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        Na korytarzu szkolnym, tuż obok portierni stoi kolorowe pudełko - "Kuferek pełen
pomysłów". Do kuferka uczniowie mogą wrzucać karteczki z różnymi pomysłami,
propozycjami ciekawych akcji i działań. Jest to dobra okazja, do zmian na lepsze. 
Zachęcamy całą społeczność szkolną do wrzucania skrytych życzeń. Kuferek otwierany
jest co pewien czas. Wszystkie karteczki z pomysłami są analizowane przez opiekunów 
Samorządu Uczniowskiego i realizowane w miarę możliwości. 

W numerze:
Wywiad z uczennicą gimnazjum,
absolwentką naszej szkoły
 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.

Kuferek 
pełen szkolnych pomysłów

SZKOLNA DYSKOTEKA

Okręg wyborczy nr 1 dla klas "0" i I-III

Okręg wyborczy nr 2 dla klas IV-VI

                 Ogólnopolskie Wybory Książek!
                Sami decydujemy co chcemy czytać. 
   Przyjdź i zagłosuj na najciekawsze książki, które ostatnio 
             przeczytałeś/łaś. Wybory trwają do 20 marca.
Okręg wyborczy nr 1 dla klas I-III przy bibliotece szkolnej.
Okręg wyborczy nr 2 dla klas IV-VI na parterze szkoły.
     Urny wyborcze ustawiono w widocznych miejscach.

Kuferek pomysłów na korytarzu szkolnym

.

.



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 3 03/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDwójkowy Kurier

Czy wiesz, że... 
Rok 2015 ogłoszono rokiem:
 Czy wiesz że...
 Rok 2015 ogłoszono:

Rokiem św. Jana Pawła II
Rokiem Jana Długosza
Rokiem Polskiego Teatru
Rokiem Gniezna- Miasta Królów
Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii
Górnośląskiej1945 

   Źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia
                                      

Uczestnicy półkolonii odwiedzili Muzeum Podlaskie

Warsztaty plastyczne w muzeum

     Pierwszego dnia uczestnicy wspólnie bawili się na lodowisku. Brali udział 
w grach i zabawach sportowych zorganizowanych przez wychowawców. 
Następnego dnia koloniści udali się do Fikolandu. Ponadto przeprowadzano
eksperymenty oraz wykonywano prace plastyczne.

      W kolejnych dniach było również wiele atrakcji. Wędrując po Galerii
Malarstwa Polskiego w Muzeum Podlaskim, dzieci dowiedziały się, jakie
zwierzęta najchętniej malowali artyści z rodziny Kossaków. W kręgielni
natomiast odbył się konkurs " Mistrz Kręgli". 
    W ostatnim dniu półkolonii wręczono nagrody w różnych konkursach: 
Mistrz kręgli, Plakat promujący półkolonie , Wspaniałe chwile na
półkoloniach, Najmilszy kolonista, Najczęściej uśmiechnięty kolonista,
Mistrz baniek . Półkolonie były atrakcyjne i bardzo ciekawe.

                             Półkolonie zimowe w naszej szkole 
                   przyjemnie i atrakcyjnie wypełniły wolny czas uczniów podczas ferii

      VII FORUM MŁODYCH EKOLOGÓW
                         Zapraszamy do udziału w konkursach o tematyce ekologicznej.
Konkursy o tematyce ekologicznej adresowane do uczniów szkół miasta Białegostoku.

Konkurs plastyczny pt: ,,Ekologii czar...kwiaty"   .                                                                    
uczestnicy : dzieci 6-letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz
uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.
Konkurs plastyczny pt: ,,Cudnej urody zjawisko przyrody"                                                             
uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych , gimnazjów
Konkurs poetycki pod hasłem ,,Cudnej urody zjawisko przyrody"                                                
   uczestnicy: uczniowie klas III-VI szkół podstawowych

  Zakończenie VII Forum Młodych Ekologów oraz podsumowanie odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. 
o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku.
Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów do udziału w konkursach!
     Opiekunowie konkursów : p. Ewa Kosińska , p. Agnieszka Popławska , p. Lidia Sielawa
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                     KĄCIK  MŁODYCH  EKOLOGÓW
   Cześć, 
to znowu my - Koło Młodych Ekologów. Przeprowadzimy nowy eksperyment
pt. „Pchnięcie na odległość”. Odpowiemy na pytanie - Dlaczego dwa
magnesy się odpychają ? Zaczynamy!!!
   
