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Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty
i telefon głuchy
tylko to co nieważne
jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie,
że nagle się staje
potem cisza normalna
więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona
najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś
zostając bez niego.
Ks. Jan Twardowski
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Pamięci nauczycieli, którzy odeszli ….
X

W dniu 14 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela.
Był to dzień ludzi, którym tak dużo zawdzięczamy. Zawdzięczamy
im naszą wiedzę, rozwój oraz wszystkie maniery, które
wynieśliśmy ze szkoły.
W tym jakże ważnym dniu nie możemy również zapominać
o nauczycielach, których już z nami nie ma. Im również
zawdzięczamy dużo, mimo że nie każdy z nas znał ich osobiście.
Ukształtowali oni naszą szkołę, a może nawet uczyli naszych
bliskich. Każdy z nas wnosi coś do szkoły - czy to uczeń czy
nauczyciel. Każdy z nas w pewnym stopniu kształtuje naszą
społeczność lokalną. Również nauczyciele, których z nami nie ma,
zostawili po sobie znaczący ślad.
Nie powinniśmy również zapominać, że przemijanie jest
ważną częścią naszego życia. Mimo, że jest smutne wiąże się ze
zmianą, która jest konieczna w naszym życiu. Pamiętajmy, że nigdy
nie wiemy co nas czeka następnego dnia, dlatego też bądźmy
szczęśliwi, życzliwi dla innych oraz dbajmy o bliskich. Jako, że
przygotowujemy się do Świąt Wszystkich Zmarłych oraz Zaduszek,
w pamięci powinniśmy również zachować nauczycieli, których
z nami już nie ma.
Z końcem października coraz częściej myślimy o swoich
bliskich, którzy odeszli. Odżywają wspomnienia, a jesienna pogoda
sprzyja zadumie i rozmyślaniom. W okresie Święta Zmarłych
spędźmy ten czas z rodziną oraz upamiętnijmy bliskie nam osoby
których nie ma już na tym świecie. To święto pozwala nam na
refleksje oraz przemyślenia dotyczące relacji oraz czasu z ważnymi
dla nas osobami.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Oto nauczyciele, których z nami już nie ma: Jadwiga
Fuglewicz, Ignacy i Irena Mrozowie, Krystyna Bodzioch, Wiesława
Opitek, Łucja Dydyńska, Krystyna Jodłowska, Jan Karweta.
Wiktoria Florek, Paulina Nickel, kl 8b
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Święto Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Samorządowym Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 2 w Chełmku zostały wręczone Nagrody za pracę i osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli.
Natomiast uczniowie, którzy osiągnęli średnią 5,2 i powyżej otrzymali
stypendia o charakterze motywacyjnym. Są to uczniowie klas VI,VII i VIII.
Stypendyści Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:

1. Hanna Firek
2. Anna Załozna
3. Amelia Smołkowicz
4. Apolonia Gondek
5. Lena Swoszowska
6. Milena Tenerowicz
7. Milena Pyrek
8. Natalia Ortman
9. Zofia Kopciewicz
10. Paweł Brandys – Buczek
11. Vanessa Chrząszczyk
12. Anna Cebula
13. Jan Zabdyr
14. Kornelia Klimas
15. Jagoda Kokoszka
16. Martyna Kokoszka
17. Martyna Augustyniak
18. Małgorzata Kubiczek
19. Emilia Majcherczyk
20. Mateusz Miziołek
21. Emilia Snopko
22. Małgorzata Trojanowska
23. Joanna Zabdyr
24. Szymon Legut
25. Bartłomiej Szyndler
26. Wiktoria Florek
27. Oliwia Nalepa
28. Weronika Szczepańska
29. Justyna Szewczyk
30. Maja Florek

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie nauki i edukacji.

