
1 
 

Nr 2         Cena: 0,50zł
  

 

 
 
Gazetka Szkoły Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi                                      
im. Michała Kajki w Nidzicy     
 
 
 
Tęczowych pisanek,  

na stole pyszności,  

mokrego dyngusa i wspaniałych gości.  

Niech to będzie czas uroczy,  

życzymy miłej Wielkanocy.  

 

Redakcja Kurierka 

 
 
 
 
 

 
 

W numerze: 

- Kalendarium, 

  - Oznaki nadchodzącej wiosny,    

             - Kilka słów o J.R.R. Tolkienie,  

- Poradnik przedegzaminacyjny  

 

  i wiele innych ciekawych informacji... 
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Kalendarium - marzec 2019r.  
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

    

 
1 Narodowy 
Dzień Pamięci 
Żołnierzy 
Wyklętych/ 
Dzień Piegów 

2 3 Światowy 
Dzień 
Dzikiej 
Przyrody 

4 5 Dzień 
Dentysty 

 

6 Dzień 
Czystego Stołu 

 

7 8 Dzień Rudych 
Osób 

9 10 Dzień 
Całowania  
w Czoło 

11 Dzień 
Sołtysa 

12 Dzień 
Matematyki 

13  

 

14 Dzień 
Liczby  Pi 

 

15 16 Dzień 
Pandy 

 

17 Dzień 
Św. Patryka 

  

18  19 Dzień 
Wędkarza 

 

20 Dzień 
Języka 
Francuskiego 

 

21 Między-
narodowy 
Dzień Poezji  

 

22 Światowy 
Dzień Wody 

 

23 24 
Narodowy 
Dzień Życia 

25 Dzień 
Czytania 
Tolkiena/ 
Między-
narodowy 
Dzień Gofra

 

26 Między-
narodowy 
Dzień Szpinaku 

 

27 Między-
narodowy 
Dzień Teatru  

 

28 Dzień 
Żelków  

 

29  30 Godzina 
dla Ziemi 

 

31 Dzień 
Budyniu 

 

*Wszelkie ilustracje, zdjęcia i cytaty wykorzystane w tym numerze gazetki pochodzą ze źródeł internetowych. Zespół 

redaktorski nie przypisuje sobie praw autorskich do owych ilustracji.  
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1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
 
28 lutego 2009r., po długoletnich staraniach, została podjęta uchwała popierająca inicjatywę 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy 

Wyklętych. Wybór daty również nie był przypadkiem, tego właśnie dnia w 1951r. przywódcy 

IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość zginęli z rąk komunistów. Łukasz Ciepliński  

i jego towarzysze walki tworzyli kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji 

kontynuującej od 1945r. dzieło Armii Krajowej.   

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony świętem państwowym w 2011r.,  

ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej 

postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną  

w obronie Ojczyzny – brzmiało uzasadnienie projektu ustawy.  

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki  

i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989r.  

 

 

Nasze miasto też corocznie uczestniczy w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Z tej okazji organizowane są m.in. zamkowe spotkania z historią oraz Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w siedzibie Nidzickiego Ośrodka 

Kultury.  

 

 

Źródło:  https://pomorska.pl/1-marca-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-co-to-za-swieto/ar/12965796 ;  

strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej 

https://pomorska.pl/1-marca-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-co-to-za-swieto/ar/12965796
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Wybierz sport zamiast elektroniki!  

W obecnym świecie otacza nas wszystkich elektronika. Na każdym kroku możemy spotkać kogoś  

z telefonem, tabletem czy laptopem w ręku. Tylko czy tak naprawdę nie przesadzamy z ilością czasu 

poświęcanego na elektroniczne gadżety? Zadajcie sobie pytanie: ile czasu każdego dnia spędzacie z komórką  

lub tabletem w ręku, czy przed ekranem komputera wbijając kolejne levele w ulubionej grze. No właśnie… 

podejrzewam, że zdecydowana większość z Was odpowiedziała sobie, że przynajmniej te 2-3h każdego dnia 

przechodzą na bezsensownym klikaniu w klawiaturę… Zadajcie sobie teraz drugie pytanie: co będę miał z tego, 