   Należy przygotować:
- dwa magnesy z oznaczonymi biegunami
- samochodzik
- taśmę klejącą

   Krok po kroku…
1. taśmą klejącą umocuj jeden magnes na samochodziku.
2. użyj drugiego magnesu, żeby poruszać samochodzikiem
 
   Wnioski:
Kiedy zbliżasz do siebie jednakowe bieguny, odpychasz samochodzik,      
kiedy zbliżasz przeciwne bieguny, przyciągasz samochodzik do siebie. 
  
   Dlaczego?
Ruch samochodzika związany jest z siłą magnetyczną, więc może
zachodzić w dwóch kierunkach: w kierunku magnezu, który trzymasz 
w ręku (jeśli zbliżasz do siebie przeciwne bieguny, które się przyciągają)
albo w kierunku przeciwnym (jeśli zbliżysz do siebie jednakowe bieguny,
które się odpychają).
                                     Autorki: W. Iwaszczuk, A. Piwowarczyk kl. Vb
 
Bibliografia: Antonella Meiani, Wielka Księga Eksperymentów, Wydawnictwo
Elżbieta Jarmołkiewicz, 2011r., strona 143.

Przyklejamy magnes do samochodzika.

Poruszam samochodzik przy pomocy magnesu

Co czyta Julia?
Cześć! Jestem Julia. Może pamiętacie mnie 
z poprzedniego numeru. Recenzowałam
przeczytane przeze mnie książki.
    Niedawno naszą szkołę odwiedził Tomasz
Samojlik. Jego prezentacja zachęciła mnie do
sięgnięcia po Ostatniego Żubra. Książka
opowiada o losach osieroconego żubra.
Wydarzenia dzieją się w 1919 roku na terenie
Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy pobliskiej
wsi dowiadują się o wycięciu drzew w
puszczy, więc poczynają starania, aby temu
zapobiec.W trakcie zamieszania kłusownicy
zabijają mamę małego żuberka, który nawet
nie ma imienia. Wszyscy są pewni, że właśnie
zginął ostatni żubr z Puszczy Białowieskiej.
Lecz się mylą. Nasz bohater wyrusza do
legendarnego Serca Lasu. Jest pewny, że tam
odnajdzie swoich rodziców. W trakcie
wędrówki przeżywa liczne przygody 
i nie wie, że od jego życia, zależy los
wszystkich żubrów w Puszczy Białowieskiej.
    Książka jest komiksem, więc szybko się ją
czyta. Ilustracje są kolorowe i pomagają 
w rozumieniu tekstu, ułatwiają skojarzenia. 
    Moim zdaniem ta pozycja przypadnie do
gustu nawet najwybredniejszym odbiorcom.
Książki p. Tomasza Samojlika są dostępne   
w bibliotece szkolnej. Zachęcam gorąco do
lektury!

Weronika Piasecka, kl. VIB - "Ostatni żubr"

  Humor szkolny

Na lekcji:
- Białystok , Łódź,
Warszawa to nazwy
miast. Jaką literą się
zaczynają?
- Wielką - odpowiada
Jaś.
- Bardzo dobrze.....A
dlaczego?
- Bo to duże miasta...
~~~~~~~~~~~~
Wtorek rano
- Która godzina? - pyta 
Janek kolegę.
- Za piętnaście
dziewiąta.
- Ojej, ale ten tydzień
się wlecze! 
~~~~~~~~~~
Lisek dzwoni do liska:
- Halo? To ty?
- Nie. To ja
- A to przepraszam
pomyłka.