FOTOGALERIA - STYPENDIA
X

Książka, którą warto przeczytać…

Książka opisuje przygody Kukiego, Tośki, Filipa i ich rodziny.
Opowiada o magicznych zdarzeniach, które dzieją się za przyczyną
Czerwonego Krzesła. Przedmiot ten potrafi spełniać życzenia.
W książce opisane są niesamowite przygody, niebezpieczeństwa i
magiczne zdarzenia np.:
-most ze światła
-wielka fala tsunami
-olbrzymi lew
-latający dom
-sto wyczarowanych psów
Rodzice zaczarowani poprzez magiczne krzesło wypływają
w daleki rejs zostawiają dzieci pod opieką okropnej ciotki. Rodzeństwo
rzuca czar, który zmienia ich ciocię w siedmioletnią dziewczynkę. Filip,
Tośka, Kuki i Wiki (ciotka) wyruszają w podróż, która ma na celu
sprowadzenie rodziców do domu. W trakcie tej niesamowitej przygody
spotykają Maxa Rozmusa, który chce im odebrać Czerwone Krzesło.
Przeszkadza im w wypełnieniu ważnej misji.
Dla ciekawskich zapraszamy do biblioteki szkolnej po następne
tomy Magicznego Drzewa:
-,,Tajemnica mostu"
-,,Olbrzym"
-,,Pojedynek"
-,,Gra"
-,,Cień smoka"
-,,Świat ogromnych"
-,,Bohaterowie Magicznego Drzewa. Budyń."
Naszym zdaniem książka ta jest kierowana wyobraźnią, humorem
oraz magią. Polecamy ją osobom, które lubią opowieści fantastycznoprzygodowe.
Amelia Smołkowicz, Anna Załozna
Dla tych najbardziej ciekawych na stronie szkoły w zakładce Biblioteka
dostępna jest prezentacja na temat tej książki.

Co warto wiedzieć o Koronawirusie ?

Koronawirus u dużej liczby chorych przebiega

bezobjawowo. Wśród

osób

wykazujących objawy, najbardziej charakterystyczne są:
Najczęstsze objawy Koronawirusa:
 gorączka
 suchy kaszel
 duszność
 charakterystyczne silne zmęczenie
 ból mięśni
 ból gardła
 ból głowy
 utrata lub zaburzenia smaku i/lub węchu (objaw charakterystyczny)
Objawy występujące rzadziej:
 biegunka
 zapalenie spojówek
 wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp
Objawy, które mogą pojawić się w ciężkim przebiegu zakażenia SARS-CoV-2:
 trudności w oddychaniu lub duszność
 ból lub ucisk w klatce piersiowej
 utrata mowy lub zdolności ruchowych
 W badania obrazowych klatki piersiowej widoczne są objawy atypowego
(obustronnego) zapalenia płuc, z zacienieniami w płucach typu tzw. mlecznej szyby.

Koronawirus
 utrata mowy lub zdolności ruchowych
W
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obrazowych
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widoczne

są

objawy

atypowego

(obustronnego) zapalenia płuc, z zacienieniami w płucach typu tzw. mlecznej szyby.

W momencie podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 należy zadzwonić
na specjalną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla osób
przebywających na terenie Polski o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod
numerem 800 190 590.

Opracowała Pani, Urszula Kowalska

Festiwal Młodego Widza – Wędrujące “Ale kino!”

Uczniowie SZS-P nr 2 w Chełmku wzięli udział w „Festiwalu Młodego
Widza – Wędrujące Ale kino!”. Organizatorem przedsięwzięcia był MOKSiR
w Chełmku.
To już jedenasta edycja objazdowego Festiwalu, która wyruszyła
w wirtualną drogę… Do tej pory impreza odbywała się w Poznaniu, jednak
czas pandemii zweryfikował te filmowe plany.
Wędrujące Ale Kino! – objazdowa wersja Festiwalu – została stworzona
by przybliżyć filmowe perełki młodym amatorom sztuki filmowej. Tym
razem trasę pokonała za sprawą Internetu i trafiła także do naszej szkoły.
Filmy obejrzeli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej od
najmłodszych klas aż po klasy ósme. Na festiwalu zostały zaprezentowane
filmy: „Mali rabusie” , „Tajne stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn”, „Stare
chłopaki”. Ponadto uczniowie wzięli udział w unikatowym warsztacie
internetowym, zachęcającym młodych fanów kina do tworzenia
w każdym dogodnym momencie i miejscu.
Pani, Mariola Krzeczkowska
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