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W numerze:
Wywiady z:  

    - p. Tomaszem Samojlikiem, 
      autorem komiksów dla dzieci,
    - p. Anną Cichończyk, 
      nauczycielką wychowania fizycznego

 Aktualności szkolne
 Co czyta Julia
 Eksperymenty
 Humor i łamigłówka

 
       

           Gazetka Szkoły Podstawowej nr 2 
    im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku

  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.

.

      Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem
              było  bardzo ciekawe i wartościowe.
                                                 
     Pan Tomasz jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauk Instytutu Biologii Ssaków. 
  W wolnych chwilach rysuje i pisze książki dla dzieci. Ulubioną jego formą pisarską jest 
  komiks, za pomocą którego przekazuje naukowe informacje na temat przyrody i historii 
        Puszczy Białowieskiej. Zainteresował nas ciekawostkami z życia zwierząt.    
                  Dowiedzieliśmy się, jak powstaje książka, komiks, film animowany...
                     Więcej informacji na ten temat na następnej stronie gazetki. 

     

                         Dyskoteka była udana!!!
     27 października Samorząd Uczniowski zorganizował 
    w szkole dyskotekę z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
    Uczestnikami zabawy byli uczniowie klas IV-VI. Harce 
     i swawole trwały blisko trzy godziny. Wszyscy wyszli 
   zadowoleni. Kolejna andrzejkowa dyskoteka odbędzie się 
                             24 listopada.              
                                                      Zapraszamy!!!

Tomasz Samojlik
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       W październikowy
poranek w naszej
szkole odbyło się
spotkanie autorskie 
z Tomaszem
Samojlikiem -
współczesnym
autorem książek dla
dzieci i młodzieży.
Impreza odbyła się 
w ramach V edycji
projektu „Podlaskie
spotkania z
pisarzami”.
Uczestniczyło w niej
98 uczniów kl. II-VI ze
szkół podstawowych:
SP Nr1, SP Nr2, SP
Nr4, SP Nr6, SP Nr15,
SP Nr16, NSP św. św.
Cyryla i Metodego.
Większość uczniów to,
uczestnicy konkursu
czytelniczo –  plast.
„Czy znasz twórczość
Tomasza Samojlika?”.
      Pan T. Samojlik
swoje opowiadania
tworzy w formie 

 komiksu. Marzył od
dawna, aby treści
naukowe przekazać
dzieciom w sposób 
dla nich zrozumiały 
i zachęcający do
czytania. Pisarz
bardzo ciekawie
opowiadał o pracy
pisarskiej, która
zajmuje mu wiele
czasu. Stwierdził, 
iż  „Komiksy nie
przygotowuje się tak
lekko, jak się je
czyta”.  Zainteresował
dzieci ciekawostkami
z życia zwierząt w
Puszczy Białowieskiej,
które są bohaterami
jego niezwykłych
książek. Pokazał kilka
nowości
czytelniczych,
mających ukazać się 
niebawem na rynku
wydawniczym.
Odpowiadał również
na liczne zapytania
 dzieci. 
    

Na koniec pisarz
udzielił krótkiego
wywiadu dla
reporterów gazetki
szkolnej „Dwójkowy
Kurier”, dokonał
pamiątkowych wpisów
do Kroniki szkolnej.
Każde dziecko miało
możliwość otrzymania
autografu autora 
z osobistą dedykacją. 
       Spotkanie
przebiegało w bardzo
miłej atmosferze 
i zapewne na długo
pozostanie w pamięci,
gdyż przygoda 
z książką w formie
wartościowego,
popularno naukowego
komiksu przypadła do
gustu młodym
czytelnikom. Takiego
typu książki są
nowością na rynku
księgarskim.       