że wbiję 70 level w Metinie, Tibii, WoW czy innym LoLu? Założę się, że pierwsza myśl jest „jak to co będę miał, 

jasne, że satysfakcję”. Tylko, czy celem naszego życia jest granie w gry? Mam dla Was inny pomysł, propozycję,  

a może i nawet wyzwanie. Zamiast ganiać za pokemonami ze smartfonami w ręku, czy wbijać levele, zbierzcie 

przyjaciół i pobiegajcie… ale za piłką. Zagrajcie mecz w nogę, w kosza… Zobaczcie jak przyjemne jest spędzanie 

czasu w gronie przyjaciół, a do tego jeszcze na sportowo. Jestem pewny, że jak dostrzeżecie korzyści z tego 

płynące to dwa razy zastanowicie się czy warto zamykać się w czterech ścianach z komputerem przed sobą.  

W tym momencie w Waszych głowach pojawia się zapewne pytanie „po co mi to?”. Już spieszę z odpowiedzią. 

Dzięki aktywnemu, sportowemu trybowi życia rozwiniecie nie tylko swoje ciało, ale i umysł. Sprawicie, że Wasz 

mózg będzie lepiej i sprawniej działał, a co za tym idzie łatwiej będzie Wam przyswoić nowe rzeczy! Zbliżycie się 

do swoich przyjaciół w realnym, a nie wirtualnym świecie! Spędzając czas aktywnie dbacie również o swoje 

zdrowie! Więc jak będzie? Co wybierasz? Telefon, tablet, laptop czy może piłkę z przyjaciółmi?  

        Piotr Ruciński - trener personalny 

 

Palec pod budkę, kto się z nami bawi!!!  

Wyjdź na podwórko i zagraj z kolegami i koleżankami:  

- w gumę,       - w chowanego 

- w podchody      - w berka  

oraz inne ponadczasowe, pokoleniowe, niezapomniane 

KULTOWE GRY PODWÓRKOWE. 

 

 

 

Wczesną wiosną, w naszej szkole organizowany będzie  

Dzień Gier Podwórkowych dla klas I-III SP.  

 

 

 Więcej szczegółów niebawem.    
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WIOSNA   
Pierwszy dzień wiosny obchodzimy 21 marca. 

W tym dniu zazwyczaj topimy Marzannę,  

a w naszych domach robimy wiosenne porządki. 

W ten czas cała przyroda budzi się do życia, 

przylatują bociany oraz inne ptaki z ciepłych 

krajów. Wiosna symbolizuje również nadejście 

Wielkanocy. Wiosną w ogrodach kwitną piękne kwiaty o różnych barwach. Niektóre z nich są 

chronione np. krokusy, przebiśniegi, przylaszczki i pierwiosnki. Krokusy możemy najczęściej 

spotkać w ogródkach, ale najwięcej jest ich w Dolinie Chochołowskiej. Wiosna to też dobry czas  

na spacery i wycieczki z rodziną.  

       

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
HUMOR  ( Z życia Jasia i nie tylko…) 
 

Jaś jedzie na motorze. Razem z nim jadą Bartek, który strasznie się jąka i Szymon. W pewnym 

momencie Bartek mówi:  

- Szy... Szy...  

Na to Jaś:  

- Co? Szybciej? Okej, jedziemy szybciej.  

- Szy... Szy...  

- Co? Jeszcze szybciej? Dobra jedziemy jeszcze szybciej.  
- Szy... Szy...  

- Jeszcze szybciej??? Człowieku, zwariowałeś?! Na liczniku setka, a ty chcesz 

szybciej?!  

-Szy... Szy... Szymon spadł!!!  
 

- Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły?       

- Bo pewnej pani zginęło 100 złotych.  

- I co, pomogłeś jej szukać?         

-Nie. Stałem na banknocie i czekałem aż odejdzie.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Jaś wraca do domu ze szkoły. Tata pyta: 

- Zdałeś? 
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- Oczywiście. Z 3A do 3B.  

