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biografie, literaturę popularnonaukową  
(nie przyjmujemy wydawnictw typu 
Harlequin). 

3. Stan książek musi być dobry. 
4. Książki przekazujemy bezpośrednio  

do biblioteki. 
5. Każdy uczeń biorący udział w akcji 

otrzyma pochwałę z zachowania. 
6. Do każdej podarowanej książki zostanie 

wklejona karteczka z imieniem i nazwi-
skiem ofiarodawcy. 

7. Lista darczyńców będzie umieszczona  
w bibliotece szkolnej. 

 
Mgr Aleksandra  Łakomy 

 
Szkolny Konkurs Pięknego Czytania 

 
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału  
w SZKOLNYM KONKURSIE PIĘKNEGO 
CZYTANIA. Odbędzie się on 26.11.2018 r. 
(poniedziałek). Reprezentantów każdej 
klasy (2 osoby) proszę o zgłaszanie się  
do biblioteki szkolnej do 16.11.2018 r. 
(piątek). Podobnie jak w zeszłych latach 
należy przygotować fragment prozy  
i wiersz. Jeden z wybranych do czytania 
przez uczestników fragmentów musi  
pochodzić z listy 44 tekstów Antologii 
Niepodległości, która jest dostępna wraz  
z tekstami w bibliotece szkolnej. 
 

mgr Aleksandra. Łakomy 
 

Szkolny Konkurs  
Pieśni i Piosenki Patriotycznej  

 
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału  
w SZKOLNYM KONKURSIE PIESNI I PIO-
SENKI PATRIOTYCZNEJ. Odbędzie się  
on 27.11.2018 r. (wtorek). Reprezentantów 
każdej klasy (2 solistów, duety bądź grupy 
wokalno – instrumentalne) proszę o zgła-
szanie się do biblioteki szkolnej  
do 16.11.2018 r. (piątek). Uczestnicy przygo-

  towują do występu dwie pieśni  
patriotyczne. Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej szkoły i w biblio-
tece szkolnej. 

mgr Aleksandra Łakomy 

 
Ratownik medyczny w naszej  szkole 

 
W dniu 26.09.2018r. Szkoła Podstawowa  
nr 2 gościła studentkę ratownictwa medycz-
nego - panią Urszulę Bargieł, która przepro-
wadziła warsztaty dla uczniów klas I i II  
z zakresu udzielania pomocy przedmedycz-
nej. 
Celem spotkania było przygotowanie 
uczniów do wykonywania podstawowych 
czynności podczas udzielania pierwszej 
pomocy oraz nauka prawidłowego zacho-
wania się w czasie wypadku i w innych  
sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 
Zajęc ia  zos tały  pr zep r owad zone  
oddzielnie w każdej z klas I i II. 
Pani Urszula w czasie pogadanki wyjaśniła 
uczniom, na czym polega praca ratownika 
medycznego. Dzieci dowiedziały się, jak 
należy zachować się zanim przyjedzie pogo-
towie ratunkowe - jak sprawdzić przytom-
ność osoby poszkodowanej, w jaki sposób 
wzywać pomoc i jak rozmawiać przez tele-
fon z dyspozytorem Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego. 
Bardzo ważnym punktem warsztatów były 
praktyczne ćwiczenia na fantomie. Począt-
kowo dzieci przyglądały się czynnościom 
wykonywanym przez studentkę, a następ-
nie, według jej wskazówek, próbowały  
wykonywać masaż serca oraz sztuczne  
oddychanie. 
Były to niezwykle ważne warsztaty, gdyż 

uwrażliwiły uczniów na potrzebę reagowa-
nia w sytuacjach zagrożenia życia i dostar-
czyły im wiedzy, dzięki której mogą urato-
wać czyjeś życie. 
 

mgr Katarzyna Dąbrowska  

Nr 1/2018/2019 (październik)  
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Najserdeczniejsze życzenia dla  

Dyrekcji, wszystkich nauczycieli i pra-

cowników oświaty. 

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapa-

łu do kształtowania naszych sumień,  

abyście uczyli nas pokonywać zło i kie-

rować się w życiu tylko dobrem.  

Potrzebne są nam wzorce i Wy Na-

uczyciele jesteście takimi wzorami. 

 

Redakcja Naszej Dwójki 

pierwsze lekcje – godziny wychowawcze.  
W nowym roku szkolnym niech nie zabrak-
nie nam ciekawości i wytrwałości, by zdoby-
wać wiedzę o świecie i samym sobie. I by 
nie zrażać się przeszkodami. Powodzenia 
Uczniowie! Powodzenia Rodzice! Powodze-
nia Nauczyciele i Pracownicy. Bo SP nr 2  
to my wszyscy! 

mgr Anna Bargieł 

 Witaj szkoło 

 DEN 

 Narodowe czytanie wielkiej literatury 

 100 lat niepodległości  
Widowisko Dumy i Radości 
BIEGAMY 10x100 NA 100 LAT  
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 
100 minut szachów na setną rocznicę  
odzyskania Niepodległości 

 Odblaskowa szkoła 

Akcja „Odblaski – dziecko bezpieczne  
na drodze” 
Drugie klasy odblaskowe wyszły świecić  
na drogę! 
Odblaskowa gimnastyka 
Happening odblaskowy… z historią w tle 
Różaniec i spotkanie integracyjne 
Wyjątkowy gość w Naszej Szkole  

 Co wiemy o naszych nauczycielach 
Wywiad z Panem Dyrektorem  
mgr Marcelim Pacutem 

 Nasi koledzy z bliska 

Wywiad z przewodniczącą  
Samorządu Uczniowskiego -  Patrycją Watą 

 Gorąco polecam 
Wiktoria Stokłosa z 3d o książce -  
Jennifer Niven, Wszystkie miejsca są jasne 

 Szuflada 
Twórcze pasje uczniów 

 Życzenia 

 Humor 

 Ogłoszenia 

Cytat na dobry początek: 

 

Oryginalność trzeba mieć w sobie a nie  
na sobie. 

Anonim  

 
 
 
 
 

Czysta stopka redakcyjna:  
Redaktor naczelny: Wiktoria Stokłosa 3d 

Zespół: Magdalena Targosz 3d, Zuzanna Starzec 3d, Izabela Płoszczyca 5b, Martyna Burliga 5b,  
Nicola Furgała 5b, Anna Ciesielska 5b, Jakub Latoń 5b, Krystian Bochenek 5b, Filip Chromy 4b  

Opiekun Naszej Dwójki: mgr Aleksandra Łakomy 
Opiekun szaty graficznej: mgr Katarzyna Tyrpa 

Od redakcji: 
 

Drodzy czytelnicy! 
Witamy Was w roku szkolnym 2018/2019. 
Przed Wami gazetka pod nowym, wyłonio-
nym w wyniku głosowania wśród uczniów 
tytułem, Nasza Dwójka. Mamy nadzieję, że 
przyzwyczaicie się szybko do obecnej nazwy 
i polubicie jak tę pierwszą — Gimzetkę. 
Czekamy też na Wasze pomysły, propozycje  
i zachęcamy do przeczytania ciekawych  

artykułów.  
 

