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 I Dzień Wiosny  

 Pomysły na prezenty… 
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Z życia szkoły 
 

Witamy serdecznie w marcowym numerze gazetki szkolnej Dwójka . Życzymy 

miłej lektury. 

 Nasza Szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Pozytywnego Myślenia! Jest to dla nas 

sukces i zaszczyt zarazem. Znaleźliśmy się w gronie 100 szkół w Polsce, które będą 

współpracować z Instytucją Edukacji Pozytywnej. 

 Dnia 4 lutego dziewczyny z klasy VIII i III gimnazjum zagrały w Gminnych 

zawodach w piłce siatkowej w kategorii gimnazjum.  Zajęły wysokie II miejsce. 

 Dnia 5 lutego obchodziliśmy w Szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie 

niezwykle ochoczo podeszli to tego ważnego tematu. Dużo osób wzięło udział 

w konkursie plastycznym. Prace, które wykonali, były nie tylko piękne, ale przede 

wszystkim pełne cennych wskazówek związanych z tematem korzystania z Internetu. 

Wiele uwagi poświęcono problemowi Cyberbulling'u. Uczniowie klasy IVa   

przygotowali z tej okazji ciekawe przedstawienie.  

 

 Dnia 6 lutego uczniowie z klas VI, VII, VIII, III g udali się do kina Farys na 

widowisko pod tytułem „Światełko Nadziei”. Sala wypełniła się po brzegi. Każdy 

z zainteresowaniem i podziwem przyglądał się wykonawcom. Wystąpili artyści 

z wielu szkół, również z naszej. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy VI SP, 

uczennice klasy III SP i III G. Każdy występ był inny, lecz niósł ze sobą to samo 

przesłanie: STOP NIENAWIŚCI. 

 

 Dnia 18 lutego odbyły się zawody w piłkę siatkową dla klas IV-VI SP w Strzeszynie. 

Nasze dziewczyny wywalczyły I miejsce i tym samy awansowały do grona 

uczestników zmagań na szczeblu powiatowym. Uczennica klasy VI SP, Kinga Raksa, 

została dodatkowo wyróżniona statuetką MWP jako najlepsza zawodniczka. 

Gratulujemy! 

 

 W dniach od 25 lutego do 1 marca w naszej Szkole były sprzedawane pyszne, 

domowe wypieki. Pieniądze zebrane dzięki bezinteresownej pracy chętnych do 
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pomocy osób i hojności kupujących zasiliły konto potrzebującej dziewczynki 

z powiatu gorlickiego. 

 

 Dnia 12 lutego uczniów klas IV-VI SP odwiedzili przedstawiciele bieckiej drużyny 

Związku Harcerstwa Polskiego. Opowiedzieli o zaletach bycia harcerzem. Mamy 

nadzieję, że tym spotkaniem zachęcili wielu uczniów do wstąpienia do ZHP. 

 

 W naszej Szkole odbył się Konkurs Języka Angielskiego dla klas I-III SP. Każdy 

świetnie sobie poradził i niezwykle dzielnie zmagał się z językowymi łamigłówkami 

i innymi zadaniami, nie mniej jednak najlepszymi okazali się: Oliwia Janas (miejsce 

I), Zuzanna Wójcikiewicz (miejsce II), Marcin Łukaszyk (miejsce III). Tym samym 

Oliwia i Zuzanna będą również reprezentowały naszą Szkolę w Gminnym Konkursie 

Języka Angielskiego dla Najmłodszych. Trzymamy kciuki! 

 

 Uczennica klasy III g – Karolina Kozioł została finalistką konkursu „Różne oblicza 

Hiszpanii”. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, ponieważ już 22 marca 

będzie walczyć o tytuł laureatki. 

 

 Dnia 1 marca dziewczyny z klas V-VI SP wzięły udział w kolejnych Gminnych 

zawodach w piłce ręcznej i zajęły I miejsce. 

 

 Uczennice klasy VI SP, Daria Mucha i Kamila Hycnar, wykazały się świetną 

znajomością zasad polskiej ortografii i w zmaganiach w Gminnym Konkursie 

Ortograficznym uzyskały tytuł II Wicemistrza Ortografii 2019. 

 

 Uczennica klasy VI SP, Kamila Hycnar, zajęła II miejsce w Gminnym Konkursie 

Wiedzy Pożarniczej. 

 

 

 

  

                     Ola i Martyna 
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I Dzień wiosny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za niedługo, jak sami wiecie, będzie pierwszy dzień wiosny.  Jest to także Dzień 

Wagarowicza. W tym artykule dowiecie się kilku ciekawych rzeczy o tym 

niezwykłym dniu… 

 

Równonoc wiosenna – półkule północna i południowa są 

równo oświetlone. Promienie słońca padają pionowo na 

równik. Na całej Ziemi dzień i noc trwają po 12 godzin.  