Jeden, by wszystkimi rządzić, Jeden, by wszystkie odnaleźć, 

Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać 

W Krainie Mordor, gdzie zaległy cienie.*   

  

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) to jeden z najwybitniejszych pisarzy w historii literatury. 

Jego wielkie dzieła literackie – „Władca Pierścieni”, „Hobbit”, „Niedokończone opowieści” – pobudziły 

masową wyobraźnię na całym świecie. Tolkien zasłynął jako twórca niepowtarzalnego gatunku 

literackiego i niezwykłej krainy fikcji, która od lat zachwyca kolejne pokolenia czytelników. Rozmach tego 

przedsięwzięcia jest oszałamiający, a niepowtarzalny świat Śródziemia zapisał się trwale we współczesnej 

kulturze. Ekranizacja trylogii „Władca Pierścieni” została nagrodzona 17 Oscarami.  

Tolkien opublikował ponad 100 prac z dziedziny m.in. filologii i literatury dawnej, ponadto 

współpracował przy powstaniu największego słownika języka angielskiego Oxford English Dictionary. 

Znał w różnym stopniu ponad 30 języków, głównie wymarłych, germańskich i celtyckich. Uczył się także 

polskiego, lecz uważał go za trudny język i nie potrafił się nim dobrze posługiwać.  

 

Do najsłynniejszych dzieł Tolkiena zaliczane są: 

 The Hobbit 

 The Lord of the Rings (The Fellowship of the Ring; The Two Towers; The Return of the King) 

 The Silmarillion 

 Unfinished Tales (Niedokończone opowieści) 

 The Legend Of Sigurd and Gudrùn (Legenda o Sigurdzie i Gudrun)  

 

Zachęcamy do zapoznania się z literackimi dziełami Tolkiena, nie tylko 25 marca!  

*(Przekład: Maria Skibniewska) 
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ZRÓB TO SAM:  

Trawiaste gnomy 

Materiały:  
 nylonowa podkolanówka, 
 garść nasion trawy, 
 dwie garści ziemi, 
 doniczka, 
 kubeczek papierowy do picia, 
 klej wodoodporny, 
 nożyczki, 
 mała miseczka, 
 szklanka, 
 oczka,  
 kolorowe pianki/filc. 

 

Sposób przygotowania:  
 Na szklankę nałóż podkolanówkę. Następnie, do szklanki wsyp garść nasion trawy oraz 

dwie garści ziemi. Ściągnij podkolanówkę z nasionami trawy i ziemią ze szklanki. Uformuj kulę, 

naciągnij podkolanówkę, zawiąż ścisło supeł tak, aby powstała głowa trolla. Wytnij z filcu lub 

kolorowej pianki nosek oraz usta. Przyklej oczy, nosek i usta do głowy gnoma. Wlej na dno miski 

wodę i włóż do niej głowę tak, aby nasiona trawy były zamoczone. Pozostaw tak zamoczoną 

głowę na 15 minut. W ten sposób nawilży się gleba oraz nasiona, co spowoduje szybszy wzrost 

trawy. Włóż do doniczki kubeczek, wypełnij go wodą następnie luźny koniec podkolanówki, czyli 

knot włóż do kubeczka. Knot zamoczony w wodzie będzie nam nawadniał naszą głowę gnoma.  

I gotowe!   

Pamiętaj o uzupełnianiu wody w kubeczku!  

Źródło : https://www.guideastuces.com/B1190-14-idees-geniales-pour-jardiner-avec-les-enfants?item=10, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mini kącik matematyczny 
Jakie liczby należy wpisać w okienka, aby kwadraty były magiczne???  

