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W roku szkolnym 2016/ 2017 nasze gimnazjum bierze
udział w ogólnopolskim programie Cybernauci. Cybernauci –
to  kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych
zachowań w sieci, skierowany do osób pracujących w
szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.
Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich
wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z
cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
W ramach programu odbyły się warsztaty  wg
następującego harmonogramu:
12 grudzień 2016r.- warsztaty z klasą 3a, szkolenie rady
pedagogicznej "Przegląd e-zagrożeń", warsztaty dla
rodziców ,"Moje dziecko a internet";
19 grudzień 2016r.- warsztaty z klasą 2a i 1a "Mój wizerunek
w internecie". Zajęcia prowadziła pani Anna Wyrwał.
Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem słuchali
wskazówek dotyczących poruszania się w
cyberprzestrzeni...str.2

Moją ulubioną książką jest  „Akademia pana Kleksa” Jana
Brzechwy.  Dostałam ją od mamy, która- będąc miłośniczką
książek- uważała, że nie ma lepszego prezentu dla dziecka
niż książka i ewentualnie kredki, których miałam całe
pudełka.  Wieczorami, kiedy nie mogłam zasnąć albo byłam
chora, mama brała książkę i czytała mi. Bardzo szybko
jednak sama nauczyłam się czytać ( mając 5-6 lat ) i chcąc
naśladować mamę, brałam książkę i sama zaczynałam
czytać.  Treść książki jest znana – chłopcy uczą się w
szkole prowadzonej przez pana Kleksa i uczonego szpaka
Mateusza. Od momentu przeczytania książki, bacznie
przyglądałam się ptakom, uważając, że każdy z nich jest-
tak jak Mateusz- zaczarowany. Nie ukrywam, że czekałam,
aż któryś się do mnie odezwie (rozumowanie 5 -latka). 
                                                           Katarzyna Pencak

Każdy z nas ma przyjemność mieć dziadków. Niestety, pojawiają się też osoby, które nie
mają babci czy dziadka. Więc dlaczego mamy z nimi tak dobry kontakt? Z kim bardziej? 
Babcia, jak i dziadek, są ważnymi  członkami naszej rodziny. Spotykamy się z nimi na
przykład w niedzielny obiad czy w  święta. Ale z kim rozmawiamy najchętniej, czyich historii
słuchamy tak ciekawie i kto wspiera nas równie mocno jak rodzice ?
Moim zdaniem, taką osoba jest babcia. Każda kocha bez względu na wady  swoje wnuki.
Zapewne mogliśmy wiele razy doświadczyć jej martwienia się o nas, robienia wszystko,
abyśmy u niej mieli najlepiej. Czasem ciężko z nią się dogaduję, a babcia, tak samo jak i my,
będzie miała swoją rację. Wnuczek, tak jak i wnuczka, może wyżalić się babci ze
wszystkich swoich problemów, bez względu na to, czego one dotyczą. Trzeba też
zapamiętać, że będzie się ona starała nas zrozumieć, nawet gdy będziemy posługiwać się
językiem bardziej nowoczesnym, niezrozumiałym dla niej. Ta kobieta będzie gotowa nam
pomóc w najgorszych sytuacjach, będzie po naszej stronie, będzie nas uczyć tego, co
sama potrafi. Moim zdaniem jest wiele powodów, dla których to z babcią będziemy
dogadywać się lepiej. Jednym z nich jest również nadal istniejący stereotyp, że babcia
nakarmi nas wtedy, gdy nie będziemy głodni. Zazwyczaj od babci wychodzimy ,,pełni ”
...str.2

            
           BABCIA  CZY  DZIADEK ?

