
 
 

 

DWÓJECZKA 
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Nr 1    Październik   2022/2023 

 
  
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej życzymy Dyrekcji, 
Nauczycielom oraz Pracownikom Zespołu Szkół sukcesów w pracy 
zawodowej, radości w życiu prywatnym, realizacji marzeń 
i    wszelkich zamierzeń. 

Dziękujemy naszym Nauczycielom za życzliwość, jaką okazują 
nam – uczniom, za cierpliwe kształtowanie naszych serc i umysłów, za 
trud wkładany w przygotowanie nas do dorosłego i odpowiedzialnego 
życia. 

 
   
Redakcja Dwójeczki 
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CO W TRAWIE PISZCZY? PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI 
 
• Aktualności Dwójeczki     str.3-4  

• Dzień Edukacji Narodowej     str. 4-6  

•  Z życia szkoły       str. 6-7 

• Konkursy          str. 7-9 

• Sukcesy sportowe naszych uczniów   str. 9 

• Wykreślanka        str. 10 

• Humor ze szkolnych zeszytów    str.11 

• Jesienne przysłowia      str. 12 
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Aktualności  Dwójeczki 
Jak zapewne niektórzy spośród Was wiedzą, redaktorzy szkolnej gazetki - 

Iga oraz Justyna zakończyły pracę w redakcji wraz z opuszczeniem szkoły. 
Życzymy im samych sukcesów w nowych szkołach, do których obecnie 
uczęszczają i mamy nadzieję, że będą miło wspominać redakcyjną przygodę z 
Dwójeczką.W tym roku szkolnym kilka osób z klas siódmych i ósmych wyraziło 

chęć, by popracować w gazetce. Dzisiaj 
zaprezentujemy trzy z nich. 

 

Mam na imię Ula i mam 14 lat. Chodzę do 8 klasy. 
Bardzo lubię czytać książki, rozwiązywać łamigłówki, 
a także tworzyć rękodzieła. Moim marzeniem jest 
podróżowanie po świecie i pisanie książek 

 
 

Ula Lachowicz   
 
Na imię mam Matylda. Jestem  uczennicą  klasy VII 
A. 
Uwielbiam zwierzęta, szczególną sympatią darzę 
wszelkie kociaki. 
Moje hobby to: szkicowanie, rysowanie i malowanie. 
Do ulubionych zajęć zaliczam jazdę na łyżwach i  
rolkach, oraz nurkowanie. 
W wolnych chwilach czytam mnóstwo książek (mam 
kilka ulubionych serii). 
Lubię również sama wymyślać różne historie.  
    

  
        Matylda Kaczmarek 
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Cześć! Jestem Aleksandra. Mam 13 lat i wspólnie z 
Faustyną Tomczak będę prowadzić kącik 
czytelniczy "Dwójeczki". W wolnej chwili lubię 
słuchać muzyki, czytać oraz pisać książki. Jestem 
wklasie 8e. Fascynuje mnie krajobraz oraz kultura 
Norwegii. 

 
 
 
 

Aleksandra Głowińska 
 

Dzień Edukacji Narodowej 

 
14 października przypada Dzień Edukacji 

Narodowej - święto nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów i wszystkich 

pracowników szkół. Obchodzony jest w 

rocznicę powstania w 1773 r. Komisji 

Jagoda - redaktor 

Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która 

zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. 

Z okazji święta w Kancelarii Premiera corocznie wręczane są pracownikom 

oświaty: nauczycielom i pedagogom, odznaczenia państwowe oraz Medale 

Komisji Edukacji Narodowej, będące najwyższym odznaczeniem 

przyznawanym przez ministra edukacji. Tradycyjnie wręczane będą też 

dyplomy honorowego tytułu profesora oświaty wybranym nauczycielom - 

mistrzom w zawodzie. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się zaś 

uroczysta gala finałowa konkursu "Nauczyciel Roku". Celem tego konkursu jest 

uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców, społeczności 
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lokalne i organizacje pozarządowe.  Dzień Edukacji Narodowej jest polskim 

świętem oświaty i nauczycieli, który został ustanowiony 27 kwietnia 1972 roku. 