 

8  4 
1   
6  2 

  7 

 6  

5 10  

https://www.guideastuces.com/B1190-14-idees-geniales-pour-jardiner-avec-les-enfants?item=10
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Kalendarium – kwiecień 2019r. 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

1 Między-
narodowy 
Dzień  
Ptaków 

 

2  3 Dzień 
Tęczy 

 

4 Światowy 
Dzień 
Bezdomnych 
Zwierząt 

5 6 Światowy 
Dzień Sportu  

 

7 Światowy 
Dzień 
Zdrowia 

 

8 9  10 Dzień 
Rodzeństwa 

 

11 12 Dzień 
Czekolady 

 

13 Dzień 
Scrabble 

14 Dzień 
Patrzenia  
w Niebo

 

15 Światowy 
Dzień Sztuki 

16 17 Światowy 
Dzień Kostki 
Rubika 

 

18  Wielki 
Czwartek 

19 Wielki 
Piątek/Dzień 
Rowerowy 

 

20 Wielka 
Sobota/ 
Dzień Języka 
Chińskiego 

 

21 Wielkanoc 

 

22 
Poniedziałek 
Wielkanocny/ 
Dzień Ziemi 

 

23 Światowy 
Dzień Książki  
i Praw 
Autorskich 

 

24 
Europejski 
Dzień 
Śniadania  

25 Dzień DNA

 

26  27 Dzień  

Tai-Chi 

28 Dzień Sera 
Camembert 

 

29 Między-
narodowy 
Dzień Tańca 

 

30 Ogólno-
polski Dzień 
Koni    

                                                                  

 

 

    

Egzaminy gimnazjalne: 10-12 kwietnia;   Egzaminy ósmoklasisty: 15-17 kwietnia  

 

Suchary na Wiosnę   
 
Jak się nazywa kot złomiarza?      Dlaczego beton jest smutny?  
Puszek.         Bo go wylali.  
 
 
Jak się nazywa czarnoskóry mężczyzna pracujący w bibliotece?  
Czarnoksiężnik.       Jak czuje się magik po utracie magii?  

Rozczarowany.  
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Czy wiecie, że...  
1 kwietna przypada międzynarodowy dzień żartów, czyli Prima Aprilis. Nazwa 

pochodzi od łacińskiego „Prima dies Aprillis”, czyli pierwszy dzień kwietnia. Podstawą 

tegoż święta jest wzajemne robienie sobie żartów. Tego dnia, prawdopodobnie 

wszyscy żartują, oszukują się i prześcigają w wymyślaniu kolejnych dowcipów, 

wywołujących salwy śmiechu.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Pyszne przepisy nie tylko na wiosnę.  
 

Koktajl warzywno-owocowy: • 2 pomarańcze • pół banana  

• pół szklanki szpinaku/rukoli • pół szklanki wody  

Pomarańcze obieramy, dzielimy, banana kroimy na kawałki, dodajemy 

pozostałe składniki i miksujemy. 

  

Koktajle owocowe:  

BRZOSKWINIOWY • 1 brzoskwinia • 1 mały banan • 1 szklanka soku pomarańczowego lub jabłkowego  

• 5 łyżek jogurtu naturalnego • 2 łyżki płatków owsianych  

 

TRUSKAWKOWY • 1 dojrzały banan • garść truskawek  

• 1 kiwi • jogurt naturalny • mleko • sok z połowy cytryny  

• 1 łyżka płatków owsianych błyskawicznych 

 

 JAGODOWY • garść jagód • garść malin • 1 dojrzały banan  

• garść liści szpinaku • mleko • łyżka płatków jaglanych      

 

SAŁATKA WIOSENNA 

 sałata lodowa (ok. 200 g.) 
 pomidorki koktajlowe (ok. 10 szt.) 
 ogórek zielony gruntowy (1 szt.) 
 papryka słodka (1/4 szt.)   
 koperek (1 pęczek) 
 oliwa z oliwek (2 łyżki) 
 sól 
 pieprz 

 
PRZYGOTOWANIE 

1. Wszystkie warzywa dokładnie umyć, a sałatę lodową opłukać. Wysuszoną sałatę 
delikatnie pokroić. Pomidorki pokroić na ćwiartki. Ogórek i paprykę pokroić w kostkę. 
Koperek drobno posiekać.  
2. Wszystkie składniki delikatnie wymieszać, a tuż przez podaniem pokropić oliwą  
z oliwek wymieszaną z solą i pieprzem.  
 

Smacznego!  
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Sprawdźcie, jak efektywnie naładować akumulatory po zimie, by zdrowo i radośnie wkroczyć 

w cieplejszą porę roku! 