Redakcja 

WITAJ SZKOŁO! 

Koniec błogiego wakacyjnego lenistwa! 
Zaczynamy nowy rok szkolny!  

Zaczynamy nową przygodę! 
 

W poniedziałek 3 września po Mszy św. 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suł-
kowicach spotkali się w hali sportowej, by 
wspólnie powitać rok szkolny 2018/2019.  
W naszym gronie pojawiły się nowe osoby: 
uczniowie klas pierwszych ze swoimi rodzi-
cami, uczniowie klas czwartych oraz klasy 
siódmej, a także nowi nauczyciele: od histo-
rii, techniki i zajęć świetlicowych. Na uro-
czystości powitaliśmy też pana Burmistrza  
Piotra Pułkę, Wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej panią Krystynę Sosin oraz prze-
wodniczącą Rady Rodziców panią Małgo-
rzatę Dziadkowiec. Na początku wysłuchali-
śmy okolicznościowego przemówienia  
Dyrektora Szkoły pana Marcelego Pacuta, 
któremu pan Burmistrz uroczyście powie-
rzył kierowanie tą placówką przez następ-
nych 5 lat. 
Po zakończeniu części oficjalnej obejrzeli-
śmy montaż słowno - muzyczny Był taki 
wrzesień. Wystąpili w nim uczniowie klasy 
VIII a , którzy przypomnieli tragiczne wyda-
rzenia jesieni 1939 roku i lata wojennej oku-
pacji.  
Do występu swych podopiecznych przygo-
towała wychowawczyni p. Marta Dzidek. 
Miłym akcentem był też występ drugoklasi-
stów, którzy powitali w murach szkoły 
młodszych kolegów, a pierwszaczki nie  
pozostały im dłużne i „odwdzięczyły” się 
wierszykami. Maluchy, brawa za odwagę! 
Po uroczystości ogólnoszkolnej uczniowie 
udali się do swoich sal, gdzie odbyły się 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej  
oraz Ślubowanie i Pasowanie  

Pierwszoklasistów na Uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 

 
W poniedziałek 15 października 2018 r.  
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej połączona  
z historycznym, bo pierwszym w naszej 
szkole, ślubowaniem i pasowaniem pierw-
szoklasistów na uczniów. Cała społeczność 
uczniowska, nauczyciele, rodzice oraz  
zaproszeni goście zebrali się na hali sporto-
wej, gdzie zostali powitani przez Pana  
Dyrektora Marcelego Pacuta. Wśród zapro-
szonych gości przybyli Burmistrz Gminy 
Sułkowice Pan Piotr Pułka, Sekretarz Gminy 
Pani Małgorzata Dziadkowiec, Prezydium 
Rady Rodziców z Przewodniczącą Panią 
Katarzyną Kalińską, a także rodzice 
uczniów klas pierwszych. 
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się 
od wystąpienia Pana Dyrektora, który powi-
tał zebranych, a szczególnie ciepło uczniów 
klas pierwszych. W życzliwym słowie Pan 
Dyrektor wyraził swoje zadowolenie z faktu, 
że to właśnie w naszej szkole mali ucznio-
wie będą mogli zdobywać wykształcenie  
i nabywać nowe doświadczenia. Następnie 
wyraził swoją pamięć i szacunek dla byłych  
i obecnych nauczycieli, trafnie porównując 
zawód nauczyciela do najszlachetniejszej 
misji. 

DEN 
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czej odbyło się wspólne czytanie fragmen-
tów Przedwiośnia. Wzięli w nim udział 
uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz 
klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 8a 8b, SP wraz  
z wychowawcami. Dla naszych uczniów 
było to interesujące spotkanie z dziełem 
Stefana Żeromskiego oraz niezwykła lekcja 
patriotyzmu. Nad przebiegiem akcji czuwa-
ły nauczycielki: p. Aleksandra Łakomy,  
p. Anna Gatlik i p. Ilona Ochojna. Panie 
przygotowały wychowawcom przeznaczo-
ne do czytania fragmenty powieści, prezen-
tację multimedialną dotyczącą powieści i jej 
autora oraz gazetkę promującą wydarzenie  
i samą powieść. 

mgr Aleksandra Łakomy 
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Na zakończenie złożył wszystkim nauczycie-
lom i pracownikom oświaty najlepsze życze-
nia sukcesów w pracy i satysfakcji z osiąga-
nych wyników. 
Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Piotr 
Pułka, który podziękował nauczycielom  
za podejmowanie ciekawych i trudnych 
wyzwań oraz życzył zadowolenia z wykony-
wanej pracy. Do życzeń i podziękowań  
skierowanych pod adresem dyrekcji oraz 
grona nauczycielskiego dołączyła się rów-
nież przewodnicząca Rady Rodziców Pani 
Katarzyna Kalińska oraz przedstawiciele 
uczniów – przewodnicząca szkoły Patrycja 
Wata i jej zastępca Damian Biela. W dalszej 
części akademii Pan Dyrektor Marceli Pacut 
w sposób szczególny podziękował za trud 
wkładany w nauczanie, wychowanie i co-
dzienną pracę, wręczając nagrody dyrektora 
szkoły wyróżniającym się nauczycielom oraz 
pracownikom administracji i obsługi. Ostat-
ni punkt tej części uroczystości to bardzo 
długo wyczekiwany, szczególnie przez naj-
młodszych, akt ślubowania i pasowania  
na uczniów szkoły. Pierwszoklasiści w kolo-
rowych biretach uroczyście ślubowali na 
sztandar szkoły „Ślubujemy być dobrymi 
Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy  
i szkoły, uczyć się w szkole jak kochać Ojczy-
znę, jak dla niej pracować…” Po ślubowaniu 
33 pierwszaczków zostało pasowanych 
przez Pana Dyrektora na uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Sułkowicach. Z tej okazji 
każdy z nich otrzymał również pamiątkowy 
dyplom. 
Część artystyczną rozpoczęło powitanie 
uczniów z klasy I a i I b przez starszych kole-
gów z klasy czwartej. W dalszej kolejności 
pierwszoklasiści wykonywali liczne zadania 
przygotowane specjalnie dla nich przez 
Króla i Królową Szkołolandii. Dzieci  
z ogromnym zapałem śpiewały piosenki, 
recytowały wiersze, rozwiązywały szkolne 
zagadki, by w efekcie uzyskać miano 

