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   Pierwszy miesiąc nowego 

roku. Nadziej,      

       

       

 

      

       

       

       

       

       

       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pierwszy miesiąc nowego roku. Nadzieje, plany, oczekiwania. Rozpoczęły 

 się też ferie zimowe. Nie będziemy się nudzić, bo zimowa aura dopisała. W 

 tym numerze gazetki wracamy jeszcze pamięcią do przedstawień jasełkowych przygotowanych 

przez uczniów wraz z nauczycielami. Wspominamy też nasz przemarsz ulicami Pelplina w or-

szaku Trzech Króli. Poniżej zamieszczany fotorelację.  Red. 
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 13 stycznia 2017 r. po raz siódmy odbył się 

Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. 

Honorowy patronat nad konkursem objął Bur-

mistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski. Te-

goroczna edycja Przeglądu zgromadziła uczestni-

ków z ZKiW nr 1 w Pelplinie, ZKiW w Rudnie, 

ZKiW w Rajkowach, SP w Pączewie , ZS w Bo-

bowie oraz SP w Mirotkach. Nie mogło zabraknąć 

uzdolnionej młodzieży z ZS nr 2 w Pelplinie. 

Wszyscy  zostali  obdarowani  nagrodami,  których  

 

 

 

 

fundatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy w 

Pelplinie, Bank Spółdzielczy w Skórczu o. Pelplin, 

wydawnictwo „Bernardinum”, apteka „Wracam do 

zdrowia”, „Puchatex”, piekarnia „Meler”, „Dak-

Bud”, sklep „ U  Grażyny”, sklep  „Harnaś”,  firma 

transportowa „Decka”, Centrum Ogrodnicze 

„Aga”, Centrum Handlowe „Moda Młodzieżowa” 

Starogard Gdański. Organizatorzy dziękują ser-

decznie wszystkim zaangażowanym za wsparcie    

i życzliwość. Wyniki zmagań konkursowych znaj-

dą się na stronie ZS2pelplin.pl. 

              Małgorzata Pauch, Arletta Trochowska 

VII MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD  

KOLĘD I PASTORAŁEK 
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ŚWIĄTECZNY  

KONKURS JĘZYKOWY 

DZIEŃ BABCI I 

DZIADKA  

W KL. I A I  II B 
 

 

 

 

 

Jak co roku w grudniu odbył się świąteczny 

konkurs językowy. Uczniowie klas IV-VI mieli za 

zadanie napisać wierszyk w języku angielskim (lub 

angielsko-polskim) o tematyce świątecznej. I miejsce 

zajęła Julia Frost z klasy VI B, wyróżnienia zdobyli 

Aleksandra Kluczewska z VI B oraz Sandra Szą-

szor z VI B. Klasy gimnazjalne przygotowały pracę 

plastyczno-językową. I miejsce w kategorii język 

niemiecki zdobyła Maria Piontek z klasy III A, wy-

różnienia Klaudia Jaśniewska z II B oraz Patrycja 

Maczyńska z III A. Natomiast w kategorii język 

angielski I miejsce zajęła Julia Kleina z klasy II A, 

drugie miejsce Maria Piontek z III A natomiast trze-

cie miejsce Aleksandra Owsiak z klasy II A. 

                                           Dorota Sawczak 

       

       

       

       

 16 stycznia 2017 r. w ramach projektu eduka-

cyjnego „ Edukacyjny Pelplin – równamy do najlep-

szych” dwie grupy rozszerzonego języka angielskie-

go miały okazję spróbować swoich sił w grze            

„Zgadnij kto to”. Zadawaliśmy pytania oczy-

wiście w języku angielskim. Inną formą nauki była 

także zabawa w „Running dictation” polegająca na 

dyktowaniu tekstu koledze z grupy. To był udany 

dzień. Dziękuję za obecność.            Karolina Gunia 

     12 stycznia 2017 r. uczniowie klasy I a i II b 

uroczyście obchodzili Dzień Babci i Dziadka. 