 

W marcu jak w garncu, a kwiecień plecień, bo przeplata… Wczesną wiosną zauważamy nie tylko zmiany 

pogody, ale także zmiany wewnątrz naszego organizmu – często mimo pięknej pogody narzekamy  

na przeziębienia czy skutki tak zwanego przesilenia wiosennego. To znaczy, że nadszedł najlepszy czas  

na zmianę stylu życia na nieco zdrowszy. Poniżej prezentujemy kilka prostych rad, jak wiosną zadbać o ciało  

i ducha. 

 

Po pierwsze - przejdź na dietę. 

Zimą jemy znacznie częściej oraz chętniej sięgamy po posiłki wysokokaloryczne - dodające nam energii  

w mroźne dni. Ich skutkiem ubocznym jest też niestety przybieranie kilogramów w miejscach dla nas 

newralgicznych. Zbędne kilogramy odkładają się głownie w okolicach brzucha, ud i bioder. Zaleca się 

spożywanie jak największej ilości warzyw i owoców w odstępach ok 3-godzinnych co daje 5 posiłków dziennie. 

Po drugie - pij więcej wody.        

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest gwarancję dobrego samopoczucia. Unikajmy napojów gazowanych 

oraz sztucznie słodzonych. Powinniśmy spożywać około 1,5-2 litry niegazowanej wody na dobę. Pijmy ją małymi 

łykami przez cały dzień, nawet wtedy, gdy nie czujemy pragnienia. Dzięki temu nie tylko unikniemy 

odwodnienia, ale również wyrobimy sobie zdrowy nawyk, który będzie miał pozytywne skutki dla naszego 

zdrowia, wyglądu oraz samopoczucia! 

 

Po trzecie - zacznij ćwiczyć.   

Większość sportów rekreacyjnych nie wymaga kondycji maratończyka ani profesjonalnego trenera. Gdy aura 

sprzyja, można pomyśleć o wykonywaniu wielu sportów na świeżym powietrzu. Bieganie, rower czy rolki będą 

świetnym sposobem na rekreację dla opornych. Bo przecież, kiedy za oknem słońce, szkoda marnować czas  

w domu. Wystarczą 3 ok. 45 minutowe aktywności w tygodniu by odczuć znaczącą poprawę wydolności. 

 

I ostatnie - MYŚL POZYTYWNIE!!      

Wiosna to wymarzony czas w roku, by zmienić swoje nastawienie i zacząć myśleć pozytywnie! Ładna pogoda, 

czas spędzony na świeżym powietrzu w gronie najbliższych oraz słoneczne, pięknie dni nastroją nas 

optymistycznie, lecz pamiętajmy, że dobre samopoczucie należy pielęgnować również wewnętrznie. 

 

          Maciej Wasilewski 
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WIELKANOC  

Wielkanoc to najstarsze i zarazem najistotniejsze święto 

chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. Wprawdzie każda niedziela jest pamiątką 

zmartwychwstania Chrystusa, ale to właśnie Niedziela 

Zmartwychwstania Pańskiego jest z nich najbardziej 

uroczysta. Wielkanoc, poprzedzoną trwającym 40 dni 

okresem Wielkiego Postu, obchodzi się przez 5 dni 

począwszy od Wielkiego Czwartku a kończąc na Lanym Poniedziałku. Wielki Tydzień rozpoczyna 

się Niedzielą Palmową, kiedy to w kościołach poświęcone zostają tzw. palemki. Wielki Czwartek 

jest pierwszym dniem Triduum Paschalnego. W Wielki Piątek odbywa się Droga Krzyżowa, tego 

dnia obowiązuje ścisły post. Wielka Sobota to dzień poświęcenia pokarmów. W koszyczku nie 

może zabraknąć takich produktów jak: baranek (symbol Chrystusa Zmartwychwstałego), wędlina 

(na znak zakończenia postu), chrzan, masło – oznaka dobrobytu oraz jajko – symbol narodzenia.  

