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Po raz drugi zwyciężyliśmy w rankingu YoungFace.t.v  !!!

Tym razem, poza dyplomami i wyrazami szacunku, otrzymamy coś, co podobno jest
bezcenne – czas i wiedzę zawodową, gdyż odwiedzą nas osobiście z autorskimi
warsztatami medialnymi zawodowi dziennikarze.  Zmierzymy się z najważniejszymi
zadaniami dziennikarskimi, operatorskimi i montażowymi.
To nie będzie smutne opowiadanie o zawodzie, ale ciężka praca, której efekty pozna cała
Polska!
Zapraszam wszystkich chętnych gimnazjalistów do tworzenia szkolnej gazety "Gimnazjak",
publikowania na portalu dziennikarskim YoungFace.tv i na wspomniane warsztaty
dziennikarskie.
                                                                                                     Wioletta Rafałowicz

,,Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, będziemy stąpać po  
swych własnych schodach”

W czwartek,1 września 2016,w naszej szkole, odbył się uroczysty apel rozpoczynający
nowy rok szkolny 2016/17. Głównym celem apelu było pożegnanie wakacji, powitanie szkoły
oraz przypomnienie o tym, co stało się przed 77 laty w 1939 roku  o godzinie 4:45. Apel
rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz wprowadzeniem pocztu
sztandarowego. Po hymnie uczennica Agata Wawruszczak, która wraz ze mną prowadziła
apel, zgłosiła uczniów Gimnazjum Publicznego imienia Arkadego Fiedlera w Dębnie na apelu
rozpoczynającym rok szkolny. Z kolei ja przypomniałem o tym, jak beztroskie były wakacje
oraz ile sukcesów i satysfakcji może zagwarantować nam nauka. Po serdecznym
przywitaniu rodziców, nauczycieli, dyrekcji oraz uczniów głos zabrała pani dyrektor i
przekonywała, zwłaszcza nowych uczniów, że nasza szkoła daje się lubić i pozwala
rozwijać. W apelu uczestniczył pan Adam Kaczmarczyk, który opowiedział o II wojnie
światowej, rozpętanej przez Hitlera, o pierwszych spadających z nieba jak gromy bombach,
siejących strach i śmierć wielu ludzi, o tym, że wojna celowała w to, co dla ludzi
najcenniejsze, czyli w wolność i godność naszych przodków, o wdzięczności i hołdzie dla
tych wszystkich, dzięki którym jesteśmy wolni. Agata przeczytała wiersz Leopolda Staffa pt.
,,Pierwsza przechadzka”. Oto fragment: ,,Będziemy znowu mieszkać w swoim domu,
będziemy stąpać po swych własnych schodach”  oraz zapowiedziała wyprowadzenie
pocztu sztandarowego. Już na koniec apelu zaprosiliśmy wszystkich uczniów na spotkanie
z wychowawcami i życzyliśmy owocnej pracy w nauce. Według mnie apel wzbogacił
zarówno mnie, jak i innych o  informacje dotyczące II wojny światowej. Widziałem, jak
większa  część pierwszoklasistów słucha z zaciekawieniem. Jestem  przekonany, że
większość oczekiwań nowych uczniów zostanie spełniona.

Mateusz Kuczyński

...

...

K.W.
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W Narodowy Dzień Czytania Książek

Kropka ma znaczenie

5 września 2016 roku w Gimnazjum Publicznym
im. A. Fiedlera w Dębnie obchodziliśmy Narodowy
Dzień Czytania Książek- w tym roku czytaliśmy
„Quo vadis”  H. Sienkiewicza.
Na lekcji języka polskiego chętni czytali wybrany
przez siebie fragment tejże powieści. Zadbali o
estetykę miejsca, w którym czytają, jak i piękne i
głośne interpretowanie tekstu. W sposób
szczególny wyróżniła się Iza Cholewińska, która
nauczyła się intonować fragment rodziału 66. Na
początku zadbała o wystrój miejsca- narysowała
scenkę, którą prezentowała.Fragment opowiadał o
bohaterskim starciu człowieka, obdarzonego
wręcz nadludzką siłą, z potężnym turem. Była to
walka Ursusa o życie swoje, jak i Ligii. Na tablicy
na pierwszym planie dostrzegamy trzy postacie-
zwierzę ,mężczyznę i  kobietę. Chłopak trzyma
tura za rogi, próbując go pokonać, a
wpółprzytomna Ligia leży na zwierzęciu. 