Na północy rozpoczyna się wiosna, a na południu jesień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Wagarowicza 

Wagary nasilają się zwłaszcza w okresie 

wiosennym, a dlaczego? Lenie lubią ładną, 

słoneczną pogodę… 

 Jest to związane z  ogromną chęcią 

przebywania na świeżym powietrzu 

w miejscu pełnym słońca, następującym po 

długim zimowym czasie jego braku. 

Ale… może lepiej poprosić nauczyciela 

o lekcję w plenerze??? Warto spróbować! 

                            Madzia i Karolina 
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Pomysły na prezenty (nie tylko z okazji Dnia Kobiet) 

Dzień Kobiet jest to coroczne święto obchodzone 8 marca; wprawdzie tegoroczne jest już za 

nami, ale… każda kobieta, tak ta „mała”, jak i „duża” lubi czasem dostać coś ładnego  

W tym artykule przedstawimy Wam kilka 

pomysłów na prezenty; z okazji urodzin, imienin 

i… bez okazji ;)  

 Książka – wiele kobiet uwielbia czytać 

książki. 

Jeżeli trafimy w jej gust, z pewnością się 

ucieszy. Znasz swoją siostrę, mamę, 

koleżankę – z pewnością nie będziesz mieć 

z tym problemu. 

 

 

 Kosmetyki – kobiety lubią ładnie wyglądać, dbać o swój  wygląd.  

 

 

 

 

 

 

 

 Biżuteria – najlepiej własnoręcznie zrobiona; 

niepowtarzalna, oryginalna… to jest to! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Wykonały: 

                           Aleksandra Jarasiewicz 

                            i Emilia Grygiel 
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Wywiad o ekologii z Panią Grażyną 

Cetnarowską, nauczycielem geografii w naszej 

Szkole 

Definicja głosi, że ekologia to nauka, która bada i analizuje zależności zachodzące 

w świecie przyrody – wśród organizmów żywych i w otaczającym je świecie… Ale co to 

oznacza dla nas w codziennym życiu? Postanowiłyśmy o to zapytać naszego nauczyciela.  

Zuzia i Kinga: Czym jest ekologia? 

Pani G. Cetnarowska: Sposobem życia... Współzależność między organizmami 

i środowiskiem. 

 

Zuzia i Kinga:  Jakie działania zaliczamy do prac ekologów? 

Pani G. Cetnarowska:  Wszystkie, które zgodne są z prawami przyrody. 

 

Zuzia i Kinga: Co to jest recykling? 

Pani G. Cetnarowska: Powtórnym wykorzystywaniem odpadów. 

 

Zuzia i Kinga:  Czy segregowanie śmieci jest potrzebne?  

Pani G. Cetnarowska: Bardzo, sama segreguję i tego uczę. 

 

Zuzia i Kinga: Co to jest smog? 

Pani G. Cetnarowska: Jeden z ważniejszych ekologicznych problemów Biecza. 

 

Zuzia i Kinga:  Czy powinniśmy obchodzić hucznie święta ekologiczne?  

Pani G. Cetnarowska: Tak, bo jest to nauka przez zabawę. 

 

Zuzia i Kinga:  Co sądzi Pani o wycince drzew w lasach? 

Pani G. Cetnarowska: Absolutnie jestem przeciwko. 

 

Zuzia i Kinga: Jak powinniśmy dbać o planetę/ środowisko? 

Pani G. Cetnarowska:  Mam miliony pomysłów w głowie, ale przede wszystkim powinniśmy 

zacząć od siebie. 
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Zuzia i Kinga: Co w Pani życiu jest najważniejszym ekologicznym działaniem? 

Pani G. Cetnarowska: Największym - edukacja ekologiczna. Staram się przekazać swoim 

uczniom jak najwięcej możliwości działań ekologicznych, które mogą wprowadzić w swoje 

życie. Ja np. czytam skład produktów żywnościowych i bezwzględnie rezygnuję z tych, które 

zawierają olej palmowy. 

 

Zuzia i Kinga: Czy używa Pani jednorazowych reklamówek? 

Pani G. Cetnarowska: Nie, używam swojej torby, która była szyta w szkole. 

  

Zuzia i Kinga: Czy zła dieta może wpłynąć na środowisko? 

Pani G. Cetnarowska: Tak, np. ekologiczna dieta polega na ograniczeniu mięsa, bo jego 

produkcja zużywa ogromne ilości wody. 

 

Zuzia i Kinga: Serdecznie Pani dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzi na nurtujące nas 

pytania dotyczące ekologii. 
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Jak walczyć z nieśmiałością? 

 

Tematyką tego artykułu jest walka z nieśmiałością. Zapewne każdy z nas doświadczył kiedyś 

takiego uczucia i wie, że nie jest to pożądany stan.  

