
 

 

                            Wrzesień w szkolnych murach 

 
      Nowy rok szkolny witaliśmy wśród przyjaciół, koleżanek i kolegów, z naszymi wychowawcami  

ponownie w murach szkoły. Powitanie po wakacyjnej przerwie sprawiło nam wiele radości. 

 

 

 

 

 

                    

                  Wybory do samorządu szkolnego. 

    Pod koniec września bieżącego roku uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się o wyborach do 

samorządu uczniowskiego. Zgłosiło się aż sześciu kandydatów, po wcześniejszym zebraniu 50 

głosów poparcia, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli: Paulina Bojanowska z klasy 8c, Joanna 

Figzał  z klasy 5 c, Oskar Kulak z klasy 7b, Natalia Soboniak z klasy 8b, Maja Wiśniewska z klasy 

7b oraz Mateusz Wrona z klasy 7c. 

        Od 27 września do 1 października każdy z uczestników miał czas na przedstawienie swojego 

programu wyborczego. Wszyscy zaprezentowali bardzo ciekawe, wyjątkowe pomysły.  Wybory 

odbyły się  4 października. Wzięło w nich udział 424 uczniów.  Oddano 398 ważnych głosów. 

Wyniki ogłoszono już kolejnego dnia.  Przewodniczącym samorządu został  Oskar Kulak, 

zastępcami Natalia Soboniak  i Mateusz Wrona.  

        Podczas pierwszego zebrania samorządu został ustalony plan działania na obecny rok szkolny 

2021/2022, który otrzymali przewodniczący wszystkich klas podczas zebrania 17 listopada i mieli 

za zadanie przekazać informacje w swoich klasach oraz umieścić w widocznym miejscu w sali. 

                                                                            Oskar Kulak kl. 7b                                                                                               
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                   Pasowanie na pierwszoklasistów  

           22 października 2021r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na pierwszoklasistów. 

Uczniowie klas Ia, Ib i Ic złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego.  

Następnie zaprezentowali przygotowane piosenki i wiersze.  

Aktu pasowania dokonała p. dyrektor Anna Bednarek. 

 

 
                                    Szymon Torbus kl. 7b 

  

                                      

 

 



 

SP 2 ZAPALA SIĘ NA NIEBIESKO 
Drodzy czytelnicy                                         

     Akcja ma na celu uświadomienie, co to jest zespół Aspergera, czyli łagodna odmiana autyzmu 

oraz również to, że osoby autystyczne są w naszej szkole. Nie jest to choroba, a dysfunkcja! 

 

                                       

  

 Osoby z autyzmem są różne, różnie funkcjonują. Niektóre mogą mieć trudność z nawiązywaniem 

rozmowy, czy jakiegokolwiek kontaktu, inne wręcz inicjują go i chętnie nawiązują relacje. Ta 

dysfunkcja jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Nie możemy zapomnieć, że osoby te są 

niezwykle inteligentne. Wykazują duże zdolności w swoich zainteresowaniach, mają dobra pamięć, 

są spostrzegawcze oraz cieszą się codzienną rutyną. 

     Nasza szkoła bierze udział w konkursie ,, Niebieskie przedszkole, niebieska szkoła przyjazne 

uczniowi ze spektrum autyzmu” organizowanym przez Szkołę Specjalną nr 23, Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta Częstochowy oraz Fundację ,, Daj mu czas”. Pragniemy uzyskać tytuł szkoły 

przyjaznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu zorganizowano już i 

realizuje się obecnie: 

*Warsztaty na temat autyzmu dla uczniów klas 0-3. 



* Prelekcje dla rodziców na temat autyzmu. 

*Marsz ,,Sp2 zapala się na niebiesko”. 

* Konkursy o tematyce niepełnosprawności ( szczególnie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi). 

* Niebieskie akcenty w całej szkole. 

* Gazety na temat autyzmu w każdej klasie. 

* Szkolenie dla naszej kadry pedagogicznej 

* Zbiórkę charytatywną - zbieranie funduszy na doposażenie nowej sali terapii. 

* Ciche dni środy bez dzwonków.  

* Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia. 

*Na stronie szkoły pojawiła się niebieska żaróweczka ( folder, w którym będą zamieszczone 

ważniejsze informacje na temat autyzmu lub niepełnosprawności) 

     Samorząd uczniowski zaangażowany jest w zbiórkę pieniędzy na wyposażenie sali terapii 

zarówno dla dzieci ze spektrum autyzmu, jak  również dla pozostałych. Zbiórka potrwa do końca 

stycznia 2022 roku i będzie prowadzona w poszczególnych salach. 