Od 1982 roku, na mocy ustawy Karty Nauczyciela, obchodzone jest jako Dzień 

Edukacji Narodowej, choć potocznie wciąż nazywamy je Dniem Nauczyciela. 

Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, którą powołał 

król Stanisław August Poniatowski. Komisja Edukacji Narodowej (pełna nazwa: 

Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) - była pierwszym w 

świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania 

w  innych państwach. Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną 

strukturę organizacyjną oświaty - od szkół elementarnych, poprzez gimnazja, aż 

do 

wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których 

wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę 

języka ojczystego, wychowanie obywatelskie. Komisja powołała Towarzystwo 

do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. 

Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze 

opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne 

zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące 

pedagogów. Kres działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła utrata 

niepodległości Polski, ale wiele rozwiązań wprowadzonych przez nią miało 

kontynuację. 



*** Dwójeczka*** 
 

 6 

Pomysł ustanowienia święta, które nawiązuje do powstania KEN (Komisji 

Edukacji Narodowej) narodził się w środowisku Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w 1952 roku.  W Polsce również upowszechnia się zwyczaj 

obchodzenia święta nauczycieli 5 października, w dniu Światowego Dnia 

Nauczyciela. Dzień Nauczyciela to dzień wolny od pracy dla nauczycieli, ale 

także wszystkich pracowników oświaty.  

Z ŻYCIA SZKOŁY  
 
Drogie Koleżanki i Koledzy!  
Przed nami kolejny rok ciężkiej pracy, ale także  
zabawy.  
 
Słyszeliście o TALENCIAKACH? Nasza szkoła 
bierze udział w akcji Lidla. Za każde zakupy za 
minimum 50 zł ( w tym jeden owoc lub warzywo) 
dostać  
można jednego talenciaka. Szkoła z kolei może 
później wymienić je na pomoce dydaktyczne.  

   Jagoda – redaktor   
Kupony można wkładać do żółtego pojemnika znajdującego się przy wejściu do 
szkoły lub zeskanować go przez internet i   wpisać dane naszej szkoły.  
 
Kolejna akcja dotyczy zbiórki KASZTANÓW. Uczniowie 
przynoszą je do swoich sal. Ich odbiór  z ważeniem 
odbywa się w poniedziałki. Każdy kg to 1zł dla klasy, zaś 
kasztany zostaną użyte do produkcji lekarstw, kosmetyków 
i maści. Akcja trwa do końca listopada!  
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Październik jest miesiącem Jana Pawła II. 
Nauczyciele religii zapraszają klasy 0-8 do 
konkursu. Ma on polegać na wykonaniu 
ilustracji z wybranym cytatem JP II. 
Format A4- szczegółowe informacje 
zostały podane na librusie. Termin 
składania prac   10 października, a 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 
października.  

 
 

 
Szkolne Koło Wolontariackie także przygotowuje się do 
świętowania Dnia Papieskiego. 18 października w holu 
szkoły podczas długich przerw można będzie zakupić 
smaczną kremówkę. 
 

 
 
Świetlica szkolna organizuje zbiórkę karmy dla 
bezdomnych psów. Karmę można wkładać do kosza 
przed świetlicą do dnia 28 października. Zachęcam do 
udziału w akcji! 

 
 

KONKURSY 
 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole 

Dnia 07.10.2022r. w naszej szkole odbył 
się XII Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia.  
Celem akcji było zachęcenie do 
przypomnienia sobie tabliczki 
mnożenia w przyjemny sposób i okazją 
do nadrobienia ,,tabliczkowych’’ 
zaległości po wakacjach.  
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W naszej szkole ten dzień był 
obchodzony w szczególny sposób. 
Uczniowie klas 4a, 4b, 4c,d, 5a, 5b, 
6a, 6b oraz w 6c opieką pań Joanny 
Konary, Marii Kaliskiej, Bernadety 
Marczak i Marzeny Kasprzak 
zmierzyli się z tabliczką mnożenia 
rozwiązując w  
wyznaczonym czasie przykłady 
tabliczki mnożenia i dzielenia. 
Osoby, które bezbłędnie rozwiązały 
zadania otrzymały Certyfikat i tytuł 

,,Eksperta Tabliczki Mnożenia ‘’.  
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym więcej osób otrzyma certyfikat.  

