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         POWITANIE WIOSNY! 
     21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny.       
Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę.     
Przygotowały wspaniałe Marzanny i  kolorowe kwiaty.                            
Zima nie chciała tak szybko odejść. Spłatała nam figla             
i sypnęła śniegiem, ale nie było to dla nas żadną przeszkodą.                                         
Z uśmiechem na twarzy i piosenką na ustach wyruszyliśmy 
barwnym pochodem. Na boisku szkolnym spaliliśmy symbol 
złej zimy. Przywitaliśmy wiosnę barwnymi kwiatami               
i okrzykami. 

               

 

 

      

 

                                                 Weronika Kowalska kl. III b 



   

OGÓLNOSZKOLNY  KONKURS 

NA  EKO – KLASĘ 
     22 kwietnia obchodzony jest światowy Dzień Ziemi. 
W naszej szkole został zorganizowany konkurs na Eko -Klasę. 
W ramach tego konkursu uczniowie: 
- zbierali baterie i zużyte telefony komórkowe, 
- wykonywali  śmieciostworka, 
- układali wiersze o tematyce ekologicznej, 
- wykonywali plakaty z wiązane z recyklingiem, 
- brali udział w konkursie wiedzy. 

     Po podsumowaniu wszystkich konkursów pierwsze miejsce 
w klasach  1-3 zajęła klasa 3b. 

Zapamiętaj, że o naszą Ziemię trzeba dbać przez cały rok! 
        

                                                                                                             

                                                          
                                           

 

Kornelia  Kołodziejczuk kl. III b 



                            

TURNIEJ W DWA OGNIE 

     W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła gościła 
uczestników rozgrywek „w dwa ognie” dla klas I- III  ze 
szkół podstawowych. 
      Przedstawiciele wszystkich szkół  punktualnie przybyli    
na zawody. Z wielkim duchem sportowym walczyli                
o zwycięstwo. Ale nasi sportowcy zwyciężali mecz za 
meczem i zdobyli puchar za I miejsce. 

Wielkie brawa dla zwycięzców!!! 
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    WYCIECZKA DO ZIELONEJ GÓRY 
   Co roku dzieci z młodszych klas w ramach kulturalnego 
spędzania czasu wybierają się do kina lub teatru. 
    W tym roku przyszła kolej na kino. W marcu byliśmy       
na filmie 3D pt. „Zambezja”. Film opowiadał o królestwie 
ptaków. Wszystkim się bardzo podobał.  
Dla niektórych dzieci był to pierwszy wyjazd do kina.  
Dodatkową atrakcją był Mc Donalds i przejazd ruchomymi 
schodami.                                                                                                
    Do domu wróciliśmy pełni wrażeń  i  zadowoleni z udanego 
wyjazdu. 
 

                   
                           

                                 

 

                                                    Marcelina Górska kl. III b 



         WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW 
    Podczas Dni Otwartych w naszej szkole gościły dzieci 
z lubskich przedszkoli. 
    Przedszkolaki zwiedzały klasy, salę zabaw, bibliotekę, salę 
komputerową i świetlicę. Po raz pierwszy miały możliwość 
usiąść w szkolnych ławkach i popisać na tablicy. 
    W kolejnej części spotkania oglądały  część artystyczną 
przygotowaną przez naszych uczniów.  
    Uczestniczyły również  we wspólnych zabawach. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zabawy  chustą KLANZA. 
    Na pewno przedszkolaki długo będą pamiętać naszą szkołę, 
a może niektórzy wrócą do nas we wrześniu. 

           

                         

 

             Weronika Kowalska  i Marcelina Górska z kl. III b 



OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
     Uczniowie klas I-III naszej szkoły zaczęli świętować już 30 kwietnia podczas apelu           
z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Spotkanie rozpoczęli od wspólnego zaśpiewania 
hymnu państwowego. Recytowali wiersze i śpiewali piosenki tematycznie związane z naszą  
Ojczyzną. 

    

 

     3 maja  zuchy z drużyny „Gumisie” brały  udział w miejskich obchodach tego święta. 
Zebrały  się pod ratuszem, żeby wspólnie z innymi uczestnikami przemaszerować ulicami 
Lubska do kościoła na uroczystą mszę. Następnie wszyscy udali się pod pomnik, aby złożyć 
kwiaty i wieńce.  
    Zuchy pełniły pod pomnikiem honorową wartę. 

 

                              

   
 
                                           Weronika Kowalska kl. III b 



GMINNY TURNIEJ SPORTOWY 
     Dnia 24 kwietnia 2013 roku  w Szkole Podstawowej nr 2         
odbył się Gminny Turniej Sportowy pod hasłem  ZDROWO JEMY -  
WIĘCEJ  WIEMY !!!! 
     Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Lubuskiego, Agencji Rynku Rolnego i Burmistrza 
Lubska. 
     To już kolejna akcja, która ma na celu promocję zdrowego stylu 
życia i zdrowego odżywiania. 
    Nasi trzecioklasiści z wielkim zaangażowaniem brali udział w tego 
typu zmaganiach. Dzielnie walczyli we wszystkich konkurencjach,   
za co otrzymali liczne upominki. 
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Rebusy, wykreślanki, krzyżówki wybrał   Klaudiusz 
Marciniszyn kl. III a 