 

 

       

                                                                                        Alicja i Julia Łaz kl. 7b  

 



 

                      Święto Komisji Edukacji Narodowej 

 
                                                                             

13 października 2021 r. odbyła się  

w naszej szkole akademia  

z okazji  

Święta Komisji Edukacji Narodowej,  

znanego również jako Dzień Nauczyciela.  

Uczniowie klasy 6a pod opieką pani Jagody Stengierskiej przygotowali  ciekawy  

i zabawny spektakl.  O oprawę muzyczną zadbała pani Emilia Kurzydlak. 

Na zdjęciu możemy podziwiać uczestników podczas próby. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Projekt „Makieta Akademii pana Kleksa” 
 
     

Uczniowie klasy IV b podczas omawiania lektury  z ogromnym zaangażowaniem 

realizowali projekt – z różnych materiałów konstruowali makietę Akademii pana 

Kleksa. Ich pracę podczas zajęć prezentują poniższe zdjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy pracowali skupieni, potrafili rozdzielić 

pracę. Wykorzystali kartonowe pudełka, bibułę, 

plastelinę, kolorowy papier, drewniane patyczki, 

plastelinę, farby… i co im fantazja podyktowała. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Październik w naszej szkole miesiącem… 

                              wycieczek! 

 
Uczniowie klas czwartych oraz piątych w październiku odwiedzili dawny królewski gród - Kraków. 

Klasy czwarte odwiedziły też Wieliczkę. 

 

 
 

 

 

 
Byliśmy na dziedzińcu Wawelu. 

Pokonaliśmy wiele stopni, by dotknąć serca dzwonu Zygmunta. 

 

 

 
 

                                Podziwialiśmy Rynek i Sukiennice.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                 



                    Wrażenia uczniów klasy 5c 

 

 
„Najbardziej na wycieczce podobał mi się ołtarz Wita Stwosza. Warto zwiedzić w Krakowie 

dzwonnicę i dotknąć serca dzwonu Zygmunta, Wawel, Katedrę Wawelską. Świetną atrakcją są też 

Sukiennice i ziejący ogniem smok wawelski. Wycieczkę oceniam bardzo pozytywnie i mam 

nadzieję, że odwiedzimy wraz z klasą inne miasta”. 

                                                                                                              Olga 

„ Wycieczka bardzo mi się podobała. Najbardziej- hejnał z wieży kościoła Mariackiego. W pamięć 

zapadło mi również zwiedzanie podziemi Wawelu”. 

                                                                                                              Paweł  

„Najbardziej mi się podobało, gdy wspinaliśmy się i oglądaliśmy dzwon Zygmunta oraz Rynek, 

gdzie kupiliśmy pamiątki” 

                                                                                                              Lena K.                                                                                                                                  

„Największą atrakcją był smok wawelski. Zapamiętałam też na wieży co godzinę hejnał. Melodia 

się urywa… Obiad był pyszny. Podróż autokarem okazała się długa, ale sama wycieczka była 

ciekawa”. 

 
                                                                                                             Nikola 

„Najbardziej podobała mi się opowieść o ołtarzu Wita Stwosza. Warto było zwiedzić Wawel, 

kościół Mariacki. Wycieczka była bardzo ciekawa, mam nadzieję, że jeszcze tam pojadę”. 

 

                                                                                                            Joanna  

 

„Bardzo mi się podobało, ponieważ było ciekawie, gdy dotykaliśmy serca dzwonu Zygmunta, 

słuchaliśmy hejnału. Miło ze strony pana hejnalisty, że pomachał do nas. Bardzo się cieszę, że 

udało nam się zobaczyć, jak smok wawelski zionął ogniem. Przepiękne były rzeźby i malunki w 

kościele Mariackim”.  

                                                                                                              Paulina  

 

„Udało mi się zrobić zdjęcie, gdy smok zionął ogniem. Bardzo się cieszę, że 

mogłam zwiedzić Kraków i zrobić wiele pięknych zdjęć. Był to świetny 

odpoczynek  

od codziennych zajęć.”                                                              Julia K. 

 
„ Na wycieczce podobało mi się wszystko, podróż, Wawel, dzwon Zygmunt”. 

                                                                                                 Marcel, Rafał  

 

„ „Moim zdaniem najlepszy był dzwon Zygmunt, ponieważ podobno gdy się dotknie jego serca, 

spełniają się marzenia. Podobała mi się wycieczka do Krakowa. Na pewno jej nie zapomnę.”. 

                                                                                                Ksawery  

 

„Wycieczka mi się podobała. Dużo zwiedzaliśmy, kupiliśmy ciekawe pamiątki.” 

                                                                                                 Igor B. 

 

„Najbardziej mi się podobały podziemia i krypty oraz hejnał z wieży Mariackiej”. 

                                                                                                  Jakub  

„Najlepsze w wycieczce było to, że byliśmy tam całą klasą. Razem z przyjaciółmi mogłem 

zwiedzać Kraków”.                                                                     Filip G. 