Spotkanie z dziećmi

Autografy

Wywiad z Tomaszem Samojlikiem
Dzień dobry! Jesteśmy z redakcji szkolnej gazetki. Chcielibyśmy
przeprowadzić wywiad! Proszę nam powiedzieć, jak zaczęła się Pana
przygoda z pisaniem książek?
Bardzo trudne pytanie, gdyż to jest dosyć długo trwająca przygoda. Według
wspomnień mojej mamy, kiedy miałem 6 lat powiedziałem, że  będę tworzyć
komiksy i twardo się tego trzymałem. Przez dwa lata powstawały
przełomowe dzieła, które potem zaginęły. W wieku 8-9 lat zmieniłem zdanie 
i postanowiłem zostać pisarzem. Trwało to przez okres szkoły podstawowej 
i liceum. Kiedy studiowałem, po raz kolejny zmieniłem zdanie, zaczęła wtedy
interesować mnie nauka i postanowiłem zostać naukowcem. Moje marzenia
zaczęły się spełniać w odwrotnej kolejności. Najpierw zostałem naukowcem
(chyba wiecie, że pracuję w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk w Białowieży), potem zostałem pisarzem, a na koniec komiksiarzem.
Ile książek Pan dotychczas napisał ?
Napisałem sześć książek: cztery o żubrze Pompiku, „Nauczę cię pływać,
moja wyderko” i „Wilk Ambaras”. Napisałem i narysowałem też sześć
komiksów. 
Która z napisanych książek jest Pana ulubioną?
Jeszcze nie napisałem ulubionej, myślę, że będzie to moja następna
książka.
Czy Pan lubił czytać w dzieciństwie ? 
Tak, strasznie, okropnie lubiłem. W wieku 6 lat, będąc dzieckiem, trafiłem do
Biblioteki Miejskiej w Hajnówce i stamtąd już nie wychodziłem. Czytałem
wszystko, co mi wpadło w ręce. Uważam, że czytanie jest fantastyczne.
Jaki był Pana ulubiony autor/a z dzieciństwa?
Miałem całe mnóstwo ulubionych autorów. Wśród pisarzy dla dzieci Tove
Jansson była mi najbliższa. Podziwiam ją, gdyż poza działalnością pisarską
była malarką, graficzką, bardzo dużo rysowała. Troszkę przypomina mi to
moją działalność - piszę i ilustruję książki. Tylko trzeba pamiętać o
proporcjach Tove Jansson to gwiazda literatury dziecięcej, a ja to tylko mały
Tomasz Samojlik.
Kiedy Pan tworzy książkę, to co jest trudniejsze (bardziej
pracochłonne) rysowanie, czy pisanie komiksów?
Oba zajęcia są trudne, ale oba piękne i inspirujące, to po prostu inny rodzaj
twórczości. Przy pisaniu męczę się nad zdaniami, a przy rysowaniu męczę
się nad kadrami komiksów. Metodą prób, pomyłek i poprawek dochodzę do
tego, co mnie satysfakcjonuje. Nie potrafię powiedzieć, co ciekawsze.
Jakie zwierzęta lubi Pan najbardziej?
Lubię ryjówki. Oczywiście lubię mnóstwo innych zwierząt: żubry, wydry,
wilki,… Ale najbliższe memu sercu są jednak ryjówki.
Czy akcja  w Pana komiksach rozgrywa się tylko i wyłącznie na terenie
Puszczy Białowieskiej?
Nie, tylko dwa komiksy „Bartnik Ignat” i „Ostatni żubr” mają akcję osadzoną
w puszczy. Ryjówki natomiast żyją po prostu w lesie. To środowisko bardzo
mi się podoba, gdyż znajduję tam źródło inspiracji. Wszystko, co dotychczas
zrobiłem, obraca się wokół lasu. Ale to się wkrótce zmieni - ja wyjdę z tego
lasu. Mam mnóstwo pomysłów na książki spoza tego środowiska.
Dziękujemy za wywiad i czekamy na Pana nowe książki.
 
Rozmawiali uczniowie kl. VIb: J. Czarniecka, D. Szutko, G. Cylwik

.Wywiad

              
                    Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem
      w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego 
                                             w Białymstoku.