Impreza rozpoczęła się prezentacją przedstawienia 

jasełkowego pt. „Osioł i gwiazda”, które przed 

świętami Bożego Narodzenia obejrzeli uczniowie 

klas I-III. Następnie zaproszeni goście udali się ze 

swoimi wnukami  do sal lekcyjnych. Tam dzieci 

złożyły życzenia swoim dziadkom. Nie zabrakło 

słodkiego „co nieco” oraz wspólnego śpiewania 

kolęd. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. 

                     Katarzyna Bembenek,  Alicja Bresa 

FERIE Z JĘZYKIEM 

ANGIELSKIM 

https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=103
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=103
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=108
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=108
https://zs2pelplin.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=108
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  17 grudnia 2017 r. zakończyliśmy zmaga-

nia w PLPS dziewcząt w tym roku szkolnym, roz-

grywając 2 mecze. W pierwszym spotkaniu zmie-

rzyliśmy się z drużyną ZSBiO Tczew, z którą 

przegraliśmy mecz w fazie grupowej. Ale od tego 

czasu nasze siatkarki zrobiły duży postęp w grze     

i dlatego tym razem nie mieliśmy żadnych proble-

mów, aby zwyciężyć 2:0. Niezwykłym wyczynem 

w tym meczu wykazała się Danuta Dettlaff,  która 

aż 19 razy z rzędu zagrywała piłkę i to głównie 

dzięki jej zagrywce prowadziliśmy w drugim secie 

19:0. Kolejny mecz rozegraliśmy z naszymi kole-

żankami trenującymi w KS Jedynka Pelplin a jego 

stawką była piąta lokata w lidze. Mecz był bardzo 

zacięty, w pierwszym secie bardzo dobrze graliśmy 

na siatce, mieliśmy nawet 2 piłki setowe, ale więk-

sze doświadczenie i ogranie naszych rywalek od 

kilku lat trenujących w klasie sportowej w końcu 

wzięło górę i przegraliśmy 0:2. Tym samym zajęli- 

 

 

 

Sporym sukcesem dla naszej szkoły zakoń-

czyły się rozgrywane w Gimnazjum nr 

3 w Tczewie Mistrzostwa Powiatu w 

Halowej Piłce Nożnej chłopców. Do 

rywalizacji stanęło 5 szkół gimnazjal-

nych z terenu całego powiatu. Repre-

zentacja naszej szkoły zajęła  wysokie 

III miejsce, ustępując tylko szkołom z 

Tczewa. Na uwagę zasługuje równie 

fakt, iż w naszej  drużynie  nie  było  

żadnego  ucznia   z  klasy trzeciej,  co   

 

 

 

 

śmy VI miejsce w PLPS  w debiucie w tej lidze, co 

jest bardzo dobrym wynikiem. Drużyna w tym 

czasie rozwijała się znakomicie z każdym meczem 

i treningiem. Z niecierpliwością czekamy na kolej-

ne siatkarskie wyzwania. Oficjalnego zakończenia 

ligi dokonał starosta tczewski wręczając medale     

i wyróżnienia dla najlepszych zawodniczek w każ-

dym zespole. Najlepszą naszą siatkarką została 

uznana kapitan drużyny Klaudia Drossel. Na ko-

niec rozegrano mecz przyjaźni, w którym trenerzy  

i sędziowie pokonali drużynę zawodniczek. W 

PLPS grały: Klaudia Drossel, Oliwia Szachta, 

Magdalena Faculak, Celina Rogowska, Patrycja 

Floryn, Natalia Kuczkowska, Aleksandra Ja-

śniewska, Danuta Dettlaff, Klaudia Brunka. 

                                                             Piotr Szucki 

 

 

 

stanowi dobry prognostyk na  kolejne zawody  roz-

grywane w   przyszłości. 

Całej drużynie należą się  

wielkie  słowa uznania za 

piękną walkę. Nasi repre-

zentanci: Waldemar Ćwi-

kliński, Dawid Zieliński, 

Mateusz Nagórski, Emil 

Chyła, Kacper Dawicki, 

Kewin Trochowski, Błażej 

Aszyk.        Łukasz Chyła 

ZAKOŃCZENIE POWIATOWEJ  

LIGI SIATKÓWKI 

MISTRZOSTWA POWIATU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 
 


