konserwator
Leonty
zwiedził w szkole
wszystkie kąty.
Niestraszna mu żadna
naprawa, 
bo ma wsparcie
złotych rączek Pana
Kamila.

Wszystkie  rysunki do
"Pocztu pracowników
...."  wykonała
Aleksandra Czarniecka
kl.VI

Pani Grażyna pracuje
w sekretariacie.
Na pewno Ją znacie. 
Jej uśmiech i rozwaga 
na co dzień z
biurokracją się zmaga.

Pani Ela z Panią Ewą
z Szefową Terenią
w kuchni szkolnej
dogadzają uczniów
podniebieniom. 

  Kącik Młodych Ekologów 
Cześć!
        Mam na imię Wiktoria, będę prowadzić stałą rubrykę Kącik Młodych
Ekologów. Na początek zapoznam Was z  działalnością naszego koła, 
na którym wykonujemy eksperymenty.   
        Koło Młodych Ekologów działa w naszej szkole od siedmiu lat, prowadzi
je Pani Małgorzata Mazurek. Uczniowie bardzo chętnie uczęszczają na
zajęcia, gdyż program zajęć jest bardzo ciekawy. 
        Od dwóch lat nasze koło KME współpracuje z Klubem Młodego
Odkrywcy, nad którym patronat objęło Centrum Nauki Kopernik, a efektem
są  wspólne projekty tj. Piknik Naukowy, Zbiórka ZSEE, opieka nad „Polem
Nadziei”. Ponadto uczestniczymy w wycieczkach do muzeów, oglądamy
wystawy naukowe, wychodzimy na basen, łyżwy, czyli same przyjemności.
Bardzo ciekawą formą zajęć są jednak wspomniane eksperymenty, za
pomocą których szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. - Ile
powietrza mieści się w metrze kwadratowym?  - Jak sprawdzić porę dnia za
pomocą własnego cienia? Największym zainteresowaniem cieszą się
eksperymenty, które wykonujemy samodzielnie, potem je prezentujemy i
wyjaśniamy. - Dlaczego…? 
Jak to się stało… ?  Jeśli eksperyment nam się nie udał to Pani wyjaśnia i
doprowadza go do skutku.

Wykonujemy eksperymenty

Pani Basia, Pani Edyta
i Pani Iwona -
- trzy wzory kobiecego
męstwa - 
mówią "STOP"
sznurom pojazdów
dla uczniów
bezpieczeństwa.

Na straży czystości
stoją.
Żadnych wyzwań się
nie boją. 
Z bałaganem 
i niesfornymi uczniami, 
z kurzem i ze śmieci
strzępami na korytarzu
i w klasie dzielnie
radzą sobie Panie:
Wiera, Halina, Regina,
Mirka, Agnieszka 
i Basia.

 Panie Kinga i Jola
wśród książek czas
spędzają. 
Poezją, prozą i ...
kurzem na co dzień
oddychają.
Zawsze są gotowe się
poświęcić, 
żeby uczniów do
czytania zachęcić.

.
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Dzięki Pani Intendentce
- sumiennej Krystynie -
 - wiele kłopotów naszą
szkołę ominie.

.

Pielęgniarka szkolna - 
- Pani Luiza - to osoba
kompetentna i miła. 
Gdy przed klasówką 
boli Cię paluszek lub
głowa, wszelkiej
pomocy udzielić
uczniowi gotowa.

Pani kierownik Agatka 
i Pani Wioleta
szkolnemu
gospodarstwu wnikliwie
się przypatrują,
porządku pilnują.
Uczniów 
w księgach skreślają.
Uczniów do ksiąg
wpisują. 
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    Wywiad Redaktor Biedronki  z Panią Krystyną Rutkowską - 
             - emerytowaną nauczycielką, Babcią Zosi

Redaktor Biedronka: Czy możesz, Babciu, powiedzieć 
o sobie, że byłaś nauczycielką z powołania?

Już w drugiej klasie szkoły podstawowej postanowiłam, że zostanę
nauczycielką. Lubiłam swoją pierwszą szkołę i pierwszą panią. Może to
zadecydowało o moim wyborze?
Moje marzenia się spełniły. Kocham dzieci. W tym zawodzie to jest
najważniejsze. Uczyłam w klasach I – III. Praca dawała mi ogromną
satysfakcję. 
Teraz jestem już emerytką. Często wspominam miłe chwile spędzone 
z moimi wychowankami. Nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie.

Redaktor Biedronka: Czy jakiś dzień z Twojej pracy zapisał się
szczególnie w Twojej pamięci?