Zacznijmy od tego, czym jest nieśmiałość? W słowniku języka polskiego możemy znaleźć 

następującą definicję: 

„Nieśmiały - niemający pewności siebie, wstydliwy; też: będący wyrazem zażenowania, 

braku pewności siebie”. 

Przedstawimy wam sposoby, jak uporać się z nadmierną nieśmiałością.  

1. Ustal, kiedy znika twoja pewność siebie. 

Kiedy uda ci się zorientować, jakie sytuacje 

stresują Cię najbardziej, staraj się ich unikać. 

Równie dobrze możesz poprosić o pomoc swoich 

znajomych; gdy poczujesz, że całkowicie 

opuszcza cię pewność siebie, będą mogli ci 

pomóc się przełamać.  

2. Nie porównuj się do innych!  

Najczęściej nasz brak pewności siebie 

wynika z tego, że zbyt często 

porównujemy się do innych ludzi. 

Choć nie jest to zbyt proste, spróbuj 

o tym nie myśleć. 

Jesteś niepowtarzalny! Bądź sobą! 

3. Wypisz na kartce swoje wady. 

Nie chcesz o nich myśleć, to zrozumiałe, 

ale… po prostu się nad nimi zastanów. 

Która z nich sprawia, że brak Ci 

pewności siebie? Wiele naszych wad 

możemy wyeliminować, jeśli będziemy 

nad nimi pracować. Wymaga to 

oczywiście wysiłku, ale warto go 

podjąć. 

4. Wypisz na kartce swoje zalety. 

Żeby odwrócić uwagę od wad, 

zajmij się swoimi zaletami.  

Wypisz je, aby przypomnieć sobie, 

co jest w tobie najlepsze. 

Iza i Monika 
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10 rzeczy, którymi sprawisz ludziom dużo 

radości… 

Nie trzeba posiadać dużo pieniędzy, aby sprawiać innym radość. Są rzeczy i sprawy 

wartościowe, które kosztują tyle co nic. Wymienione przez nas kwestie wystarczą, by uczynić 

ludzi szczęśliwymi. 

 

 Uśmiech… to podstawa! Pamiętaj o tym, aby dużo się uśmiechać do osób, które nigdy 

tego nie robią.  

  Kliknij  pod mądrym, pozytywnym postem w mediach społecznościowych reakcję 

„super”. Niby nic takiego, ale tym sposobem sprawisz, że komuś od razu zrobi się 

cieplej na serduszku.  

 Pomagaj innym… taki niewielki gest skutkuje szerokim uśmiechem u tych, którym 

pomagasz. Udzielaj pomocy tym, którzy nie mają śmiałości o nią prosić. 

 Powiedz komplement osobie, która siedzi w klasie smutna… Zapytaj, dlaczego? 

 Sprawdź swoje umiejętności kulinarne, aby zrobić przyjemność swojej rodzinie. 

 Zadzwoń do swojej rodziny, z którą nie masz na co dzień kontaktu. Na pewno będzie 

im się miło. 

  Spędzaj czas z osobami, które są samotne lub nie mają wielu znajomych. Ktoś 

z pewnością poczuje się ważny. 

 Najprościej na świecie: podziękuj komuś za coś, za co nigdy mu nie podziękowałeś. 

 Gdy ktoś z twojej klasy bądź twój znajomy ma urodziny, napisz mu życzenia 

urodzinowe, może podaruj mu mały upominek. 

 Zapisz się do koła wolontariuszy i pomagaj innym! Akcji jest wiele. Jesteśmy pewne, 

że znajdziesz coś dla siebie. Zbieranie pieniędzy w ramach różnych akcji, wypieki 

ciast oraz zbiórki zakrętek i makulatury to tylko część z możliwych form pomocy.  

 

 

                                                                                                                                Iza i Monika 
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Higiena w szkole 

 
 

Higiena w szkole jest bardzo ważna. Należy o nią dbać. Sporą część naszego życia spędzamy 

w szkole, od poniedziałku do piątku. Aby dobrze się w niej czuć, powinniśmy zachowywać 

w niej higienę... ale jak? 

 

1.Myj ręce po wyjściu z toalety. 

 

Gdy nie umyjesz rąk po wyjściu z toalety, na twojej ręce zostanie wiele bakterii. Gdy chcesz 

wyjść - musisz otworzyć drzwi, naciskając klamkę. Na tym niepozornym uchwycie zostaje 

wiele szkodliwych mikrobów. Przechodzą one potem na ręce innych uczniów... 

 

2.Chory uważaj, by nie zarazić kolegów. 

 

Gdy jesteś chory, najlepiej zostań w domu. Jeśli nie możesz, gdy kichasz lub kaszlesz - 

zasłaniaj usta. Twoi koledzy unikną wtedy zarażenia się od ciebie chorobą. 