Z tyłu widać symbolicznie narysowane tłumy
obserwatorów tego zdarzenia. Wszystko to
odgrywa się na pamiętnej arenie- można to
poznać po murach oddzielających widownię oraz
po piasku, na którym stoją bohaterowie.
Wszystko to oczywiście zostało wykonane białą
kredą. Bardzo emocjonująca akcja wzbudziła w
słuchaczach różne emocje, a podczas prezentacji
w sali można było dostrzec skupienie na twarzach
uczniów. Cała akcja spodobała się innym.
Deklarowali, że chętnie by uczestniczyli w
kolejnym przedsięwzięciu promującym
czytelnictwo.  Ja również mam pozytywne
odczucia po tym wydarzeniu, mimo iż sam
fragment wywołał wiele emocji także u mnie. Mam
nadzieję, że podobne akcje będą organizowane w
naszej szkole cyklicznie.

Izabella Cholewińska

...

15 września 2016 r. w Gimnazjum Publicznym im.
A. Fiedlera w Dębnie obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli dzień, w
którym uświadamiamy sobie, że:
każdy z nas posiada jakiś TALENT,
wszyscy jesteśmy WAŻNI,
należy wierzyć we własne siły i nie poddawać się
zbyt szybko. Międzynarodowy Dzień Kropki to
okazja, aby uświadomić uczniom, jak wielkie
znaczenie ma ten mały znak dla ludzi
niewidomych lub bardzo słabo
widzących. Zwłaszcza, że przygotowujemy się do
spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku
Niewidomych. Na lekcji języka polskiego
poznawaliśmy alfabet Brailea- kod językowy,
który umożliwia osobom niepełnosprawnym ze
względu na wzrok na pisemne komunikowanie się
i czytanie książek.
Wykonywaliśmy ćwiczenia z jego
wykorzystaniem, promując czytanie książek.

Tłumaczyliśmy złote myśli:
1.„Los książek zależy od pojętności czytelników.”
2. „Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.”
3.„Czytanie jest dla umysłu tym, czym
gimnastyka dla ciała.”
 4. „Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do
biblioteki.”
 5. „Szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez
zbrojowni.” 
Ponadto projektowaliśmy odznakę promującą
czytanie oraz na uśmiechniętych buźkach
zamieszczaliśmy złote myśli.
Nawet zajęcia integracyjne wpisały się we
wspomniane święto. Gimnazjaliści pracowali w
parach i zgodnie z moimi poleceniami zamieniali
się rolami. Jedynki wycinały koła i rysowały
ozdobne ramki. Z kolei dwójki malowały portrety
jedynek. Zabawa była przednia. Uczniowie uczyli
się tolerancji, otwartości, akceptacji siebie. Śmiali
się z siebie i z ciekawością oglądali wszystkie
prace...str.3

...

...
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Kropka ma znaczenie

(...)Ujawniły się ukryte talenty. Nikt nie czuł się urażony. Ci, którzy wykazali się największym dystansem do siebie, pozowali do zdjęcia ze swoim portretem.
Na kolejnych zajęciach wróciliśmy do portrecików. Tym razem chętni losowali portrety, przyglądali im się uważnie i odpowiadali na pytania uczestników
zajęć: TAK lub NIE. To klasa miała odgadnąć, czyj portret trzymają w dłoniach, posługując się wiedzą na temat danej osoby. Liczba pytań była ograniczona
do 10. Okazało się, że niewiele o sobie wiedzą, ale przybywanie we własnym towarzystwie sprawia im przyjemność.  Trzeba ten potencjał wykorzystać.

Wioletta Rafałowicz

17 września br. podczas uroczystości Dnia
Sybiraka i 77 rocznicy wkroczenia armii
czerwonej na ziemie polskie, Gimnazjum
Publiczne otrzymało z rąk Zarządu Głównego
Związku Sybiraków w Warszawie Odznakę
Honorową Sybiraka. To wyjątkowe wyróżnienie
przekazane na ręce dyrektora szkoły, p. Barbary
Kornaś, przez Koło Związku Sybiraków w Dębnie
w obecności władz miasta, w tym burmistrza
pana Piotra Downara oraz radnych miasta jest
wyrazem „uznania za zasługi dla Związku
Sybiraków” oraz podziękowaniem za wieloletnią
współpracę, polegającą na pielęgnowaniu
patriotyzmu i poszanowaniu tradycji organizacji
sybirackiej. Powyższe odznaczenie budzi w nas
ogromną dumę.
                                             Magdalena Umińska ...

