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Jeśli liść zostanie na drzewach w listopadzie, na nowy liść w maju śnieg się 

kładzie. 

 

Deszcze listopadowe budzą wiatry grudniowe. 

 
Gdy liść z drzewa nisko opada, późną wiosnę zapowiada. 

 

Kiedy jesień ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 
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AKTUALNOŚCI Z DWÓJECZKI 

 

Pomaganie jest proste, więc i Ty możesz zostać Słodkim Mikołajem 
 

Cud wynikający z czynienia dobra polega na 

tym, że ono się mnoży, kiedy się je dzieli i 

powraca do każdego, kto czyni je 

bezinteresownie, ze zdwojoną siłą. 

Świadomi tego faktu już po raz dwunasty 

zapraszamy nauczycieli i uczniów naszej szkoły do udziału  

w  przedsięwzięciu: „I ty możesz zostać Słodkim Mikołajem” 

koordynowanym przez Panie: Paulinę Frąckowiak, Joannę   

W. Szubarga 
Szajek oraz Katarzynę Żmudę. Akcja rozpocznie się 29. 11. 2019 r. i potrwa do 

6.12.2019 r. i polegać będzie na sprzedaży własnych wypieków przez 

przedstawicieli poszczególnych klas (koszt kawałka ciasta 2 zł). Z kolei podczas 

ostatniego dnia akcji swoje wypieki sprzedawać będą nauczyciele. 

Cały dochód z przedsięwzięcia „I TY możesz zostać Słodkim Mikołajem”  

przeznaczony zostanie na chorych uczniów, waszych kolegów, którzy 

potrzebują  bezinteresownego wsparcia,  troski i opieki.  

 

 Narodowe Święto Niepodległości 
 

Co roku obchody Święta Niepodległości odbywają się 11 

listopada. To właśnie ten dzień wyznaczono jako datę 

umowną odzyskania niepodległości, bowiem sam proces 

odbudowy niezależności przez Polskę nie został wdrożony 

w ciągu jednego dnia, a składał się z serii wielu wydarzeń. 

11 listopada jako Święto Niepodległości ustanowił 

przedwojenny rząd Polski. Władze II RP chciały w ten 

sposób upamiętnić objęcie władzy w Warszawie przez 

Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 roku Piłsudski 

powrócił do Polski, a następnego dnia odebrał naczelne    

Jagoda - redaktor    
 

dowództwo od Rady Regencyjnej nad podległym jej Wojskiem Polskim. 

Zbiegło się to w czasie także z zawarciem rozejmu w Compiègne i oficjalnym 

zakończeniem I wojny światowej. 

Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 

1937 roku. Oficjalnie obchodzimy to święto 11 listopada od roku 1937. Warto 
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jednak pamiętać, że obchody te odbyły się tylko przez kolejne dwa lata ze 

względu na wybuch II wojny światowej w 1939 roku. W 1945 roku zniesiono 

Święto Niepodległości. Ostatecznie przywrócono je dopiero w 1989 roku pod 

nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. 

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości nasza 

szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji: „Szkoła do hymnu” ogłoszonej 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży. Punktualnie 

o 11:11 zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego, rozpoczynając 

świętowanie Dnia Niepodległości. 

12 listopada, uczniowie klas 4-7 pod kierunkiem pana Pawła 

Szukalskiego i przy wsparciu pani Anny Ciesielskiej oraz  wychowawców, 

przygotowali śpiew pieśni patriotycznych. Uroczystość uzupełniona filmową 

prezentacją o polskiej drodze do niepodległości i krótkimi informacjami na 

temat okoliczności powstania pieśni była okazją do wyśpiewania radości z 

faktu, że żyjemy w niepodległym kraju. 
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OSKARY 2019 ROZDANE 
 

 

Corocznie Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznaje 

Nagrodę Akademii Filmowej w dziedzinie filmu. Nagroda ta znana jest 

powszechnie jako Oscar. 

Ta prestiżowa uroczystość odbywa się jednak nie tylko w Hollywood, ale 

od kilku lat także w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie. Tegoroczna Gala 

Oscarowa  

  

miała miejsce 15.11.2019 roku. W ramach tej uroczystości uczniowie głosowali 

na nauczyciela w poszczególnych kategoriach. 