uczniów. Nie zapomniano oczywiście o bez-
piecznej drodze do szkoły i kamizelkach 
odblaskowych. 
Następnie swój występ przedstawili ucznio-
wie z klasy IV a i IV b, którzy zaprezentowali 
grę na skrzypcach i instrumentach dętych, 
recytację, wspólny śpiew piosenki o dniu 
nauczyciela. Dodatkowo klasa IV b przygo-
towała humorystyczną scenkę z życia szko-
ły, czyli lekcja na wesoło. Na zakończenie 
przyszedł czas na siódmoklasistów. Prowa-
dzący Jakub Biela zapraszał swoje koleżanki 
i kolegów z klasy, by przedstawiali się ułożo-
nymi przez siebie rymowankami. 22 
uczniów zaprezentowało zebranym swoje 
liczne pasje i talenty od sportowych (pokaz 
gimnastyczny, piłka ręczna, amazonki), 
piłkarskich, komputerowych, poprzez  
taneczne, plastyczne i wokalne. Na finał 
wszyscy razem zaśpiewali piosenkę „We are 
the champions” z repertuaru zespołu Qu-
een, z dedykacją dla wszystkich nauczycieli  
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułko-
wicach. 
Część artystyczną uroczystości przygotowa-
li wraz z uczniami wychowawcy klas I a i I b 
Panie Jolanta Stręk i Halina Borska, wycho-
wawcy klas IV a i IV b Panie Maria Zajda  
i Celina Moskal oraz wychowawca klasy VII a 
Pani Dorota Małek – Moskal. Dekorację 
wykonała Pani Iwona Wrona, nagłośnienie 
obsługiwał Pan Sławomir Urbańczyk, foto-
grafował Pan Jan Kaciuba. 
Wszystkim zebranym gorąco dziękujemy  
za wspólne świętowanie. 

mgr Jolanta Stręk  

8. 09.2018 r. (sobota) odbyła się kolejna już 
edycja ogólnopolskiej akcji NARODOWE 
CZYTANIE. Jej podstawowym celem jest 
popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę  
i bogactwo polskiej literatury. W tym roku 
czytaliśmy ostatnią i zarazem najgłośniej-
szą powieść polityczną dwudziestolecia 
wojennego - Przedwiośnie Stefana Żerom-
skiego. Ta pozycja literacka dotyka bardzo 
istotnych problemów rzeczywistości poli-
tycznej Polski po 1918 r.. Pisarz nie podaje 
w niej gotowych koncepcji polityczno – 
społecznych, stawia tylko liczne pytania 
dotyczące perspektyw rozwoju odrodzone-
go państwa. W ten sposób czyni z powieści 
utwór polifoniczny (wielogłosowy), prezen-
tujący trzy główne ideologie tego czasu  
w Polsce (komunizm, idealizm romantycz-
ny, pozytywistyczna koncepcja odbudowy 
Polski, jej wzmocnienia ekonomicznego  
w procesie systematycznych, lecz powol-
nych zmian). Historia Cezarego Baryki 
(głównego bohatera), szukającego miejsca 
w odrodzonej ojczyźnie, jest przestrogą dla 
pogrążonej w politycznym chaosie Polski, 
której realnie zagraża rewolucja. A sam 
bohater staje się symbolicznym reprezen-
tantem młodego pokolenia, które szuka 
dróg zmierzających do sprawiedliwości 
społecznej. 
We wspólnym czytaniu brały udział najważ-
niejsze osoby w kraju, znane wybitne posta-
cie, ale też zwykli Polacy – miłośnicy litera-
tury. Akcja odbyła się w bibliotekach, szko-
łach, galeriach, parkach i wielu innych miej-
scach. 
Nasza szkoła również przyłączyła się  
do Narodowego Czytania. 10.09.2018r. 
(poniedziałek) podczas godziny wychowaw-

NARODOWE CZYTANIE  
WIELKIEJ LITERATURY  
Akcja pod patronatem Prezydenta RP 

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 

Widowisko Dumy i Radości 
 
19 października 2018 r. uczniowie kasy 8 a 
wraz z opiekunami - panią Martą Przęczek  
i panią Katarzyną Tyrpą wzięli udział  
w Widowisku Dumy i Radości zorganizowa-
nym przez Małopolskiego Kuratora Oświa-
ty. 
Blisko dziesięć tysięcy uczniów z małopol-
skich szkół, w ten sposób uczciło 100 roczni-
cę odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Widowisko rozpoczęło się na Wzgórzu  
Wawelskim Mszą Świętą. Następnie uczest-
nicy uroczystości w kolorowym pochodzie, 
wzbudzającym podziw i zainteresowanie 
przechodniów,  przeszli przez płytę Rynku 
Głównego, kierując się do Parku Jordana. 
Organizatorzy przygotowali dla uczestni-
ków wiele atrakcji. Uczniowie mieli możli-
wość spotkać się i porozmawiać z Żołnie-
rzami Niezłomnymi - Panem Wacławem  
Szaconiem oraz Panem majorem Stanisła-
wem Szuro, a także obejrzeć stoiska part-
nerów i sponsorów wydarzenia. Skorzystali 
również z poczęstunku i mieli możliwość 
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po drogach i właściwego przechodzenia 
przez jezdnię w wyznaczonych do tego 
miejscach. W ćwiczeniach, które odbyły się 
w formie spaceru po okolicy, udział wzięli 
uczniowie kl. Iw odblaskowych kamizelkach 
pod opieką funkcjonariuszy Policji, koordy-
natorów programu i wychowawców. 

 
mgr Halina Borska 
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nabycia okolicznościowych pamiątek. 
Każda ze szkół biorących udział w widowi-
sku, prezentowała przy scenie swoją inter-
pretację patriotyzmu. Niektórzy uczestnicy, 
niosący sztandary i proporce szkół, ubrani 
byli w stroje z epoki lub swojego regionu. 
Nasi uczniowie natomiast nieśli wielką flagę 
Polski i tabliczki z napisami, za co kochają 
swoją ojczyznę. Udział w Widowisko Dumy  
i Radości był niezapomnianą lekcją historii, 
która na długo pozostanie w naszej pamięci. 

 
mgr Katarzyna Tyrpa 

ćwiczenia i oczywiście zachęta ze strony 
zgromadzonej publiczności. Po rozgrzewce 
uczestnicy sztafety zostali podzieleni się  
na grupy liczące 10 osób, które dwa razy 
okrążyły boisko. Przeprowadzając Niepodle-
głościową Sztafetę udowodniliśmy, że  
poprzez imprezę sportową można godnie 
uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości i złożyć życzenia wolnej  
Polsce słowami „Niepodległa - sto lat!”. 
 