 
     
      MOJA  ULUBIONA  KSIĄŻKA  Z  DZIECIŃSTWA
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Rodzice i nauczyciele
poznali zagrożenia związane z używaniem
internetu przez dzieci w wieku szkolnym, 
dowiedzieli się, jakie szanse mogą wynikać z
rozsądnego i bezpiecznego wykorzystania
internetu przez dzieci,
otrzymali pomysły rozwiązań i strategii, które
mogą wprowadzić, dbać o bezpieczeństwo
online swoich dzieci i rozwijać ich
kompetencje medialne w zakresie
wykorzystania Internetu,
poznali kompetentne źródła poszerzania
wiedzy nt. wspierania dzieci w bezpiecznym i
prorozwojowym wykorzystaniu TIK.

Uczniowie dokonali analizy swojego wizerunku w
sieci, dowiedzieli się, jak chronić swoją
prywatność, poznali zagrożenia i sposoby
reagowania.

Wioletta Rafałowicz

... ...

... ...

(...) W dobrej komitywie z babcią najczęściej są jednak dziewczynki, co
można bardzo łatwo zauważyć. Posiadają więcej tematów do rozmowy,
mogą się nauczyć wielu rzeczy, które zapewne przydadzą się im w
dorosłym życiu. Pewnie wiele razy,  odwiedzając ją, rozglądaliśmy się po jej
mieszkaniu, obserwując zdjęcia wiszące na ścianach. Są to fotografie
przedstawiające zazwyczaj dzieci, rodzeństwo i oczywiście wnuki. Będzie
pamiętać o nas zawsze, wiedzieć, kiedy mamy urodziny, imieniny. To
skłania nas także o postrzeganie babci jako bardziej kochanej, pełnej ciepła,
dobroci, które pragniemy jej także okazać. Gdyby nie babcia, nie
dowiedzielibyśmy się wielu ciekawych rzeczy.  Nie wiedzielibyśmy, jak
kiedyś wyglądały zabawy, jak spędzało się czas. Potrafi często
rozśmieszyć nas do łez, opowiadając historię ze swojego życia.
W dobrej komitywie będziemy z nią również dlatego, gdyż wielu z nas będzie
traktować ją niczym drugą mamę, a ona nas jak swoje dziecko. M Dziadka
postrzegam jako bardziej surowego, a babcię wręcz przeciwnie -zazwyczaj
wybacza nam naszą głupotę, wybryk lub jakiekolwiek niestosowne
zachowanie. 
Z tych wielu powodów to z babcią kontakt wydaje się lepszy. Wysłucha nas
zawsze, pomoże w każdej sprawie, pocieszy najlepiej jak będzie mogła, do
tego będzie pamiętać o nas zawsze. Swoją dobroć okaże na każdym kroku.
Babcia, jak i dziadek są niezastąpieni.
                                                                                                 Julia Muta

Mam dwie siostry, nie jestem jedynaczką. Uważam jednak, że jest wiele
powodów, aby jedynacy marzyli o rodzeństwie. Głównym powodem jest
chyba samotność…
Wydaje nam się, że dorośli, jeśli mają jedno dziecko, to cały swój czas mogą
mu poświęcić. Jednak tak nie jest. Rodzice chodzą do pracy i wykonują
obowiązki domowe. Dzieci muszą w takim wypadku spędzać czas same.
Nudne są zabawy w pojedynkę, a niektóre są wręcz niemożliwe np. gry
planszowe. Jedynacy nie mają do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli rodzice
nie mają na to czasu. Ludzie myślą, że jak ktoś jest jedynakiem, to jest
bardzo rozpieszczony i z tego powodu szczęśliwy. Owszem, rodzice mając
jedno dziecko mogą pozwolić sobie na kupienie mu droższych ubrań czy
zabawek. Jednak uważam, że to nie przynosi takiego szczęścia i radości jak
zabawa z rodzeństwem. Dzieci dużo mogą nauczyć się od swojego
rodzeństwa. Często na przykład pomagam mojej młodszej siostrze w
odrabianiu lekcji lub tłumaczę jej coś, czego nie zrozumiała na lekcji.W
domu, w którym jest dużo dzieci, nigdy nie jest nudno. W dorosłym życiu
jedynacy nie mogą liczyć na pomoc rodzeństwa, a rodzice nie zawsze są
już w stanie im pomóc. Spędzanie świąt w dużej rodzinie jest zawsze
weselsze.
Moim zdaniem życie jedynaka nie jest zbyt fajne.Gdybym była jedynakiem,
na pewno marzyłabym o rodzeństwie.
                                                                                   Alicja Witkowska