Pierwsza kategoria pod nazwą: Nauczyciel pierwszoplanowy poświęcona 

została nauczycielom szczególnie lubianym przez uczniów i takim, których 

uznali oni za najbardziej sympatycznych. Nagroda ta przypadła w udziale Pani 

Marzenie Kasprzak. 

Druga spośród kategorii o wdzięcznej nazwie: Efekty dźwiękowe dotyczyła 

nauczycieli, którzy barwą swego głosu zachęcają uczniów do słuchania ich 

przekazu. W kategorii Efekty dźwiękowe Oscara otrzymała Pani Anna 

Chilczuk- Bech. 

Zdarza się, że nauczyciele, przekazując uczniom ważne treści, wspomagają 

się teatralnym gestem. Należy więc wspomnieć o kolejnej kategorii, którą 

nazwano: Animacja. Również w tej kategorii przyznana została statuetka, a 

otrzymała ją Pani Ewa Buksalewicz – Moskal. 

Niewątpliwie każda lekcja wymaga od nauczyciela dobrej organizacji i 

zaplanowania jej w taki sposób, by dzwonek go nie zaskoczył, co udaje się Pani 

Beacie Małeckiej Rzeźnikowskiej i to właśnie ona została przez uczniów 

nagrodzona statuetką w kategorii: Reżyseria. 

Dla nauczycieli z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie i świata 

został zarezerwowany Oscar z dziedziny: Aktor komediowy. Uczniowie uznali, 

że ta nagroda powinna trafić do Pana Marcina Kiliana. 
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Nasi uczniowie twierdzą, że pierwsze wrażenie, jakie robimy na innych, 

może okazać się bardzo istotne. W kategorii Kostium i charakteryzacja brano 

pod uwagę elegancję. W tej kategorii zwyciężczynią okazała się Pani Wiesława 

Szubarga. 

Scenograf w szkole to ktoś, kto posługuje się podczas lekcji rozmaitymi 

pomocami naukowymi, czyli rekwizytami. Za takiego nauczyciela nasza 

młodzież uznała Panią Alicję Koczajewską i to właśnie ona została zauważona 

w kategorii Scenografia. 

Niektórzy z nauczycieli prowadzą swoje lekcje w sposób 

niekonwencjonalny. Im oryginalniejszy przekaz tym lepiej. Mile widziana jest 

także niespodzianka. W kategorii, którą nazwano: Efekty specjalne najlepszy 

okazał się Pan Mateusz Zapolski. 

W podziękowaniu za wiele minionych oraz przyszłych wycieczek powstała 

kategoria: Montaż. Za najlepszego organizatora nie tylko lekcji, ale także zajęć 

pozalekcyjnych, przede wszystkim właśnie wycieczek, uznano Pana Dariusza 

Madeja. 

Film krótkometrażowy to nominacja dla nauczyciela, który potrafi w 

sposób bardzo zrozumiały dla uczniów wyjaśnić wszelkie, nawet zawiłe, 

zagadnienia. Głosujący uznali, że takim nauczycielem jest Pani Joanna Konara. 

W szkole ważni są jednak nie tylko główni bohaterowie. Ważną rolę 

odgrywają w nim także Aktorzy drugoplanowi, którzy sprawiają, że w szkole 

ciągle coś się dzieje i nigdy nie jest nudno. W tej kategorii nagrodzony został 

Pan Wiesław Depowski. 

Tegoroczna gala Przeszła już do historii. Przygotowali ją  pod kierunkiem 

Pana Mateusza Zapolskiego uczniowie klas: 8a i 8b. Towarzyszyli im muzycy: 

Zosia Pohl i Wojciech Malecha z 7b 

 

       Wiesława Szubarga 
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KONKURSY 

 

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w 
historię”. 
 

 

5.11.2019 r. odbył się w Kórniku etap powiatowy XIX Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego „Wpisani w historię”. 