mgr Maria Zajda 

100 minut szachów na setną rocznicę  
odzyskania Niepodległości 

 
100 minut szachów na setną rocznicę odzy-
skania Niepodległości pod tym hasłem  
w naszej szkole zostały zorganizowane 
warsztaty szachowe dla klas czwartych oraz 
piątych z udziałem Arcymistrzyni szachowej 
Joanny Worek. 
Spotkanie odbyło się na boisku szkolnym 
gdzie została rozłożona ogromna szachow-
nica o powierzchni 64 m kwadratowych oraz 
metrowe figury szachowe. Uczniowie mieli 
okazję dowiedzieć się między innymi: jakie 
wyróżniamy rodzaje zawodów szachowych, 
jak długo może trwać partia szachowa i jak 
wygląda profesjonalny trening szachowy. 
Ponadto uczniowie klas czwartych poznali 
tajniki podstaw gry oraz mieli okazję rozwią-
zywać szachowe zagadki. Natomiast 
uczniowie klas piątych, oprócz zmagania się 
z logicznymi zadaniami szachowymi roze-
grali pełną emocji partię szachową z samą 
arcymistrzynią.  
Udział w warsztatach udowodnił, że szachy 
mogą być świetną zabawą przynoszącą 
dużo korzyści. 

mgr Maria Lipińska 

BIEGAMY 10x100 NA 100 LAT  
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

 
W piątek 28 września 2018 r. w Szkole  
Podstawowej nr 2 imienia Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Sułkowicach odbył się 
niepodległościowy bieg na 10x100. Stanowił 
on kolejne przedsięwzięcie w ramach szkol-
nych obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz wpisywał się  
w Europejski Tydzień Sportu, w którym 
uczestniczy nasza szkoła. Sportowa sztafeta 
rozpoczęła się o godzinie 10.40 na szkolnym 
boisku. Uczestniczyli w niej uczniowie  
od klasy pierwszej po trzecią gimnazjum. 
Łącznie wystartowało 16 zespołów. Ważną 
jej częścią była rozgrzewka, którą profesjo-
nalnie i pomysłowo poprowadził Pan Sławo-
mir Urbańczyk– nauczyciel wychowania 
fizycznego i organizator sztafety. Przed 
biegiem potrzebne były rozgrzewające  

ODBLASKOWA SZKOŁA 

Akcja „Odblaski – dziecko  
bezpieczne na drodze” 

 
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolne-
go 2018/2019 społeczność uczniowska 
Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach 
przystąpiła do udziału w IX edycji Małopol-
skiego Konkursu Odblaskowa Szkoła, nad 
którym honorowy patronat objął Małopol-
ski Kurator Oświaty. 
Celem programu jest poprawa widoczności 
dzieci na drodze i ograniczenie wypadków  
z udziałem uczniów poprzez wyposażenie 
ich w elementy odblaskowe, oraz systema-
tyczne kształtowanie u wychowanków  
nawyków dbania o swoje bezpieczeństwo, 
zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.  
W ramach akcji przeprowadzonych zostanie 
szereg działań, m.in. konkursów, spotkań, 
prelekcji. 
Dnia 11 września 2018r. Z inicjatywy Dyrek-
tora Szkoły Marcelego Pacuta, pani peda-
gog Teresy Chodnik-Bigaj oraz koordynato-
ra konkursu, pani Katarzyny Dąbrowskiej, 
odbyło się spotkanie uczniów klas I—III  
z przedstawicielami Komendy Powiatowej 
Policji w Myślenicach, którą reprezentowali: 
aspirant sztabowy Ewa Nalepa oraz starszy 
sierżant Dawid Wietrzyk. W trakcie spotka-
nia pani aspirant przypomniała uczniom 
przepisy obowiązujące pieszych użytkowni-
ków ruchu drogowego, m.in. zasady poru-
szania się po drodze, przechodzenia przez 
jezdnię, oraz zwróciła szczególną uwagę  
na konieczność noszenia elementów odbla-
skowych. Prelekcję wzbogaciła ciekawa 
prezentacja multimedialna. Uczniowie klas 
pierwszych i drugich otrzymali praktyczne 
odblaski z wbudowaną migającą lampką,  
a pozostali uczniowie – opaski odblaskowe. 
Spotkanie zakończyło się praktycznymi 
ćwiczeniami w zakresie poruszania się  

Drugie klasy odblaskowe  
- wyszły świecić na drogę! 

 
19 września 2018 r. uczniowie drugich klas 
wzięli udział w praktycznej lekcji bezpiecz-
nego poruszania się po jezdni. Dzieci udały 
się na pieszą wycieczkę do Rynku w Sułko-
wicach pod opieką swoich pań Beaty Szuby  
i Iwony Wrony. Założyły odblaskowe kami-
zelki, co nie umknęło uwadze mijających 
nas przechodniów i kierowców. Dla miesz-
kańców naszego miasteczka był to wspa-
niały przykład, jak w prosty sposób można 
wpływać na poprawę bezpieczeństwa swo-
jego i innych- nosząc odblaski. 
Uczniowie utrwalili zasady właściwego 
przechodzenia przez drogę po „zebrach” 
oraz w miejscach nieoznakowanych. Opisy-
wali także znajdujące się wzdłuż drogi znaki  
pionowe i poziome, które dotyczą zarówno 
pieszych, jak i kierowców oraz podkreślali 
wagę stosowania się do nich. Podczas  
spaceru zwróciliśmy również uwagę  
na miejsca szczególnie niebezpieczne dla 
dzieci. Były to m.in: przechodzenie przez 
most, zachowanie ostrożności w pobliżu 
rzeki, lewostronny ruch po drodze, na której 
nie ma chodnika oraz baczne obserwowanie 
otoczenia w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu pojazdów i pieszych. Zrobiliśmy kilka 
pamiątkowych zdjęć, a po przyjściu  
do szkoły podczas zajęć plastyczno-
technicznych uczniowie wykonali znaki 
drogowe i umieścili je w klasowych  