 

3.Wywietrz klasę przed lekcją. 

 

Aby uniknąć złapania „zarazków” otwieraj okno w klasie - nawet w zimne miesiące. Chłodne 

powietrze zabija szkodliwe bakterie, zmniejszając ryzyko rozchorowania się. 

 

4.Jedz solidne śniadanie. 

 

Każdego dnia przed wyjściem do szkoły zjedz śniadanie. Doda ci ono energii do działania. 

Gdy go nie spożyjesz... możesz zemdleć lub poczuć się słabo. Nie zapominaj także o zabraniu 

kanapki do szkoły - zwłaszcza, gdy masz dużo lekcji. 

 

 

 

Te 4 zasady są bardzo ważne. Każdy uczeń powinien o nich zawsze pamiętać. 

 
 
 

Kamila  
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Sukcesy dziewczyn z Podstawówki  

 

  

Już niejednokrotnie pisałyśmy o sportowych sukcesach w wydarzeniach, ale w końcu 

postanowiłyśmy poświęcić na to jeden osobny artykuł...Dziś chciałabym przedstawić 

Wam nasze tegoroczne sukcesy, które trwają od początku roku szkolnego i … oby tak 

dalej ;) 

Skład drużyny z SP Nr 2 w Bieczu 

wygląda następująco: 

Karolina Baran, Magdalena Wójcik, Magdalena 

Tymkiewicz, Dominika Tumidajewicz, Kinga Raksa, 

Zuzanna Sendra, Anna Kabaj, Vanessa Staroń, Kmila 

Hycnar, Aleksandra Jarasiewicz, Emilia Grygiel, 

Oliwia Przybyło, Zuzanna Stachura, Weronika 

Grębska (Nie zawsze jest taki sam.) 
 

Pierwszy sukces odniosłyśmy 

w zawodach gminnych w  piłce 

koszykowej. Właśnie tych 

bałyśmy się najbardziej; przez złe 

doświadczenia z zeszłego roku. 

Ale dzięki pracy i determinacji 

wywalczyłyśmy I miejsce, tym 

samym dostając się na zawody 

powiatowe, w których tez nie 

byłyśmy najgorsze... Zajęłyśmy 

III miejsce! 

 

Drugimi zawodami gminnymi, które 

również wygrałyśmy, były w siatkówkę. 

Także w tym przypadku 

zakwalifikowałyśmy się na zawody 

powiatowe, ale niestety nie wzięłyśmy 

w nich udziału. Mimo to byłyśmy najlepsze 

w Gminie Biecz! Dodatkowo Kinga Raksa 

została wyróżniona statuetką MVP dla 

najlepszej zawodniczki. 
Trzecimi zawodami gminnymi, 

które … oczywiście wygrałyśmy, 

były w piłkę ręczną. Karolina 

Baran została wyróżniona 

zawodniczką MVP! 

Awansowałyśmy na zawody 

powiatowe, w których zajęłyśmy 

III miejsce, wygrywając 14:5 

w meczu o III miejsce.  

 Kinga 
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Ciekawostki 

 

Czy wiesz, że… 

- w Stanach Zjednoczonych są 152 osoby o imieniu” LOL” .  

- najdłuższe słowo w języku angielskim ma długość 189 819 liter. 

- zachody słońca na Marsie mają niebieski kolor. 

- w 2050 roku na świecie będzie żyło prawie 10 miliardów ludzi.  

- ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia.  

- w naszych oceanach pływa już ponad 5 bilionów kawałków plastiku.  

- większość ludzi ma kciuk takiej samej długości jak nos. 

 

 

 

 

 

 

Redakcja marcowej „Dwójki”: 

Aleksandra Pabis, Martyna Raksa, Monika Radwan, Izabela 

Tymkiewicz, Karolina Baran, Emilia Grygiel, Aleksandra Jarasiewicz, 

Kinga Raksa, Zuzanna Sendra, Magdalena Wójcik, Kamila Hycnar 

Opiekun: Anna Filus-Solarz 

UWAGA 

Gazetka jest darmowa. Po przeczytaniu przekaż ją 

koleżance/ koledze.  

Ten numer „Dwójki” znajdziesz również na stronie 

internetowej naszej Szkoły: 

http://www.zs2biecz.c0.pl/ 

Życzymy naszym redakcyjnym koleżankom, Oli, Martynie, Monice 

i Izie, a także ich kolegom i koleżankom z klasy VIII SP powodzenia 

na Egzaminie Ósmoklasisty!  

Trzymamy również kciuki za naszych Dwójkowych Gimnazjalistów! 

POWODZENIA!!! 

Karolina, Emilka, Ola, Kinga, Zuzia,  

Madzia, Kamila z klasy VI SP  

wraz z opiekunem „Dwójki” 

 


