KONKURS PLASTYCZNY
Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w szkole został zorganizowany
konkurs plastyczny poświęcony polskiemu papieżowi.
I miejsce zdobyła Agnieszka Kandyba (1c),
II miejsce – Joanna Pliszczyńska (3c)
III miejsce – Agnieszka Malinowska (1b)
Dodatkowo przyznano wyróżnienia Małgorzacie Wydrzyńskiej (1c),
Aleksandrze Radtke (3b), Iwonie Zawackiej (3b) i Joannie
Aniołkowskiej (3b)
Konkurs zorganizowała Pani Teresa Czyżak – Szram.
Wystawa prac znajduje się na holu II piętra.

Na fot. Laureatki konkurs z katechetką



Wszystkim Mamom

z okazji ich święta
życzymy uśmiechu
i cudownych dzieci

Sportowe osiągnięcia
19 maja 2011 rok w Grudziądzu na stadionie „OLIMPII” odbyły się indywidualne i
zespołowe mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.
Łącznie startowało 5 szkół gimnazjum.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
DZIEWCZĘTA:
100m – Karolina Borowska miejsce V, czas:15,28
300m – Beata Marchlewska miejsce VI, czas 51,73; Joanna Wojtowicz; Beata Brzozowska
800m – Natalia Kawska miejsce II, czas 2.49,56
skok w dal – Magda Kińska; Laura
Szymańska
rzut dyskiem – Zuzia Stawarz miejsce I
(21,16), Ola Kochanowska
rzut oszczepem – Daria Czarnecka
CHŁOPCY:
100m – Nikodem Manthey miejsce I,
czas 12,06; Łukasz Brzozowski, Krystian
Jastrzębski
300m – Krzysztof Żulczyk miejsce II,
czas 42,12; Miłosz Przybylski miejsce III,
czas 42,54
skok w dal – Arkadiusz Michalski
pchnięcie kulą – Karol Sokołowski miejsce II
(10,21)
rzut dyskiem – Tomasz Cypryański
miejsce I, (24,10); Łukasz Kozioł miejsce II, (21,68)
rzut oszczepem – Marcin Lewandowski
Na fot. Zwycięzcy w rzucie dyskiem
Wyniki zespołowe:
Dziewczęta - pozycja 4 (66pkt); chłopcy - pozycja 3 (95pkt).
Uczniów trenowali: Anna Bąk – Flatow, Roman Szymanowski i Robert Głowacki.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Zbliżają się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które planujemy przeprowadzić w dniu
10 czerwca w godzinach 9.00 – 11.00.
Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur (format – duży arkusz brystolu)
Regulamin SU nie zabrania obecnym członkom Prezydium samorządu kandydować po raz
drugi.
Termin zgłaszania kandydatur na przewodniczącego/ przewodniczącą - do dnia 27 maja na
ręce opiekuna samorządu.
Maja Kelas, przewodnicząca SU

Kalendarium - czerwiec
01.06 – Dzień Dziecka:
- trzy pierwsze lekcje według planu
- konkurs – niespodzianka na stadionie
- Festiwal Piosenki Europejskiej oraz
Familiada w GOK –u
- wystawa „Moje Hobby” w świetlicy
- rajd rowerowy od g. 15.00 (p. Roman Szymanowski,
p. Dorota Rusoń i p. Małgorzata Strug)
2 i 3.06 – testy dla uczniów klas III z programu „Za rękę z
Einsteinem”
03.06 – III Piknik Ekologiczny w Gimnazjum nr 2 w Jankowicach
od 03.06 – prezentacje projektów uczniów klas II
3 i 4.06 – Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
7.06 – po raz kolejny uczniowie uczestniczący w projekcie „Rozwój
przez Kompetencje” razem z opiekunami grup gościć będą
pracowników naukowych z UMK w Toruniu na wykładach
pokazowych.
9.06 – wycieczka uczniów z klas pierwszych do Warszawy, w
programie m.in. wizyta w Sejmie i TV Polsat
10.06 – wybory do Samorządu Uczniowskiego
10-13.06 – wystawianie ocen końcoworocznych
15.06 - wycieczka profilaktyczna do Golubia- Dobrzynia i Brodnicy
(organizuje p. pedagog)
16.06 – bal gimnazjalisty
20.06 – Festiwal Nauki w szkole – w ramach projektu „Za rękę z
Einsteinem”
22.06 – zakończenie roku szkolnego