Tomasz Samojlik

Tomasz Samojlik

..
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KĄCIK MŁODYCH EKOLOGÓW

    Tym razem opiszemy eksperyment, jaki wykonywaliśmy na ostatnich
zajęciach. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie. - Jakiego koloru jest światło?
Według poniżej zamieszczonej instrukcji każdy może wykonać go sam w
domu. Zapraszamy do zabawy.

  Należy przygotować:
- krótki, bardzo dobrze zatemperowany ołówek,
- kolorowe flamastry, kredki lub farby,
- biały kartonik,
- kątomierz,
- nożyczki,
- cyrkiel,

  Krok po kroku…
1. Na białym kartoniku narysuj cyrklem okrąg o średnicy 10 cm.

   2. Za pomocą kątomierza podziel koło na siedem równych
       wycinków, utworzonych przez kąty około 51 stopni.  
   3. Pokoloruj części wycinków na siedem różnych kolorów, 
       np. czerwony, pomarańczowy, fioletowy, indygo,  niebieski, 
       zielony, żółty. 
   4. Środek koła przebij zatemperowanym ołówkiem, tak, aby grafit
       był skierowany w dół, kolory natomiast skierowane w  górę.
   5. Wpraw koło w ruch wirujący, jakby był to bąk.

   Wnioski:
W czasie wirowania kółka nie można rozróżnić kolorów i kółko wydaje się
prawie białe lub szare.

   Dlaczego?
Ruch wirowy zmieszał kolory, które razem utworzyły kolor biały
   ( jasnoszary). 

Bibliografia : Antonella Meiani, Wielka Księga Eksperymentów,            
Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz , 2011, s. 86

Rysowała

Eksperyment na zajęciach

Eksperyment

    
    Humor szkolny

Łukasz wraca ze
szkoły.
- Czego się dziś
nauczyłeś? - pyta tata.
Na lekcji matematyki
szukaliśmy wspólnego
mianownika.
- No, popatrz, jak ja
byłem w szkole, to też
szukaliśmy wspólnego
mianownika. Tyle lat
minęło. Że też jeszcze
nikt go nie znalazł.

Co czyta Julia?

    Hej !  Jestem Julia,
prowadzę stałą
rubrykę 
o przeczytanych
przeze mnie
książkach . Znacie
mnie z poprzedniego
numeru naszej
gazetki szkolnej.
Mam nadzieję, że
moje recenzje
zachęcą was do
sięgnięcia po
wybraną pozycję.
    Drugą książką,
jaką chciałabym
wam polecić oraz
opisać to pozycja
znana przez
większość dzieci  - 

”Mikołajek „
autorstwa R.
Gościnny’ego ,
zilustrowana przez 
J. Sempe.
"Mikołajek”
przedstawia różne
historie z życia
młodego ucznia oraz
jego ,,paczki”.
Książka jest
napisana dziecięcym
językiem, więc raczej
nie sprawi trudności
przy czytaniu.
Pozycja posiada
piękne ilustracje.
Mikołaj to wielki
marzyciel, którego
dziecięce fantazje,
często sprowadzają
na niego kłopoty. 

Inne książki z tej serii
to:

Rekreacje
Mikołajka

Mikołajek i inne
chłopaki
Wakacje
Mikołajka
Mikołajek ma
kłopoty
Nowe przygody
Mikołajka
(2tomy)
Nieznane
przygody
Mikołajka

    Wszystkie pozycje
są dostępne 
w naszej szkolnej
bibliotece.
Przeczytałam je 
i gorąco namawiam
do lektury, świetnej
na jesienne długie
wieczory.

Weronika Piasecka kl. VIB

Klasa IVb

Wiktoria i Kuba
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 W skład Redakcji szkolnej gazetki "Dwójkowy Kurier" wchodzą: 
 Dawid Szutko, Julia Czarniecka, Wiktoria Iwaszczuk, Gabriela Cylwik,
Amelia Barszczewska. 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.

Wywiad z Panią Anną Cichończyk, nauczycielem w-f.