Dużo było takich dni, które często wspominam z ogromnym sentymentem:
zabawne imprezy klasowe, wycieczki krajoznawcze, najzwyklejsze lekcje.

Redaktor Biedronka: A może jacyś uczniowie zostawili trwały ślad 
w Twoim sercu?

Mam długą listę uczniów, o których pamiętam. Śledzę ich losy: Adaś –
obecnie wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, doktor socjologii,
Ewunia – pani sędzia, Emilka, Iza, Marta, Maciuś – lekarze...

Redaktor Biedronka: Jakie cechy powinien, Twoim zdaniem, Babciu,
posiadać każdy nauczyciel?

Nauczyciel powinien być odpowiedzialny, kochający dzieci, obiektywny,
sumienny, pracowity, sprawiedliwy, opanowany, cierpliwy.

Redaktor Biedronka: Jakie przesłanie, Babciu, Ty – jako doświadczony
pedagog – chciałabyś skierować do nauczycieli rozpoczynających pracę?

Życzę im i radzę, żeby:
- zawsze kierowali się dobrem dziecka
-podchodzili indywidualnie do każdego ucznia
- mieli dużo cierpliwości
- obiektywnie oceniali zaistniałą sytuację
- nie popadali w rutynę
- tak organizowali zajęcia, by nauka była przyjemnością, a nie przykrym
obowiązkiem.

Redaktor Biedronka: Serdecznie dziękuję Ci, Babciu,  za udzielenie
odpowiedzi na moje pytania.     
                                                     Rozmawiała  Zosia Kozłowska 

    

Co czyta Julia?
      Hej ! Mam na imię Julia i wzorem Martynki
oraz Zuzi, które uczą się już w gimnazjum, będę
prowadzić kącik o lekturach.
       Jako pierwszą książkę, którą chciałabym
wam polecić oraz opisać to pozycja z serii
,,Dziennik cwaniaczka” Ubaw po pachy
autorstwa amerykańskiego pisarza Jeff’a
Kinney’a.
,,Dziennik cwaniaczka” to pełna humoru opowieść
o nastolatku Gregu Heffley’u, który rozpoczyna
naukę w gimnazjum. Chłopiec opisuje swe
przeżycia w dzienniku, a sytuacje ilustruje w
sposób bardzo zabawny.  Według mnie ,,Dziennik
… " to mini-komiks. Jestem przekonana, że
pozycja przypadnie do gustu dla młodszego
czytelnika, jak i nieco starszego.
Można powiedzieć, że "Cwaniaczek” to moja
pierwsza miłość.
 

Rys.

Humor szkolny

Przychodzi skrzat do
apteki i mówi do
aptekarki: 
- Poproszę lek na ból
głowy.
- Dobrze....
zapakować? 
-Nie dziękuję, poturlam.

Nauczyciel pyta dzieci
w klasie: 
- Czy wiecie dzieci jaki
ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio:
Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu
nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka
w zegarach.

– Ile ziemniaków
wejdzie do dużego
garnka? 
Żaden nie wejdzie, bo
ziemniaki nie mają nóg.

Rys.

Rys.

 Ogłoszenia drobne
 
1. Dziecinnie
wygądającego
nauczyciela, który
zastąpi mojego syna
na klasówkach z
matematyki, zatrudnię
od zaraz.

2. Zapłacę każdą cenę
za wydanie słowników
uznających za normę
popełniane przeze
mnie błędy
ortograficzne i
językowe. 

Rys.

Rys.

Na koniec roku 
profesor mówi do
dzieci: 
- Życzę wam, abyście
w te wakacje
odpoczęły i po
wakacjach były
mądrzejsze. 
Na to dzieci:
- Nawzajem, panie
profesorze.

 W skład Redakcji szkolnej gazetki "Dwójkowy Kurier" wchodzą: 
 Dawid Szutko, Julia Czarniecka, Wiktoria Iwaszczuk, Patrycja Cylwik. 
 Opiekę nad gazetką sprawuje p. Jolanta Kosobko

Siedziba Redakcji „Dwójkowego Kuriera” mieści się w bibliotece szkolnej.
Zapraszamy do współpracy felietonistów, reporterów, rysowników 
i wszystkich, którzy bacznie obserwują rzeczywistość szkolną. Swoje
propozycje, pytania i życzenia możecie przynosić do Redakcji.

A. Czarniecka

P. Żynel

A.Poradzińska

P.Pabiś

K. Żemierowska