 
17 września 2016 r. uczniowie klas 1 i 3 gimnazjum wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, które
odbyło się nad jeziorem Duszatyń. Pod szkołą zebraliśmy się o godzinie 10.00. Po chwili ruszyliśmy w
drogę. Na miejscu byliśmy około 40 minut później.
Każdemu z nas towarzyszył dobry humor. Mimo początkowo niesprzyjającej aury, było nam gorąco,
rozgrzewały nas emocje, jakie towarzyszyły każdej konkurencji. Swoim humorem sprawiliśmy, że i
słońce wyszło zza chmur.
Pierwszym punktem wycieczki było rozpalenie ogniska i usmażenie sobie kiełbaski. Po spacerze
smakowała wyśmienicie. Po pysznej kiełbasce zabraliśmy się do organizowania różnych gier i zabaw,
które były bardzo ciekawe. Pierwsza gra nazywa się 5 podań. Gra się w nią tak, że są dwie drużyny.
Która drużyna poda pięć razy piłkę to dostaje 1 punkt. Zwycięska drużyna dostała nagrodę w formie
słodkości. Potem była skakanie w worku oraz granie w siatkówkę. W następnej grze wszystko już
rozstawiliśmy, a akurat dowiedzieliśmy się, że nie będziemy grać w tę grę, ponieważ zabrakło
czasu...str. 4

...

Gimnazjum Publiczne Odznaczone Odznaką Honorową Sybiraka

Integracja na medal

M.U.

D.P.
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Bierzemy udział w Akademii "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"

Projekt "Stworzeni z wyobraźni" wystartował!

(...)Zagraliśmy jeszcze 2 inne gry i wróciliśmy do szkoły. Ale żeby nie było nam tak smutno to
zaczęliśmy ze sobą rywalizować, kto zrobi więcej kapek, a dziewczyny, która zrobi więcej podskoków
na skakance. W każdej konkurencji byli zwycięzcy i nagrody.
Po czterech godzinach dobrej zabawy zaczęliśmy sprzątać, zagaszać ognisko i ustawiliśmy się do
grupowego zdjęcia. Do szkoły wróciliśmy około godziny 15.00 -wszyscy zadowoleni, ale i zmęczeni.
Zarówno mnie jak i innym uczestnikom, „Święto Pieczonego Ziemniaka” bardzo się podobało i
chcielibyśmy częściej brać udział w tego typu spotkaniach. Warto organizować takie imprezy
turystyczne, gdyż wtedy uczniowie z różnych klas uczą się współpracy, nawiązują nowe znajomości i
poznają tradycje naszego regionu. Imprezę oceniam bardzo dobrze.

Kacper Rojek ...

Celem ogólnopolskiego projektu jest mobilizowanie lokalnych społeczności do działania na rzecz świata
wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy. Dzięki podejmowanym aktywnościom
gimnazjaliści zostaną wyposażeni w wiedzę o współczesnych migracjach oraz prawnych
uregulowaniach dotyczących mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści oraz w obszarze krytycznej
analizy przekazów medialnych. Podejmą trud mobilizowania lokalnej społeczności w działalność na
rzecz praw człowieka. O naszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Wioletta Rafałowicz

...

Jest to projekt ogólnopolski, przeznaczony dla uczniów gimnazjów. W jego trakcie młodzi ludzie z dziesięciu różnych szkół, rozmieszczonych na terenie
całej Polski, stworzą wspólnie dziesięć autonomicznych powieści. Żeby było ciekawiej, każda z opowieści będzie się toczyła w innej konwencji, gimnazjaliści
będą się kolejnymi rozdziałami wymieniać, a przy tworzeniu trzeba będzie posiłkować się obrazkami z kości Story Cubes. Cały projekt będzie można na
bieżąco śledzić na stronie stworzenizwyobrazni.blogspot.com, (na której opiekunowie grup będą zamieszczać powstające fragmenty). Na zakończenie
utworzone książki zostaną opublikowane w Internecie za pośrednictwem jednego z portali do tworzenia ebooków.Grupa 10 śmiałków wykonała pierwsze
zadanie. Na początek wylosowaliśmy powieść młodzieżową. Rzuciliśmy kośćmi i ...rozpoczęliśmy pracę. W jej wyniku powstał pierwszy rozdział
zatytułowany "Ja- faraon XXI wieku".
Teraz rozpoczynamy pracę nad powieścią marinistyczną. Projekt "Stworzeni z wyobraźni" połączył dziesięć zespołów z różnych stron Polski. 

Wioletta Rafałowicz

Redakcja "Gimnazjaka"
Adres:Gimnazjum Publiczne im.Arkadego Fiedlera,www.gpdebno.com; Redaktor naczelny:Wioletta Rafałowicz; Redaktorzy bieżącego numeru:Wioletta
Rafałowicz,Magdalena Umińska,Izabella Cholewińska,Kacper Rojek;Autorzy zdjęć:Magdalena Umińska,Wioletta Rafałowicz, Karolina Włodarczyk; Damian
Podstawczuk;Skład:Anna Węgier.

Integracja na medal
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https://stworzenizwyobrazni.blogspot.com/
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