 

„Zaskoczyło mnie to, że byłem w miejscu, gdzie koronowano władców Polski”. 



                                                                                             Wojciech     

   Okazją do poszerzenia wiedzy i przyjemnego spędzania czasu była też wycieczka uczniów klas 

czwartych, którzy zwiedzili Wieliczkę i Kraków.                       

                                                                                                                         

                                                                       
 

 

                                                       

            



                      

                  

                       W Centrum Nauki i Techniki 

 

     3.11.2021 r. uczniowie klas 7B i 7C wyjechali na wycieczkę. Zbiórka na parkingu pod sklepem 

„Biedronka’’ na ulicy Gajcego zaplanowana była o godzinie 6.45. O 7.00 wszyscy już siedzieliśmy  

w autokarze. W trakcie podróży, trwającej około3 godziny, słuchaliśmy muzyki i rozmawialiśmy ze 

sobą. 

    Gdy dotarliśmy na miejsce, do „Centrum Nauki i Techniki EC1’’w Łodzi,  wyszliśmy z autokaru 

i skierowaliśmy się w stronę budynku. Następnie skasowano nasze bilety. Opiekunowie umówili się 

z nami, że o godzinie 12.00  wszyscy mamy się spotkać w ustalonym miejscu. Potem wszyscy się 

rozeszliśmy się, by oglądać najróżniejsze maszyny. Centrum było ogromne. Posiadało również gry 

interaktywne. 

    Po zakończeniu zwiedzania EC1 udaliśmy się do planetarium znajdującego się w obiekcie 

położonym tuż  obok. Prowadzący opowiadał o planetach Układu Słonecznego. 

    Gdy lekcja o planetach się skończyła, udaliśmy się do autokaru i wyruszyliśmy w drogę 

powrotną.  Zatrzymaliśmy się jeszcze w restauracji „McDonalds’’ na krótką przerwę obiadową. Po 

posiłku wróciliśmy do autokaru i ruszyliśmy w drogę do domu. Około godziny 18.00 autokar 

zatrzymał się w miejscu, z którego wyjeżdżaliśmy i wszyscy rozeszliśmy się do domów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 Zuzanna Pakulska kl. 7b 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Obchody Święta Niepodległości 

 

      10 listopada 2021r w naszej szkole  odbyła się uroczysta akademia z okazji  

Święta Niepodległości.  Uczestniczyli w niej uczniowie klas 5-8 naszej szkoły. Ze względu na 

obostrzenia związane z pandemią Covid-19  na tę uroczystość  zostali oddelegowani 

przedstawiciele klas.  

           Obchody były bardzo uroczyste. Uczniowie pięknie prezentowali się w galowych strojach. 

Akademia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu Polski. Następnie  przybliżono nam  

postać  Józefa Piłsudskiego,  jego zasługi dla kraju. Uczniowie klas siódmych i ósmych  recytowali 

utwory nawiązujące do idei wolności i naszego święta narodowego. Szkolny chór przypomniał 

znane nam wszystkim  piosenki patriotyczne.  

           Na uroczystość  przybyli zaproszeni  goście,  naczelnik Wydziału Edukacji  

 pan Rafał Piotrowski, prezes oddziału ZNP w Częstochowie pan Grzegorz Sikora, przedstawicielki 

Rady Rodziców. Akademia trwała ponad godzinę. Wszyscy zgromadzeni goście byli bardzo 

zadowoleni z występu przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem pani Joanny Filak oraz pani 

Emilii Kurzydlak.  Na koniec wykonano pożegnalną piosenkę.  

                                                                                                     Oliwier Michalski kl. 7b 

 



 
 

Tydzień Języków Europejskich 

 
        W dniach od 18 do 22 października 2021r. obchodzony był w naszej szkole Tydzień Języków 

Europejskich, którego celem było przybliżenie uczniom różnorodności językowej Europy, uwrażli-

wienie  na ważną rolę znaczenia znajomości języków obcych we współczesnym świecie oraz za-

chęcenie uczniów do nauki języków obcych.  

 

 
 

 

        W ramach obchodów uczniowie klas 7-8 w czasie przerw brali udział w QR Code Treasure 

Hunt – szukali kodów QR rozwieszonych na terenie szkoły i odpowiadali na ukryte pod nimi pyta-

nia, a następnie omawiali odpowiedzi z nauczycielami uczącymi języków obcych w danej kla-

sie. Nauczyciele języków obcych przeprowadzili w klasach 4-8 lekcje kulturowe na temat różno-

rodności językowej Europy.   