 

                   BABCIA  CZY  DZIADEK ?
Dlaczego jedynacy marzą o

rodzeństwie?
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                          MARATON  PISANIA  LISTÓW JUŻ ZA NAMI

Walczmy w obronie praw człowieka. Pomagajmy
potrzebującym. Solidaryzujmy się w słusznej
sprawie.
NAPISZ LIST.
ZMIEŃ ŻYCIE!
Maraton odbywa się co roku w ramach
świętowania Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka (10 grudnia). Wysyłamy apele do
władz oraz listy solidarności do osób, których
prawa są łamane. Im więcej listów napiszemy,
tym większa szansa, że uda nam się poprawić
los danego bohatera lub bohaterki. W
Polsce piszemy w setkach miejsc w całym kraju
– w szkołach, klubach, kawiarniach, instytucjach
kultury.  Listy są ogromnym wsparciem dla
bohaterów i ich bliskich – dają im siłę i nadzieję
w walce o swoje prawa.
My, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
Publicznego im. A. Fiedlera w Dębnie, pisaliśmy
po raz drugi. Tym razem w obronie Annie Alfred z
Malawi.

Annie Alfred jest jak każde inne dziecko w Malawi,
ale część ludzi wierzy, że części jej ciała mają
magiczną moc. Dziewczynka urodziła się z
albinizmem, wrodzonym stanem, w którym
komórki ciała nie produkują wystarczającej ilości
pigmentu. Podobnie jak inne osoby z albinizmem
w Malawi, Annie może być ścigana i zabita,
ponieważ są tacy, którzy myślą, że wzbogacą się
dzięki częściom jej ciała.
Przyłącz się! Nie bądź obojętny/ obojętna!
                                          Wioletta Rafałowicz

...

...

...

                          
                       JESTEM  KIBICEM  KAMILA  STOCHA

Jestem kibicem Kamila Stocha, polskiego
skoczka narciarskiego. Skoki narciarskie
zacząłem oglądać tak naprawdę przez mojego
tatę, który zawsze je oglądał ,odkąd pamiętam.
Wtedy skakał jeszcze Adam Małysz (polska
legenda ). Teraz Adam jest rajdowcem i może
dlatego, że odszedł, zauważyliśmy Kamila
Stocha. Kamil za czasów Małysza skakał dosyć
średnio i dlatego nie był zauważany, ale wszystko
się zmieniło, odkąd zdobył złoty medal na
mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2013r. i
po zdobyciu złotego medalu w Soczi w 2014r. Po
tych spektakularnych, zawodach wygranych
przez młodego Polaka, wszystko poszło jak po
maśle. Od tamtych zwycięstw minęły już prawie 4
lata, a polski reprezentant wciąż stoi na podium
większości zawodów. Możliwe, że tamte
pierwsze poważne zwycięstwa dodały mu
pewności siebie, przez co dzisiaj skacze tak
dobrze.Ten młody skoczek dużo zawdzięcza
skakaniu, a dowodem jest fakt poznania swojej
obecnej żony. 