Dzień Dobry! Jesteśmy z redakcji szkolnej gazetki. Chcielibyśmy
przeprowadzić z Panią wywiad.
Jak długo Pani pracuje, jako nauczyciel wychowania fizycznego.?
Około 25 lat.
W której szkole rozpoczynała Pani swoją pierwszą pracę?
Oczywiście w najlepszej, w Szkole Podstawowej nr 2 w Białymstoku.
Czy pamięta Pani swoje pierwsze dni pracy w naszej szkole?
Pierwsze dni pracy zawsze się pamięta, były to lekcje w ósmych klasach
w grupie chłopców.
Jakie było najśmieszniejsze wydarzenie w trakcie Pani pracy?
W każdym dniu jest wiele takich wydarzeń, więc na lekcjach czasami jest
bardzo wesoło.
Jaki jest Pani ulubiony sport?
Lubię wszystkie dyscypliny związane z grami zespołowymi, a najbardziej
siatkówkę. 
Jak Pani czuje się w roli nauczyciela w-f. ?
Wspaniale, bardzo się cieszę, że zostałam nauczycielem wychowania
fizycznego.
Dlaczego Pani wybrała zawód nauczyciela wychowania fizycznego?
Sama uprawiałam sport, bardzo lubiłam zajęcia w-f., nigdy nie zwalniałam
się z tego przedmiotu, właśnie dlatego wybrałam ten zawód.
Gdyby Pani miała wybrać jeszcze raz zawód to, co by Pani wybrała?
Oczywiście, wybrałabym zawód nauczyciela wychowania fizycznego.
Czy lubi Pani zwierzęta, jeśli tak, to jakie?
Bardzo lubię wszystkie zwierzęta, a najbardziej psy i koty.
Jakie jest Pani hobby?
Moim hobby jest sport, czytanie książek oraz oglądanie filmów.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu.  
    
                                          Rozmawiali: Dawid Szutko, Gabriela Cylwik

Wywiad z p. Anną Cichończyk

Rozwiąż łamigłówkę i przynieś rozwiązanie do biblioteki
szkolnej! Na odpowiedzi czekamy do końca listopada.

1. Najcichsze miejsce w szkole. 
2. Zbieramy je jesienią.
3. Jesienny miesiąc.
4. Drugie imię patrona naszej szkoły.
5. Znajdują się w każdej bibliotece.
6. Pracuje w redakcji gazety.

1             1                 

2    9            6   

3       2   7   4      11   10   

4 8               

5                      3   
 

6       5                  
 

Wpisz litery w odpowiednie kratki - otrzymasz rozwiązanie

1   5   2   3   6   - 8   7   4   9   11   10   

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 - 6 do gry w 50.
 Przyjdź do biblioteki podczas długiej przerwy, zgłoś swój udział w grze 
 i rzuć kostką. Na terenie budynku szkolnego są ukryte numerki, należy 
  je odnaleźć i wykonać określone zadanie lub odpowiedzieć na pytanie.
                 Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do numeru 50.
           Po dokładniejsze informacje zgłoś się do biblioteki szkolnej.

  Humor szkolny

Tomek pyta Krzysia. 
- Dlaczego chodzisz
rozczochrany?
- Bo nie mam
grzebienia.
- A, nie możesz sobie
kupić?
- Nie, bo wtedy ciągle
musiałbym się czesać.

    Wyniki Szkolnego Konkurs Recytatorskego
           " Uśmiechy Księdza Jana" 2014
             
 klasy IV   Paulina Walczyk - I miejsce
                 Maja Czurak - II miejsce
                 Karolina Sadowska - III miejsce
 klasy V    Konrad Szyłak - I miejsce
                 Agata Półtorak i Aleksandra 
                 Wiszowata - II miejsce ex aequo
 klasy VI   Karolina Zalweska -I miejsce
                 Katarzyna Sepeluk - II miejsce
                 Julia Czarniecka i Łukasz Marcin 
                 Więcław - III miejsce ex aequo.