W Wielką Niedzielę nie może zabraknąć stołu przykrytego białym obrusem. Na śniadanie 

zazwyczaj podawany jest żurek z białą kiełbasą, pasztety, pieczenie oraz szynki. Niezbędne są 

również wielkanocne mazurki lub babki. W niektórych regionach naszego kraju, po świątecznym 

śniadaniu następuje tzw. zajączek wielkanocny - czyli szukanie drobnego upominku ukrytego 

gdzieś w domu. Wielkanocny (lub Lany) Poniedziałek, polega na wzajemnym oblewaniu się wodą. 

Dawniej obowiązywało także uderzanie się wierzbowymi gałązkami (tzw. śmingus). Aby uniknąć 

śmingusa, można było wykupić się pisankami, słodyczami lub pieniędzmi. To właśnie jest tzw. 

dyngus.   

  

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i obrzędy z których część jest nadal żywo 

kultywowana.   
 

Najbardziej znanym zwyczajem Wielkanocnym jest malowanie jajek. Istnieje wiele sposobów  

na stworzenie tych dzieł np.: 

 Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której 

rozpuszczony został barwnik.  

 Drugą metodą jest ostrożne przekłucie jajka z dwóch stron i wydmuchanie całej 

zawartości, a następnie pokolorowanie go.  

 Jeśli na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie zanurzymy 

jajo w roztworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty skorupki. Części 

ukryte pod woskiem nie zmienią koloru. Po wyjęciu jajka z kąpieli wystarczy zetrzeć wosk 

miękką ściereczką.  

 Zabarwione na intensywny kolor skorupki można również ozdobić misternymi wzorkami. 

Metoda jest prosta: wystarczy szpilką lub ostro zakończonym nożem „wydrapać” dowolne 

motywy. Uzyskany  tym sposobem wzór jest tak subtelny, 

że przypomina delikatną koronkę. (-> metoda  

dla wytrwałych).  

 W sklepach można kupić lakier do paznokci we wszystkich 

niemal kolorach tęczy. Mając do wyboru taką paletę barw, 

nawet małe dziecko będzie mogło bez problemu namalować 

na pisance żółtego kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną 

trawkę. Lakier należy nanosić na skorupkę cienkim 

pędzelkiem, dołączonym do buteleczki z lakierem. 
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Wiosenna kolorowanka 
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Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa międzynarodowej akcji 

prowadzonej corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. 

Organizatorzy Dnia Ziemi poprzez swoje działania chcą uświadomić politykom i obywatelom jak delikatny 

jest ekosystem naszej planety. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez 

różnorodne instytucje. Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalnym 

wydarzeniem w 1990r., mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi 

ONZ w 1992r. w Rio de Janeiro.  

Podejmij wyzwanie i zrób coś dla Naszej Planety. Każde nawet drobne przedsięwzięcie może pomóc.  

Poszukaj przyrody wokół siebie. Wyjdź z domu i poszukaj przyrody w nietypowych miejscach, zobacz  

jak przyroda walczy o swoje miejsce w mieście (np. drzewka na gzymsach,  

na dachach, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu, między 

płytami chodnikowymi), przyjrzyj się drzewom w twojej okolicy, dotknij ich, 

powąchaj, przyjrzyj się liściom, zidentyfikuj ich gatunek.  

Znajdź miejsce do zazielenienia albo rozkwiecenia i zrób to. Kup (albo 

pozyskaj od znajomego) sadzonki albo nasiona mało wymagających, lokalnych 

roślin i posadź/wysiej je. Nie chodzi o zakładanie całych ogródków, 

ale o drobne zazielenianie okolicy. Pamiętaj o regularnym podlewaniu!  

Zbieraj baterie, zakrętki. Pamiętaj o tym, że możesz je przynieść do szkoły. 

Pudełka na zużyte baterie znajdziesz w wielu miejscach w naszym mieście.  
To tylko trzy przykłady jak dbać o nasze środowisko naturalne. Razem możemy zdziałać o wiele więcej!!!  