       
      Nasze Koło Młodego Ekologa ściśle współpracuje z Klubem Młodego
Odkrywcy.  W nagrodę za nasze działania otrzymaliśmy prezent od
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Kiedy Pani do klasopracowni
przyniosła przesyłkę, wszyscy byliśmy niezmiernie ciekawi, co znajduje się
w środku. Po rozpakowaniu okazało się, że to jest mikroskop. Ponadto w
zestawie były lupy, szkiełka nakrywkowe i podstawowe oraz przewodnik do
oznaczania owadów.
  
      Pod mikroskopem oglądaliśmy krew zwierząt, ziarnka piasku, soli,
własne włosy. 

.

.

.
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 W skład Redakcji szkolnej gazetki "Dwójkowy Kurier" wchodzą: 
Dawid Szutko, Julia Czarniecka, Wiktoria Iwaszczuk, 
Aleksandra Piwowarczyk, Amelia Barszczewska, Aleksandra Krupicz
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.

Uzupełnij przysłowia i przynieś je do biblioteki szkolnej.

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę ..., trochę lata.

3   4             
Kwiecień suchy nie sprawia dobrej ...

6                            
Co marzec wypiecze to kwiecień ...

1        7   2                        
W marcu, jak w ...

               8             
Pogody kwietniowe- słoty ...

          5                   

1   2    3    4    5      _ 1    2    6    7    8    6    !  
Źródło: ,,Na wszystko jest przysłowie'', oprac. Stanisław Świrko,
Wydawnictwo Poznańskie 1985, s. 305, 306

  Humor szkolny
  - Jaki jest rodzaj żeński od wyrazu tablet?
  - Tabletka.

Autor: Anastazja Czech kl. IV A

      Wywiad z uczennicą Publicznego Gimnazjum nr 7 
           w Białymstoku, absolwentką naszej szkoły.
  
 1. Czy jesteś zadowolona z wyboru gimnazjum?
Tak, jestem bardzo zadowolona, że wybrałam tę szkołę. Mimo, że
nauczyciele trochę przesadzają z ilością sprawdzianów i prac domowych,
bardzo podoba mi się atmosfera panująca w PG7.

  2. Jak się czułaś pierwszego dnia w nowej szkole?
Byłam trochę (nawet bardzo) przestraszona i rozkojarzona, ponieważ nie
znałam ani szkoły, ani nauczycieli, a przede wszystkim kolegów 
i koleżanek z klasy.

  3. Czy masz dla nas jakieś rady, które pomogą nam szybciej odnaleźć się
w nowej szkole?
Nie wychylajcie się pierwszego dnia, nie róbcie z siebie gwiazdy 
i starajcie się zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie.

  4. Czym różni się nauka w gimnazjum od nauki w szkole podstawowej?
Jest więcej materiału nauczania, kartkówek, sprawdzianów i ogólnie trzeba
się uczyć na bieżąco.

  5. Jak wspominasz naszą szkołę podstawową?
Bardzo mi się podobało w SP2.  Wspominam to jako dobrą przygodę, ale
zawsze trzeba zakończyć jakiś etap w życiu i iść dalej.
 
  Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Julia Czarniecka z uczennicą gimnazjum.

Rys. Karolina Żemierowska kl. V A

Zapraszamy uczniów klas II-III do konkursu-
  Międzyszkolna Parada Postaci Literackich
 Regulamin konkursu:
-  Uczestnik wciela się w wybraną przez siebie postać - bohatera 
      lektur, opowiadań, baśni, legend, itp. (występuje w pierwszej
      osobie). Preferowane są własne teksty, które można wzbogacić
      muzyką, piosenkami.
  -  Występ ucznia może trwać na scenie do 5 min.
  - Strój powinien być wykonany z własnych materiałów 
     Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz w bibliotece
     szkolnej, zgłoszenia przyjmujemy do 31.03.2015r. 
                            

.