9 

lekcji muzyki. Mijający nas przechodnie 
zatrzymywali się, z uwagą przyglądali  
i czytali zamieszczone na szyldach napisy. 
W Bibliotece przywitała nas pani Dyrektor 
Małgorzata Dzidek oraz pani Anna Strzelec, 
które opowiedziały nam o pracy biblioteka-
rza i oprowadziły po budynku. Dzieci zoba-
czyły m.in. kącik książki przeznaczony dla 
najmłodszych. Pani Dyrektor przedstawiła 
im zasady zapisania się do Biblioteki, a pani 
Ania otwarła ogromną przesyłkę z książka-
mi i zademonstrowała sposób pieczętowa-
nia książek i wpisywania ich do katalogu.  
W dalszej części udaliśmy się do Izby  
Tradycji, gdzie uczniowie podziwiali ekspo-
naty związane z historią i kulturą naszego 
miasteczka. Opowiadały one o codziennym 
życiu naszych przodków. Było to dla nas 
niezwykłe tym bardziej, że obchodzimy 100
-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości i poprzez dzieła zgromadzone w Izbie 
Tradycji możemy zgłębiać wiedzę o daw-
nych czasach. Dzieciom szczególnie  
podobały się wyroby kowalskie, żelazko  
„z duszą”, tarka do prania, maselnica, stare 
dokumenty i przepiękne malowidła. Pani 
Dyrektor zaprosiła nas także do sali, gdzie 
odbywały się sesje Rady Miejskiej. Ucznio-
wie zasiedli przy stole, by wspólnie obrado-
wać. Nasi mali posłowie i senatorowie  
wydali Rozporządzenie, by od dziś wszyscy, 
o każdej porze nosili odblask! Złożyliśmy 
pamiątkowe wpisy do Kroniki, wykonaliśmy 
kilka zdjęć i podziękowaliśmy za praktyczną 
lekcję historii. 
Na koniec uczniowie zadeklamowali  
paniom przygotowane wcześniej wiersze  
o bezpieczeństwie oraz wręczyli opaski 
odblaskowe pani Dyrektor, pani Ani, babci 
naszej uczennicy, która akurat gościła  
w bibliotece oraz panu Ryszardowi Judaszo-
wi - kustoszowi Izby Tradycji. Nasz happe-
ning odblaskowy, połączony z poznawa-
niem najbliższej okolicy był niezwykle uda-

ny. Serdecznie dziękujemy panu Dyrektoro-
wi Marcelemu Pacutowi za umożliwienie 
nam zorganizowania wycieczki dla dzieci  
do tak wspaniałych miejsc.  

mgr Iwona Wrona 
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kącikach. Obok nich znalazły się napisy: 
znaki zakazu, znaki nakazu, znaki ostrze-
gawcze i znaki informacyjne. Będzie to pięk-
na wystawka prac! 
Akcja była kolejnym działaniem podjętym  
w ramach realizacji zadań związanych  
z konkursem „Odblaskowa szkoła”. Mamy 
nadzieję, że najmłodsi członkowie naszej 
społeczności szkolnej nie tylko będą bogatsi 
w wiedzę i umiejętności, ale przede wszyst-
kim staną się świadomymi użytkownikami 
drogi w przyszłości.  

mgr Iwona Wrona 

i „pociąg”. Po takiej rozgrzewce wcale nie 
odczuwało się zimna, które towarzyszyło 
nam w tym dniu. Koniec zajęć zwieńczyli-
śmy wspólnym spacerem (rodziców, dzieci  
i nauczycieli) wokół sułkowickiego zalewu. 
Rozpoczęła się jesień, coraz wcześniej robi 
się ciemno.  
Warto przypominać rodzicom oraz dzieciom 
o obowiązku noszenia odblasków. To dzięki 
nim możemy znacznie zwiększyć swoje 
bezpieczeństwo na drogach. 
 

mgr Beata Szuba 

Odblaskowa gimnastyka 
 
Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział  
w akcji „Odblaskowa Szkoła”, której celem 
jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym dzieci i młodzieży. Chcemy promo-
wać znajomość zasad bezpiecznego zacho-
wania się na drodze, m. in. poprzez noszenie 
elementów odblaskowych przez dzieci. 
W ramach tej akcji, 25 września, na boisku 
szkolnym została przeprowadzona 
„odblaskowa gimnastyka”. Nic nie stało  
na przeszkodzie, żeby połączyć przyjemne  
z pożytecznym – zadbać i o ciało, i o bezpie-
czeństwo. Ruch na świeżym powietrzu  
nie tylko poprawia kondycję fizyczną, lecz 
wspomaga również pracę umysłu. Jest  
to szczególnie istotne w przypadku dzieci  
i ważne dla ogólnego rozwoju ich organi-
zmu. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody  
i wieczornej pory, chętnych dzieci i ich rodzi-
ców nie brakowało. Wszyscy przybyli ciepło 
ubrani, ale przede wszystkim wyposażeni  
w kamizelki odblaskowe i liczne elementy 
odblaskowe. Koordynator konkursu, pani 
Katarzyna Dąbrowska powitała zgromadzo-
nych i zaprosiła do wspólnej gimnastyki. 
Pani Maria Zajda – nauczycielka wychowa-
nia fizycznego, przeprowadziła rozgrzewkę  
i ćwiczenia ruchowe. Dzieciom i tak najbar-
dziej podobała się zabawa w „berka”  

Happening odblaskowy… z historią w tle 
 

9 października 2018 r. uczniowie z klas II a  
i II b udali się do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Sułkowicach pod opieką swoich pań 
Beaty Szuby i Iwony Wrony oraz ks. Wojcie-
cha Borowca, by nie tylko poznać nowe, 
ciekawe dla miejsca, ale przede wszystkim 
zachęcić naszych mieszkańców do noszenia 
elementów odblaskowych. Spotkanie zaini-
cjowała pani Anna Gatlik. Dzieci założyły 
kamizelki odblaskowe i zabrały ze sobą 
transparenty wykonane podczas zajęć pla-
styczno-technicznych z hasłami przypomi-
nającymi o konieczności zakładania odbla-
sków, zwłaszcza w okresie jesienno-
zimowym po zapadnięciu zmroku.  
W czasie spaceru do Biblioteki byliśmy nie 
tylko widoczni, ale również słyszani. Skaldo-
waliśmy hasła o odblaskach i śpiewaliśmy 
piosenkę pt. „Bądźmy uważni, bądźmy 
ostrożni”, której dzieci nauczyły się w czasie 

Różaniec i spotkanie integracyjne 
 
Jak co roku w październiku Grupa Środowi-
skowa Stowarzyszenia Wspomagania Osób 
Niepełnosprawnych „KOLONIA” zaprosiła 
mieszkańców Sułkowic do modlitwy różań-
cowej i wspólnego spotkania. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
(głównie młodzież z klas ósmych), działają-
cy w grupie wolontariuszy SWON 
„KOLONIA”, aktywnie włączyli się w przy-
gotowanie i organizację tego wydarzenia, 
między innymi pomagając przegotować 
poczęstunek. 
Dnia 11.10.2018r., po wspólnej modlitwie, 
odbyło się spotkanie integracyjne. Dzieci  
z klas drugich pod opieką wychowawców 
przedstawiły krótki program artystyczny:  
w formie zabawnych wierszyków i rymowa-
nek przypomniały zgromadzonym zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach 
oraz zaśpiewały piosenkę. Zwróciły też 
uwagę na konieczność noszenia elementów 
odblaskowych. 
Podczas jesiennych dni mrok szybko zapa-
da, więc musimy szczególnie dbać o bezpie-
czeństwo swoje i innych, dlatego na zakoń-
czenie spotkania każda z obecnych osób 
otrzymała element odblaskowy. 
 

mgr Katarzyna Dąbrowska 
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na tym stanowisku – nie widzę, no może 
oprócz tego, że mogę mieć większy wpływ 
na to jak będzie funkcjonowała nasza szkoła. 

