W numerze:
Pytanie do...
- na nasze pytania odpowiada
pani Violetta Hoffmann - Truszczyńska
Co robię, gdy nie jestem w szkole?
- o swojej pasji opowiada
Milena Nowosad z klasy 5a
Szkolne wydarzenia
- SP2 z WOŚP gra
- "Dwójka z warościami"
- sukcesy uczniów
Twórczość uczniów SP2
- swoje wiersze publikują
Rys. "Wkrótce wiosna" Gracja Suchostawski
uczniowie klas trzecich
Nasz kolega jest bardzo chory.
Karolek ma najwyższy, IV stopień
zaawansowania raka. Ostatnią nadzieją
dla niego jest eksperymentalne leczenie
w Londynie. Prosimy o pomoc. Nie
pozwólcie, by zgasł jego uśmiech!
Szczegóły na stronie naszej szkoły
www.sp2torun.org

Pytanie do...

"Dwójka z wartościami"
W środę, 25 stycznia, uczniowie z klas 4-6
spotkali się, aby porozmawiać
o prawdomówności. To kolejna wartość
omawiana z uczniami w ramach
realizowanego programu "Dwójka z wartościami". Uczniowie klas piątych
przedstawili przygotowane przez siebie scenki, a Janek i Arek pokazali
zrealizowany przez siebie krótki film. Julka zaprezentowała wszystkim napisaną
przez siebie piosenkę, która traktowała o wartościach tak ważnych w naszym
życiu.

Sukcesy uczniów
W październiku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu
W konkursie wzięło udział
14 uczniów z
Przedmiotowego
z Przyrody.
klas 5 i 6. Uczniowie mieli do rozwiązania test. Aby przejść do etapu
rejonowego należało uzyskać aż 85% punktów. Z wielką przyjemnością
pragniemy poinformować, że na etapie rejonowym naszą szkołę
reprezentował uczeń klasy 6b Marcel Pacuła. Marcel zakwalifikował się
również do etapu wojewódzkiego konkursu i wkrótce będzie walczył o tytuł
laureata. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. Gratuluję! Beata
Namysłowska

Jakub Bielicki i Marcel Pacuła z klasy 6b zakwalifikowali się do etapu
wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu "Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego". Konkurs wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności. Po
wygraniu eliminacji szkolnych, w etapie rejonowym startowało 48 osób z
naszego województwa, do etapu wojewódzkiego przeszło z Torunia tylko
11 uczniów, w tym nasi wspaniali Kuba i Marcel. Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów. Alicja Brożek