    Joanna Konara 
Szkolny konkurs  plastyczny – Szanujmy Matkę Ziemię 

Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów wrażliwości ekologicznej oraz 
kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą. Wszystkie 
prace zostały wykonane zgodnie z tematyką konkursu, cechował je wysoki 
kunszt wykonania, oryginalność i zastosowanie 
różnych technik plastycznych. Komisja oceniająca, 
po zapoznaniu się z pracami konkursowymi, 
wyróżniła poniższe prace. 
Klasy I-III I miejsce – Gabrysia Ratajczak kl. 1b I 
miejsce – Bartek Górny kl. 2c 
Klasy IV – V I miejsce – Wiktoria Kaczmarek kl. 
5c I miejsce – Zofia Jurgiewicz kl. 5c II miejsce – 
Mateusz Konieczny kl. 4a II miejsce – Ewelina 
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Bulik kl. 5a III miejsce – Zuzanna Maciejewska kl. 5c III miejsce – Emilia 
Osses kl. 5c III miejsce – Jaś Wojtyczka kl. 4a 
Klasy VI – VIII I miejsce – Bartek Kurowski kl.6a I miejsce – Laura Rzeszutko 
kl. 8a I miejsce – Zofia Lum kl. 6c 
 

Organizator konkursu- świetlica szkolna 
 

KONKURSY WOJEWÓDZKIE W NASZEJ SZKOLE 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie jest Organizatorem dwóch konkursów o 
zasięgu wojewódzkim. Te konkursy to:  
HISTORYCZNO-LITERACKI  WIELKOPOLANIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 
ZNAMY POETÓW I PISARZY Z WIELKOPOLSKI 
Szczegółowych informacji na temat wymienionych konkursów szukajcie na stronie 
internetowej naszej szkoły. 
 

Sukcesy sportowe naszych uczniów 
 

 

Monika Błoszyk i Franciszek Kilkowski  otrzymali kwalifikacje na finał 
ogólnopolski zawodów Lekkoatletyczne Nadzieję  Olimpijskie. Zawody odbędą 
się w Warszawie 30.09-01.10. Gratulujemy i życzymy udanych startów. 
Nauczyciele i uczniowie SP 2 Mosina. 

Marcin Kilian 
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WYKREŚLANKA 
 
Wykreśl wszystkie 13 słów związanych z szkołą, 
a z  pozostałych liter ułóż hasło. Po diagramie 
możesz poruszać się poziomo, pionowo i na ukos. 
 
 
 
 

Ula - redaktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasło: ……………………………………… 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

D Z C H E M I A I F 

B E P O L S K I I Ń 

I E D T E S T Z U K 

O A W F C J Y I S N 

L A R L E K C J A Ł 

O C E N A O D O L A 

G E O G R A F I A W 

I W M U Z Y K A E K 

A J H I S T O R I A 
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Humor z zeszytów szkolnych 

 
 

Smok wawelski miał cztery, a nawet sześć nóg. 

Wyraz rzót piszemy przez u zwykłe, czyli rzut. 

Po krótkim odpoczynku przemówiło do niego sumienie. 

Jontek na swoim zegarze w chałupie znalazł wskazówki do życia. 

Jan i Cecylia miłością i ciężką pracą wykarczowali las. 

Gdy ludzie zaludnią pustynie, znikną oazy. 

Nie tylko schudłem dwa kilo, ale i o tyle samo urosłem. 

Znaleziono na: 

https://sadurski.com/humor-z-zeszytow-jezyk-polski/  
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  JESIENNE PRZYSŁOWIA 
 

 
 
Jesień bezdeszczowa, to zima wiatrowa. 

Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima.  

Na wiosnę ceber deszczu, łyżka błota; na jesieni łyżka deszczu, ceber błota.  

Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała. 

Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje 

Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcja:  Aleksandra Głowińska, Urszula Lachowicz, Jagoda 
Łagodzińska,  Matylda Kaczmarek, Faustyna Tomczak, Jagoda Wolarczak   

Opiekun: Wiesława Szubarga   