 
M.T.: Dlaczego wybrał Pan zawód  
nauczyciela?  
M.P.: Dlaczego zostałem nauczycielem? … 
Hm. To trochę tak jak z moją pasją do histo-
rii, czyli odkąd pamiętam mówiłem, że będę 
nauczycielem, z tą różnicą, że wiedziałem 
już jako malec coś niecoś, co to jest historia, 
natomiast pojęcia nauczyciela nie znałem 
dość długo, a mimo to mówiłem, że nim 
będę. Dla małego dziecka często to, co  
mówią rodzice staje się pewnikiem, oczywi-
stością, a rodzice zawsze zapewniali,  
że nauczyciel to szanowany zawód, powa-
żany przez wszystkich, więc może trochę 
pod wpływem moich rodziców, może pod 
wpływem własnej dedukcji, uznałem,  
że najlepszym dla mnie rozwiązaniem  
będzie zostanie nauczycielem. Ucząc się  
na poszczególnych etapach edukacyjnych 
historii, następnie studiując tę dziedzinę 
wiedzy zastanawiałem się, co mogę robić 
później w dorosłym życiu, jak wykorzystać 
moje zainteresowanie do historii, jak żyć  
z tej pasji. Wydawało mi się, że jedynie wy-
konywanie zawodu nauczyciela pozwoli mi 
na ciągły kontakt z historią. Warto dodać,  
iż wpływ na wybór zawodu mieli moi  
nauczyciele. Miałem dobrych i wartościo-
wych wychowawców i nauczycieli, którzy 
dawali swoją postawą i zaangażowaniem w 
pracę wspaniały przykład innym. Bardzo 
lubiłem lekcje z tymi nauczycielami i wspo-
minam je z przyjemnością do dziś.  
 
M.T.: Pytanie wyrwane z kontekstu, ale 
jednak bardzo istotne. Czy ma Pan jakieś 
życiowe motto? 
M. P.: Tak, bardzo proste. Myśleć, obser-
wować i działać. 
 
W. S.: Proszę dokończyć zdania: 

Podziwiam ludzi, którzy pomimo niepowo-
dzeń, przeciwności losu zawsze mają 
uśmiech na twarzy i nie poddają się za wszel-
ką cenę. 
W wolnych chwilach uwielbiam słuchać 
muzyki. 
W swojej pracy najbardziej lubię ciągły kon-
takt z ludźmi. 
Moim marzeniem jest być zawsze zdrowym. 
 

Wywiad przeprowadziła: 
Magdalena Targosz z 3 d 
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i wizję zmian w szkole. Czy mógłby Pan 
nam o tym opowiedzieć? 
Marceli Pacut: Miło mi Was gościć i odpo-
wiedzieć na Wasze pytania. Jako dyrektor 
szkoły chciałbym przede wszystkim, aby 
szkoła stała się miejscem, do którego lubicie 
chodzić. Miejscem, w którym chętnie  
będziecie rozwijać swoje pasje i zdolności. 
Wielu z Was ma jeszcze ukryte talenty,  
których nie potrafi pokazać. Wraz z nauczy-
cielami pragniemy Wam pomóc te talenty 
odkryć. Będziemy dążyć, abyście w tej szko-
le posiedli wiedzę, która otworzy Wam bra-
mę do edukacji w dobrych szkołach śred-
nich, a potem na studiach. A to z kolei  
pomoże Wam zdobyć wymarzony i potrzeb-
ny zawód. Jednak przede wszystkim chciał-
bym, aby szkoła była dla Was radosna, przy-
jazna i bezpieczna. Pragnę też, abyście  
zawsze mieli zaufanie do Grona Pedago-
gicznego i przychodzili do nas z różnymi 
swoimi problemami. Chcemy służyć pomo-
cą Wam, a także Waszym rodzicom.  
 
M.T.: Obowiązki dyrektora godzi Pan  
z nauczaniem historii i edb w gimnazjum.  
Czy jest to trudne?  
M.P.: Lubię uczyć i mieć bezpośredni kon-
takt z uczniami. Obawiałem się tylko, że 
lekcje mogą przepadać, gdy będę musiał 
nagle wyjechać na jakąś naradę czy szkole-
nie dyrektorów. Na szczęście, do tej pory 
wszystkie lekcje się odbyły i nie mam  
problemu z pogodzeniem obowiązków. 
 
M.T.: Jakie są wady, a jakie zalety pracy 
dyrektora szkoły? 
M.P.: Moim zdaniem największą wadą pra-
cy dyrektora, jest mniejszy kontakt z ucznia-
mi, mniej zajęć lekcyjnych, wycieczek,  
spotkań z wychowankami. Jako dyrektor 
odpowiadam za wszystko co się dzieje  
w szkole, co robią uczniowie, nauczyciele  
i pracownicy szkoły – to duża odpowiedzial-
ność. Zalety – po dwóch miesiącach pracy 

Wyjątkowy gość w Naszej Szkole  
 
16 października 2018 r. w naszej Szkole 
mięliśmy wyjątkowego gościa, odwiedził 
nas Pan Poseł Jarosław Szlachetka. Nasz 
gość opowiedział o swojej pracy, a dzieci 
wykazały duże zainteresowanie zadając mu 
wiele pytań.  
Nasi najmłodsi uczniowie otrzymali kamizel-
ki i elementy odblaskowe, a wszystko po to, 
aby dobrze zapamiętały zasady bezpieczne-
go poruszania się po drogach. Uczniowie 
chcąc podziękować za wizytę zaśpiewali 
piosenki, recytowali wierszyki i wesołe  
rymowanki związane z bezpieczeństwem.  
Bardzo cieszymy się z tej wizyty i mamy 
nadzieję, że wiedza uzyskana przez naszych 
uczniów w tym, dniu zostanie zapamiętana 
na długo.  

mgr Teresa Chodnik-Bigaj 

CO WIEMY O NASZYCH  
NAUCZYCIELACH  

Wywiad z Panem Dyrektorem  
mgr Marcelim Pacutem 

 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Targosz: W czerwcu został Pan 
wybrany nowym dyrektorem naszej szko-
ły. Na pewno ma Pan własne pomysły  

NASI KOLEDZY Z BLISKA 
Wywiad z przewodniczącą  

Samorządu Uczniowskiego -   
Patrycją Watą 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zuzanna Starzec: Czy trudno jest być 
przewodniczącą szkoły? Jak czujesz się  
w tej roli? 
Patrycja Wata: Myślę, że na to pytanie  
odpowiedź poznam dopiero pod koniec 
roku szkolnego. 
Wtedy będę mogła ocenić. Jak na razie  
czuję się bardzo dobrze w tej roli. 
 