      19 października trzyosobowe drużyny klas 6 i 7 brały udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o 

Krajach Europejskich. Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w konkursie plastycznym promującym na-

ukę języków obcych pod hasłem „Języki łączą ludzi”.  W ramach realizacji projektu „Spacerem po 

Europie” uczniowie klas 1-8 wraz  z wychowawcami przygotowali plakaty informacyjne o danym 



kraju przy swoich salach lekcyjnych.  Za organizację Tygodnia Języków Europejskich odpowie-

dzialne były nauczycielki języków obcych: Monika Romańczuk, Magdalena Sikorska, Edyta Gar-

ska, Edyta Szeląg i Jadwiga Stęgierska.  

                                                                                                                 Julia Łochowska kl. 7b    

 

 

                                  IInnsscceenniizzuujjeemmyy  „„ZZeemmssttęę””  AAlleekkssaannddrraa  FFrreeddrryy  

  
                      UUcczznniioowwiiee  kkllaassyy  77BB  ww  rraammaacchh  pprroojjeekkttuu  pprrzzyyggoottoowwaallii  iinnsscceenniizzaaccjjęę  wwyybbrraannyycchh  sscceenn  „„ZZeemmssttyy””  

AAlleekkssaannddrraa  FFrreeddrryy..                                                                                            

            KKaażżddyy  uucczzeeńń  nnaasszzeejj  kkllaassyy  bbyyłł  zzaaaannggaażżoowwaannyy  ww  rreeaalliizzaaccjjęę  pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa  ii  aakkttyywwnniiee  

uucczzeessttnniicczzyyłł  ww  zzaajjęęcciiaacchh..  PPoossttaarraalliiśśmmyy  ssiięę,,  żżeebbyy  pprrzzeeddssttaawwiieenniiee  ssiięę  uuddaałłoo..  

                  DDuużżyymm  zzaasskkoocczzeenniieemm  ookkaazzaałłyy  ssiięę  ppoommyyssłłoowwee  ssttrroojjee  aakkttoorróóww  ii  cciieekkaawwiiee  ddoobbrraannaa  mmuuzzyykkaa..                                  

WW  ssaallii  ppaannoowwaałłaa    pprrzzyyjjeemmnnaa  aattmmoossffeerraa..    

UUcczznniioowwiiee  zzaaggrraallii  jjaakk  pprraawwddzziiwwii  pprrooffeessjjoonnaalliiśśccii..      PPaannii  bbyyłłaa  bbaarrddzzoo  zzaaddoowwoolloonnaa  zz    zzeessppoołłoowweejj    

pprraaccyy  uucczznniióóww  nnaasszzeejj  kkllaassyy..      

      KKaażżddaa  ggrruuppaa  mmiiaałłaa  zzaa  zzaaddaanniiee  wwyykkoonnaaćć  ppllaakkaatt  iinnffoorrmmuujjąąccyy  oo  ttyymm,,    ww  kkttóórrąą  ppoossttaaćć    ddaannaa  oossoobbaa  ssiięę  

wwcciieelliiłłaa,,  pprrzzyyggoottoowwaaćć  kkoossttiiuummyy  oorraazz  mmuuzzyykkęę,,  nnaauucczzyyćć  ssiięę  rroollii  ii    ddoobbrrzzee  ssiięę  bbaawwiićć..      

  

                                                      

EEffeekktt  nnaasszzeejj  pprraaccyy::  

  

  



 
 
                                                                            Kalina Bacior kl. 7b 

 

 

 

                          Bądźmy odpowiedzialni 

Co powinniśmy robić, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko 

zakażenia się Covidem-19 w szkole? 

 

 można zaszczepić się przeciw Covid-19; 

  nie należy przychodzić do szkoły z gorączką, katarem czy innymi dolegliwościami; 

 często dezynfekować ręce; 

 na terenie szkoły, w miejscach wspólnych, wskazane jest noszenie maseczki; 

 nie powinno się pożyczać  przedmiotów (długopisy, linijki) innym osobom;  



  zachować odstęp. 

 

 

 

                                                                                                                  Filip Kulasiewicz kl. 7b 

 

 

 

   Kalendarz świąt  

     nietypowych:  

 

Październik:                      

1.10 – Światowy Dzień 

Wegetarianizmu 

 9.10-  Międzynarodowy 

Dzień Pisania Listów  

 10.10 – Dzień Owsianki  

21.10- Dzień bez Skarpetek  

30. 10- Dzień Spódnicy 



 

Listopad: 

8.11 - Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania  

 10.11- Dzień  Młodzieży 

17. 11- Dzień Czarnego Kota 

 22.11 – Dzień Kredki 

 30.11- Dzień Białych Skarpetek  

 

Grudzień : 

 5.12 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza   

 10.12-  Światowy Dzień Piłki Nożnej  

 15.12- Międzynarodowy Dzień Herbaty 

20. 12 – Dzień Ryby 

 

 

   

 

 