 
 

Egzamin Gimnazjalny / Egzamin Ósmoklasisty 
W kwietniu br. nasi koledzy i koleżanki z klas trzecich gimnazjum oraz z klas ósmych SP przystąpią do pisania jednego  
z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Egzamin ten jest podsumowaniem ich dotychczasowej nauki w naszej szkole.  
Życzymy im powodzenia i trzymamy mocno kciuki za wszystkich zdających i za jak najlepsze wyniki.  
I jeszcze kilka dobrych rad:  
Niezbędnik przed-egzaminacyjny:   
Przede wszystkim dokładnie zaplanuj sobie naukę. Zdecyduj w które dni będziesz uczył się matematyki, a w które z języków.  
Zrezygnuj z rzeczy które odciągają cię od nauki. Precyzyjnie wyznacz czas, który poświęcisz na przyjemności (i przestrzegaj 
go!) Podczas nauki odpowiednio skoncentruj się na powtarzanym materiale.  
Przygotuj doskonałe ściągi ze wszystkich przedmiotów i… zostaw je w domu.  
Robienie ściąg to świetny sposób na powtarzanie materiału. Pisząc porządkujemy myśli i lepiej zapamiętujemy wiadomości. 
Nie zabieraj ich jednak ze sobą na egzamin. Natomiast weź ze sobą koniecznie: legitymację szkolną, 2 długopisy (lub pióra)  
z czarnym tuszem/atramentem, a na część matematyczno-przyrodniczą zabierz: ołówek (do rysowania), gumkę, ekierkę, 
cyrkiel i kątomierz. Na pewno będą przydatne.  
Nie ucz się w noc poprzedzającą egzamin – na powtarzanie materiału jest już za późno. Połóż się spać odpowiednio 
wcześnie, żeby się dobrze wyspać.  

W dniu egzaminu:  
 Wstań o takiej porze, aby mieć czas na spokojne przygotowanie się i dotarcie do szkoły, ale też nie za wcześnie.   

  Koniecznie zjedz śniadanie. Nawet jeśli nie czujesz głodu, zjedz grzankę czy muesli. Możesz zabrać ze sobą jakiś 
napój do wypicia przed egzaminem (na salę nie wolno nic wnosić), ale nie przesadzaj z ilością płynów,  

bo wychodzenie do toalety w trakcie egzaminu jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach. 

 Ubierz się elegancko, ale wygodnie i odpowiednio do pogody. Jeśli jakiś element stroju jest nowy, trzeba ponosić 
go parę dni wcześniej, żeby mieć pewność, że nie jest niewygodny. 

 Zostaw w domu podręczniki - niczego nie zdążysz się nauczyć w autobusie czy na korytarzu przed salą. 
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Maths Around Us – czyli z matematyką  
za pan brat.  
 

Wraz z początkiem roku szkolnego w naszej placówce ruszyła również 
realizacja międzynarodowego projektu „Maths Around Us” w ramach 
programu Erasmus+. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, 
uczestnikami oraz głównymi odbiorcami są uczniowie w wieku 12-16 
lat, którzy wspólnie ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich: 
Turcji, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, mają za zadanie rozwijać 
swoje kompetencje kluczowe w dziedzinie matematyki, informatyki 
oraz języka angielskiego. Aktywne współuczestnictwo w planowanych  
działaniach, bieżąca wymiana doświadczeń w rówieśniczej grupie 

młodzieżowej, zwiększenie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych jak i języków obcych to główne cele 
projektu. Realizacja podzielona została na sześć etapów, za wypełnienie każdego z nich odpowiedzialny  
jest jeden z krajów partnerskich: 
 

- matematyka w naturze (Polska);                                              - matematyka w grach komputerowych (Portugalia);  

- matematyka w architekturze (Bułgaria);                              - matematyka w dziedzictwie kulturowym (Hiszpania);  

- matematyka w motoryzacji (Turcja);                                                                 - matematyka w gotowaniu (Włochy);  