Z.S.: Czy przez swoją funkcję masz więcej 
obowiązków? 
P.W.: Na pewno obowiązków mi przybę-
dzie. 
 
Z.S.: Co Twoim zdaniem jest najtrudniej-
sze w pełnieniu objętej przez Ciebie funk-
cji? 
P.W.: Moim zdaniem najtrudniejszym  
obowiązkiem przewodniczącego jest dawa-
nie dobrego przykładu innym. 
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z nikim innym. Pomimo mojej sympatii  
do obu bohaterów to Finch sprawił, że moc-
no pokochałam tę powieść. Chłopak, który 
choruje, który chce się zabić, który jest nie 
do końca lubiany w szkole, który posiada 
łatkę ''dziwaka',' czy ''wariata'' nie często 
staje się dla czytelnika tak niesamowitym 
bohaterem jakim Finch był dla mnie. 
Bo kiedy jest się obudzonym, wszystko  
w tobie jest pełne życia, wszystko rwie się  
z bólu, by nadrobić stracony czas. 
Dodatkowym powodem sprzyjającym  
czytaniu historii jest narracja. Narracja 
pierwszoosobowa podzielona na dwóch 
głównych bohaterów. Czytanie powieści  
z możliwością wejścia w umysł postaci, 
przede wszystkim tak różnych, to rzecz 
pozwalająca nam bliżej poznać zamiary 
postaci. 
Chodzi o to, że nic nie ma znaczenia. Ani 
szkoła, ani zespół cheerleaderek, chłopaki, 
imprezy, przyjaciele, studia na kreatywnym 
pisaniu ani... - Macha ręką na cały świat -  
To tylko wypełniacze czasu przed śmiercią. 
Jestem w stanie powiedzieć, że Wszystkie 
jasne miejsca to moja ulubiona książka,  
z gatunku literatury młodzieżowej. Takiej 
historii się nie zapomina, taką historią się 
żyje. 

Wiktoria Stokłosa 3d 

  Jakub Burdek, klasa II b 
  Faustyna Ciesielska, klasa II b 

Klasy IV - V 
I miejsce: Zuzanna Gielata, klasa V b 
II miejsce: Nikola Furgała, klasa V b 
III miejsce: Rafał Stopa, klasa IV b 
Klasy VII - VIII 
I miejsce: Julia Latoń, klasa VII a 
  Karina Latoń, klasa VII a 
II miejsce: Emilia Kuchta, klasa VII a 
III miejsce: Wiktoria Piwowarska, klasa 
  VII a 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. 
 

mgr Katarzyna Dąbrowska 
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Z.S.: Uważasz, że w naszej szkole trzeba 
coś zmienić? Może sama masz w planach 
wprowadzić jakieś zmiany? 
P.W.: Oczywiście, że są pewne rzeczy, które 
chciałabym zmienić. Czy się to uda?  
Zobaczymy. 
 
Z.S.: Na pewno masz też swoje życie  
pozaszkolne. Jakie są twoje zainteresowa-
nia? 
P.W.: Mam wiele zainteresowań. Choć  
nie ukrywam, że przez naukę musiałam  
z niektórych zrezygnować. Na ten moment 
uczęszczam na zajęcia wokalne. Jestem też 
dość aktywna fizycznie, często biegam,  
a w wolnych chwilach trenuje kickboxing. 
 
Z.S.: Jaki jest twój ulubiony przedmiot 
szkolny? 
P.W.: Bardzo lubię język angielski. Uczęsz-
czam nawet do szkoły językowej. 
 
Z.S.: Jak spędziłaś swoje wakacje? 
P.W.: Głównie spędziłam je ze swoimi zna-
jomymi. Byłam na kempingu, a pod koniec 
wakacji poleciałam wraz z rodzicami do 
Bułgarii. Niestety wakacje minęły mi bardzo 
szybko. 
 
Z.S.: Dokończ zdania: 
Chciałabym, aby moje marzenia się spełni-
ły. 
Interesuje się światem, religią... Tak na-
prawdę wszystko mnie interesuje! 
Podziwiam ludzi, którzy mimo przeciwno-
ści losu nigdy się nie poddają i dążą  
do celu. 
Podziwiam ludzi, którzy otwarcie mówią  
o problemach ludzkości i świata. 
Mój ulubiony film to m.in.: Chata, Trylogia  
Niezgodna 

 
Wywiad przeprowadziła 

Zuzanna Starzec z 3d  

GORĄCO POLECAM 
Wiktoria Stokłosa z 3d  o książce -  
Jennifer Niven, Wszystkie miejsca są jasne 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Theodore Finch chce umrzeć. Codziennie 
wymyśla nowe sposoby na pozbawienie się 
życia, ale w tym samym momencie szuka 
czegoś co pozwoli mu pozostać wśród  
żywych.  
Violet Markey żyje przeszłością. Nie jest  
w stanie pogodzić się z tragiczną śmiercią 
swojej siostry. Odlicza dni do zakończenia 
szkoły i marzy o ucieczce z małego  
miasteczka w Indianie. Losy tej dwójki spla-
tają się gdy spotykają się na szkolnej wieży, 
sześć pięter nad ziemią. W tym momencie 
nie do końca wiadomo, kto komu ratuje 
życie. 
Największym problemem ludzi jest to, że 
zapominają, iż najczęściej liczą się drobiazgi. 
Wszystkie jasne miejsca to historia porusza-
jąca bardzo trudny temat jakim jest samo-
bójstwo wśród młodzieży. Książki takie jak 
ta potrafią niesamowicie wpłynąć na psychi-
kę odbiorcy i sprawić, że jest on w stanie 
zmienić pogląd na niektóre sprawy. Jennifer 
Niven poradziła sobie niesamowicie z tak 
trudnym tematem i stworzyła historię,  
której szybko się nie zapomina. Główni bo-
haterowie należą do tych, do których bar-
dzo łatwo jest się przywiązać. Z pozoru tak 
różne od siebie osoby jakimi są Finch  
i Violet potrafią przeżyć razem niesamowite 
momenty. Są to na pewno postacie niesza-
blonowe, takie których nie da się pomylić  

SZUFLADA  
Twórcze pasja uczniów 
 
W pierwszym numerze Naszej Dwójki  
prezentujemy wam wyniki konkursu pla-
stycznego pod hasłem „Bądź widoczny  
na drodze” oraz prace uczniów, którzy zajęli 
pierwsze miejsce w tym konkursie. 
Klasy I - II 
I miejsce: Wojciech Kurowski, klasa II a 
II miejsce: Kamil Światłoń, klasa I a 
  Karina Bernecka, klasa I a 
III miejsce: Hubert Kuraciński, klasa II b 

Wojciech Kurowski, klasa II a 

Zuzanna Gielata, klasa V b 

Julia Latoń, klasa VII a Karina Latoń, klasa VII a 



15 

Pani pyta: 

 Kasiu, co to jest litr? 