 

W kategorii klas IV – VI 

 

Urszula Lachowicz – kl. V c  zajęła II miejsce  

Agata Kilian – kl. VI b zdobyła wyróżnienie   

 

 

 

 

W kategorii klas VII – VIII 

 

Wojciech Malecha kl. VII b zajął 

II miejsce  
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Wyniki szkolnego etapu gminnego konkursu recytatorskiego 
„Pamiętamy” 
 

Dnia 6 listopada odbył się szkolny etap konkursu poezji patriotycznej 

„Pamiętamy” dla klas 4-8, a 12 listopada dla klas 1-3. Pierwsze miejsce w 

kategorii klas 4-6 uzyskała Dominika Zięterska z kl. 5 A, z klas 7-8 nie 

mieliśmy uczestników konkursu, wśród klas 1-3 pierwsze miejsce uzyskała 

Alicja Michalak z klasy 3 B. Alicja i Dominika będą reprezentowały szkołę w 

gminnym konkursie organizowanym przez ZHP w Mosinie 27 listopada. 

Życzymy dziewczynom powodzenia! 

Anna Ciesielska, Anna Chilczuk – Bech, Karolina Ludwa 

 

 

Udział uczniów naszej szkoły w II Gminnym Konkursie Sudoku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 19 listopada w Szkole Podstawowej w Rogalinku odbył się, pod 

patronatem Burmistrza Gminy Mosina, II Gminny Konkurs Sudoku dla uczniów 

klas IV, V i VI. 

Po wstępnych eliminacjach, naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów: 

klasy IV: Antonina Karalus (4a) 

  Gabriela Woźnicka (4a) 

klasy V: Urszula Lachowicz (5c) 



*** Dwójeczka*** 
 

 9 

                Mateusz Boiński (5d) 

 klasy VI: Wiktoria Boińska (6d) 

                 Iga Pawłowska (6d) 

Zadaniem uczniów było rozwiązanie w ciągu 60 minut trzech coraz 

trudniejszych zestawów sudoku. 

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy udziału i mamy nadzieję, że rozpropagują 

oni sudoku nie tylko w swoich klasach, jako świetny sposób na spędzanie 

wolnego czasu. 

Zachęcam do rozwiązywania sudoku na papierze, na smartfonie czy 

komputerze. To świetna zabawa a przy okazji rozwijanie logicznego myślenia, 

kreatywności i spostrzegawczości. 

Organizatorzy zapewniają, że za rok odbędzie się kolejna edycja konkursu. 

Uczniowie obecnych klas trzecich, czwartych i piątych mają zatem rok czasu na 

ćwiczenia i treningi. 

Powodzenia i dobrej zabawy z SUDOKU. 

Szkolny opiekun konkursu 

Marzena Kasprzak 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kapelusz Pani Jesieni” 
  

 

„Kapelusz Pani Jesieni” 

I miejsce – Liwia Bączyk 2b 

I miejsce – Magdalena Łopusińska 6c 

I miejsce – Barbara Łopusińska 3c 

I miejsce- Jagoda Wolarczak 5b 

II miejsce – Weronika Wąsowska 6c 

II miejsce – Wojtek Kowalewski 5c 

II miejsce – Wiktor Markowski 3a 
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III miejsce – Monika Rossa 3b 

III miejsce – Paula Konieczna 6d 

III miejsce – Mateusz Konieczny 1a 

Wyróżnienia – Zuzanna Idziak 5b – Ewa Lipiec 2a – Jakub Perz 5a – Zosia Perz 

1b – Jakub Skrzypek 5b 

 

PISZEMY WIERSZE 
  

Tak jak TY 

Flamingi są piękne jak Ty 

Złoto jest ciemne jak Ty 

Drzewo jest wysokie jak Ty 

Kołdra jest miękka jak Ty 

Jesteś jedyna w swoim rodzaju 

Bo jesteś moją Gracją. 

 

Zuzia Idziak kl. Vb     

Zagadka 

O jakim zwierzęciu jest mowa w wierszu: Tak jak Ty? Odpowiedzi 

proszę kierować na adres: redakcja.dwojeczki@wp.pl Na osobę, która 

pierwsza nadeśle prawidłową odpowiedź, czeka nagroda 

 

KĄCIK SPORTOWY 
 

Lech Poznań – polski klub piłkarski z siedzibą w 

Poznaniu, w sezonie 2018/19 występujący w Ekstraklasie. 

Założony został w początkach sierpnia 1920 roku w  

miejscowości Dębiec (teren dzisiejszego Poznania) jako 

Lutnia Dębiec. Jest 7-krotnym Mistrzem Polski, 5-krotnym 

triumfatorem rozgrywek o Puchar Polski, 6-krotnym 

zdobywcą Superpucharu Polski. Zajmuje 5. miejsce w 

tabeli wszech czasów ekstraklasy. 