Uczniowie uczestniczyli dotychczas w wielu działaniach projektowych, m.in. w lekcji dotyczącej aspektów 
matematyki przeprowadzonej poza murami szkoły. Jednym z zadań było również przygotowanie prezentacji 
multimedialnej o swoim miejscu zamieszkania oraz demonstracja tradycyjnych gier podczas video-konferencji  
z pozostałymi placówkami. Ponadto, uczniowie mieli również okazję zaprezentować swój talent w dziedzinie 
fotografii biorąc udział w konkursie „Symetria wokół nas”. W pierwszym semestrze tego roku szkolnego nasi 
uczniowie mieli również możliwość poznać swych rówieśników podczas pierwszej wizyty (tzw. mobilności) 
zagranicznych szkół partnerskich w Polsce. Obecność reprezentacji uczniowskich z pozostałych państw 
stanowiła dla naszych uczniów doskonałą okazję do sprawdzenia umiejętności komunikowania się w języku 
angielskim zarówno podczas wspólnych wyjazdów jak i w czasie wolnym od zajęć.  
 

Więcej informacji o planowanych działaniach projektowych: https://sp2nidzica.edupage.org/a/erasmus-mau  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
21 marca, w imieniu Samorządu Uczniowskiego, zapraszamy do udziału  
w licznych atrakcjach muzycznych, artystycznych i sportowych 

organizowanych z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.  

Więcej informacji na ten temat już niebawem.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 marca br. odbędzie się kolejna edycja „Godziny dla Ziemi”.                     

Jest to ogólnoświatowa akcja corocznie przygotowywana przez organizację WWF.  

Chcesz się przyłączyć i zrobić coś pozytywnego dla naszej planety?? Nic prostszego!  

Wystarczy, że tego dnia, o godz. 20.30 wyłączysz światło i wszystkie urządzenia elektryczne 

wokół siebie na 60min.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://sp2nidzica.edupage.org/a/erasmus-mau
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- Ogłoszenia - 
 



Chcesz podzielić się swoim talentem plastycznym lub literackim? Masz ciekawe ogłoszenie którym 

chcesz się podzielić z innymi? Masz ciekawy temat o którym chciałbyś/chciałabyś przeczytać więcej 

w kolejnym numerze naszej gazetki? Dołącz do naszego zespołu lub zgłoś swoją pracę lub pomysły 

do zespołu redaktorskiego „Kurierka”  



KONKURS FOTOGRAFICZNY  „Wiosna w obiektywie” 
REGULAMIN KONKURSU: 

 Prace powinny być związane z tematem konkursu. 

 Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: klasy I-III, IV-VI. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno, własnoręcznie wykonane zdjęcie. 

 Zdjęcia należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: czteryporyrokuwobiektywie@o2.pl 

 E-mail powinien zawierać imię i nazwisko autora zdjęcia oraz klasę. 

 Wyniki konkursu oraz wyróżnione zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 

 Wybrane prace zostaną nagrodzone dyplomami i upominkami. 

 Wybór zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: 

 oryginalność punktu widzenia fotografa; 

 stopień przemyślenia kompozycji; 

 siła wyrazu zdjęcia; 

 poprawność ekspozycji; 

 obecność elementów nowatorskich w zdjęciu; 

 zabarwienie emocjonalne; 

 trafność uchwycenia niezwykłego momentu. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY 

 DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

MAMA, TATA I JA 
 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z gminy Nidzica. 
 

Celem konkursu jest: 

·       Popularyzacja działań artystycznych w swojej miejscowości 
·        Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego 
·        Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych uczniów 
·        Umożliwienie prezentacji swoich prac 
  

Forma konkursu:  
Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy i Taty uczniowie zaprezentują swoich Rodziców w dowolnych technikach plastycznych: 

rysunek, obraz, rzeźba, witraż, itd. Uczniowie swoje prace przesyłają lub dostarczają do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy 

do dnia 10.05.2019r. Nagrodą główną (oprócz upominków rzeczowych) za udział w konkursie będzie prezentacja pracy 

ucznia na wernisażu w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy, na którą serdecznie zapraszamy dzieci oraz najważniejszych gości 

– Rodziców.   

O dacie i godzinie wernisażu organizatorzy poinformują  po 10.05.2019r. 

Organizatorzy:                                         
Maria Burska, Judyta Psiuk, Aleksandra Gąska-Bruździak 
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