 To samo co kilogram, tylko na mokro. 
 
Nauczyciel pyta na lekcji matematyki: 

 Jasiu, co to jest nieskończoność? 

 To rok szkolny. 
 

Wybór: Filip Chromy z klasy 4b 

ponawia prośbę o to, abyśmy w drodze  
do szkoły i powrotnej do domu, nosili 
znaczki odblaskowe. Postępujmy zatem  
w myśl zasady: Bezpieczeństwo to priorytet 
mój – noszę odblaskowy strój”. 

 
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC  

BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
 
Międzynarodowe święto bibliotek szkol-
nych zostało ustanowione przez Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa 
 w 1999 r. Nasza biblioteka szkolna  
w ramach tego święta serdecznie zaprasza 
uczniów: 

 do obejrzenia wystawy książek o tema-
tyce historycznej, 

 wzięcia udziału w akcji: PODARUJ 
KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE – PRZYCZYŃ SIĘ 
DO WZBOGACENIA NASZEGO KSIĘ-
GOZBIORU, 

 wzięcia udziału w konkursach: fotogra-
ficznym: Selfie z książką o tematyce 
historycznej i plastycznym: na najcie-
kawszą okładkę do książki. 
REGULAMININY KONKURSÓW SĄ 
DOPSTĘPNE W BIBLIOTECE SZKOL-
NEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ 
SZKOŁY!!! 

Jeśli w domu na półce masz książkę, która 
nie jest Ci potrzebna, przekaż ją bibliote-
ce szkolnej. 
Na pewno znajdą się chętni, aby ją prze-
czytać. W ten sposób wzbogacisz księgo-
zbiór i pozostawisz po sobie pamiątkę 
w szkole. 
Regulamin: 
1. Akcja rozpocznie się 8.10.2018 

(poniedziałek) i będzie trwała do 
31.10.2018 (środa). 

2. W związku z akcją do biblioteki można 
przekazać lektury z zakresu szkoły pod-
stawowej bajki, legendy i wierszyki dla 
dzieci, literaturę piękną, młodzieżową, 
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Dużo zdrowia i szczęścia dla wszystkich 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułko-
wicach 

Dominika 
 

Drogi Tomku!!! 
Z okazji Twoich urodzin życzę Ci, zdrowia, 
szczęścia i pieniędzy 

Bartek 
 

Droga Marysiu!!! Z okazji Zbliżających się 
Twoich urodzin życzę Ci dużo zdrowia, 
szczęścia i bardzo dobrych ocen w szkole. 
 

Ania 

ŻYCZENIA 
Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej 
najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji,  
Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły 
składa  

SU wraz z całą społecznością uczniowską 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, najlep-
szej wychowawczyni - Pani Marcie Dzidek,  
życzymy dużo uśmiechu, zdrowia 
i pomyślności w życiu osobistym 

 
Paweł Bochenek i Antek Sztebel z 8a 

 
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej wszystkim pracownikom 
szkoły składa 
 

klasa 8a 

 
Drogie koleżanki i koledzy z klasy 8a!!! 
W nowym roku szkolnym życzę Wam dużo 
zdrowia, szczęścia, bardzo dobrych wyni-
ków w nauce i uśmiechu na twarzy  

 
Natalia 

 
Olek!!! Z okazji Twoich urodzin życzę Ci 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
 

Szymon Boczkaja 

 
Szymon z okazji Twoich urodzin życzę Ci 
zdrowia, szczęścia i powodzenia w szkole  
 

Sebastian 
 
Kuba, życzę Ci z okazji Twojego święta  
zdrowia, szczęścia, dużo kasy i czego zapra-
gniesz!!! 
 

Seweryn Gruchała 
 

Kuba z okazji Twoich imienin życzę Ci 
wszystkiego dobrego; zdrowia, szczęścia  
i wszelkiej pomyślności. 
 

Wiktor 

HUMOR 
Jasio wraca z szkoły i mówi: 

 Mamo, mamo umiem liczyć do 10 

 Tak no to policz - mówi mama. 

 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - powiedział Jasiu. 

 A 1? - odpowiedziała mama. 

 W dzienniczku - mówi. 
 
Jasio przychodzi ze szkoły i mówi: 

 Tato zrobiłem dobry uczynek! 

 To dobrze, a co to było? 

 Kolega podłożył pineskę na krześle  
nauczyciela i gdy nauczyciel miał usiąść, 
odsunąłem mu krzesło. 

 
Podczas lekcji zarozumiały nauczyciel mówi 
do ucznia: 

 Proszę otworzyć okno, nie ma tu orłów, 
więc nikt nie wyleci! 

Po lekcji uczniowie wychodzą z klasy, a wraz 
z nimi nauczyciel. Ostatni z uczniów zwraca 
się do niego ze słowami: 

 Pan też drzwiami, panie Nowak? 
 
Mama pyta swego synka: 

 Kaziu, jak się czujesz w szkole? 

 Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytu-
ją, a ja o niczym nie wiem. 

OGŁOSZENIA 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ  
TABLICZKI MNOŻENIA 

 
28 września 2018 roku, po raz pierwszy 
nasza Szkoła wzięła udział w Światowym 
Dniu Tabliczki Mnożenia (World Multiplica-
tion Table Day). 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to  
akcja edukacyjna, która ma na celu zachęcić 
wszystkich do przypomnienia sobie tablicz-
ki mnożenia po długich wakacjach, a także 
uświadomić, iż znajomość tabliczki mnoże-
nia jest niezbędna w życiu codziennym. 
W naszej Szkole Święto Tabliczki Mnożenia 
rozpoczęło się 26 września, poprzez rozwie-
szenie na korytarzach szkolnych plakatów 
przedstawiających działania z tabliczką 
mnożenia. 1 października uczniowie klas 
czwartych oraz piątych zmagali się z zagad-
kami logicznymi. Ponadto na korytarzu 
szkolnym działała specjalna grupa egzami-
natorów składająca się z uczniów klasy III b 
gimnazjum, która przepytywała chętnych 
uczniów z wylosowanych tabliczkowych 
działań. 

mgr Maria Lipińska 

 
BEZPICZEŃSTWO TO PODSTAWA 

 
Pan Dyrektor mgr Marceli Pacut, dbając  
o nasze bezpieczeństwo w szkole i poza nią 