Krystian - redaktor  

 

 

 

mailto:redakcja.dwojeczki@wp.pl
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Baza treningowa: 

Stadion Miejski w Poznaniu: płyta główna oraz dwa boiska treningowe z 

naturalną trawą i dwa ze sztuczną nawierzchnią. 

 
 
PRZEPIS NA ROGALIKI   

 
       Składniki: 

           * 0,75 dkg. mąki 

           * 1 ½ kostki masła  

           * 2 jajka 

           * 3 łyżki cukru 

           * 10 dkg. drożdży 

           * ½ szklanki zimnego mleka do rozpuszczenia    

drożdży 

           * szczypta soli 

                                                                        

   

Iga - redaktor 

 

Przygotowanie: 

Mąkę przesiać i posiekać z masłem. Drożdże rozpuścić w mleku z cukrem. W 

drugim naczyniu roztrzepać 2 jajka. Mleko po połączeniu drożdżami i jajkami 

wylać na mąkę z tłuszczem, dodać sól. Dobrze wygnieść ciasto i włożyć do 

lodówki, aby schłodzić. Po schodzeniu, ciasto kroimy na mniejsze porcje  i 

rozwałkowujemy,  tworząc koło o średnicy ok.30/40 cm. Koło nacinamy na 

trójkąty.  

Na każdy zewnętrzny brzeg trójkąta nakładamy dowolne nadzienie (powidła, 

dżem, ser, mak). Trójkąty z masą zwijamy  nadając kształt rogalika. Piec na 

rumiano ok 15/20 min. 

Gotowe rogaliki można polać lukrem i posypać orzeszkami. 

 Życzę smacznego!                                                                    
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WYKREŚLANKA Z GWARĄ   
 

  
Justyna - redaktor 

Z diagramu wykreślcie podane niżej 

słowa. Są one wpisane poziomo, 

pionowo lub na ukos. Niektóre litery użyto 

dwukrotnie. Pozostałe litery, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie. 

LEBERKA, PLENDZE, SZABEL, GZIK, KLYMKI, REDYSKI, BANA, 

KEJTER, KOCIAMBER, PYRA, KORBOLE, PETRONELKA, GLOBUSIK, 

LURA, BOBA 

 

K L P K E J T E R 

O G E K P P O B E 

C L T B L P Z O D 

I O R A E Y N B Y 

A B O N N R M A S 

M U N A D A K K K 

B S E G Z I K A I 

E I L A E N I A K 

R K K O R B O L E 

S Z A B E L U R A 

 

 

Rozwiązanie:   _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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REBUSY 

                         

 

     W A   K=L       A    K   Z=W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie:   _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

                           
 

 

   ME=G            K        K=P   S          Z   K=Ń                   MA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rozwiązanie:   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Humor ze szkolnych zeszytów 

 
 Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których człowiek nie potrafi 

 Hrabia podziwiał zamek wprawionym okiem. 

 Soplica był wysoki, miał długie wąsy i dymiło mu się ze strzelby. 

 Soplica chwycił szablę i wypalił. 

 Stolnik padł na miejscu trupem. Później bardzo żałował swego czynu, ale 

było już za późno. 

 Po ceremonii ślubnej odbyły się odczepiny. 

 Osobiście uważam, ze "Wesele" napisał Wyspiański. 

 Kochanowski był studentem, poetą i za granicą. 

 Główny wątek "Zemsty": Spur o mór. 

 Mickiewicz urodził się w latach 1789 - 1855. 

 Stolnik po śmierci zdołał jeszcze palcem wskazać zabójcę. 

 Tadeusz spostrzegł zmarszczkę na twarzy Telimeny, która ciągnęła się od 

ucha do ucha. 

 Wojski przyłożył ucho do ziemi, żeby zobaczyć gdzie jest niedźwiedź. 

 

http://www.budowniczy.net/humor/humor-szkolny.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: Zofia Brzozowska, Krystian Chodacki, Justyna Kasprzak, 

Jagoda Łagodzińaka,  Iga Pawłowska, Jagoda Wolarczak   

Opiekun: Wiesława Szubarga   

http://www.budowniczy.net/humor/humor-szkolny.php