Często bywam w Zakopanem i zawsze bez
dłuższego namawiania rodziców przejeżdżamy
obok skoczni, na której cała, a przynajmniej
większość polskiej kadry trenowała i oddawała
swoje pierwsze skoki. Mam nadzieję, że kiedyś
zobaczę Kamila podczas treningu. O autograf już
się nie martwię, ponieważ dobrze znam sąsiadów
Stocha i to oni załatwili mi go w ubiegłym roku.
Nasz polski reprezentant jest  w trakcie kolejnego
świetnego sezonu, który się jeszcze nie skończył.
Niedawno nie dał rywalom najmniejszych szans w
Konkursie Czterech Skoczni. Bezkonkurencyjny
był również w zawodach Pucharu Świata w Wiśle.
Moim zdaniem, każdy, kto chce coś w życiu
osiągnąć, mógłby się kierować postawą właśnie
Kamila Stocha, ponieważ jest on
zdyscyplinowany, nieustępliwy,wrażliwy, a przede
wszystkim przyjacielski, co może potwierdzić
każdy z drużyny. Trzymam za niego kciuki w
następnych latach.
                                          Mateusz Kuczyński

..

...
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JAK WYKORZYSTAĆ CHMURY WYRAZOWE DO PROMOCJI
CZYTELNICTWA?

REDAKCJA
GIMNAZJAKA

Dziś zaprezentuję czytelnicze (świąteczne)
chmury wyrazowe, zawierające imiona, nazwiska,
pseudonimy bohaterów wybranej przez siebie
książki. Uczniowie wykonywali je w domu,
wykorzystując z darmowych aplikacji Tagxedo lub
Tagul. Generatory do tworzenia  chmur
wyrazowych są przyjazne,  proste i  łatwe w
użyciu, a przede wszystkim są bezpłatne.
Swoboda w wyborze książki sprawiła, że było to
najchętniej wybierane zadanie. Prace uczniów są
są atrakcyjne, piękne i zabawne. Chmury
wyrazowe to graficznie  uporządkowany zbiór
słów. Niosą wiele informacji,  wyzwalają
kreatywność, pobudzają wyobraźnię, inspirują
oraz uczą krytycznego myślenia. Uatrakcyjniają
lekcje i zadania domowe,  a nudne do tej pory
zadania zaczynają sprawiać  frajdę. Mogą być też
punktem wyjścia do omawiania lektury na lekcji
lub powtórzenia.

Wioletta Rafałowicz
... ...

"Wszystko to co wyjątkowe" Matthew Quick"
to orginalna  pozycja dla młodzieży.
Alkohol, skandale oraz imprezy nie interesują
Nanette O’Hare. Czy młoda dziewczyna wyrwie
się z wyobrażenia typowej nastolatki? Wszystko
rozpoczyna się w ostatniej klasie liceum.
Najlepszy przyjaciel Nanette, a zarazem jej
nauczyciel angielskiego, dzieli się z nią wielką
tajemnicą. Przynosi oryginalny egzemplarz
„Kosiarza balonówki” – książki idealnej dla
każdego samotnika. Zaintrygowana nastolatka
zaczyna czytać, a z każdą stroną jest coraz
bardziej zafascynowana światem głównego
bohatera. Wraca do niej setki razy, by rozgryźć
ukryte zagadki. Podczas jednej z rozmów pan
Graves proponuje spotkanie z autorem tej lektury.
Zaskoczona panna O’Hare postanawia poznać
twórcę ulubionego dzieła – Bookera. Od tego
momentu jej życie zmienia się o 180%. Czy na
dobre?
Książka ta ukazuje problem wielu nastolatków. Od
poszukiwania siebie po nadużywanie używek.
Myślę, że każdy znalazłby postać, do której jest
podobny. Może jak Nanette od zawsze starasz
się zadowolić innych zapominając o sobie?

Dlatego przełomowym wydarzeniem dla głównej
bohaterki było poznanie Bookera. To on jej
pokazał, co to indywidualizm. Sprawił, że pragnęła
otaczać się pięknem. Wolała wyjść z klatki, być
przekorną, zostawić resztę w tyle. W dodatku
dzięki takiemu staruszkowi poznała swoją
pierwszą miłość! Uważała, że Aleks jest jej
bratnią duszą. Przynajmniej tak się jej wydawało.
Po pewnym czasie stał się wrażliwy, delikatny,
inteligentny, lecz zarazem uparty jak osioł i
chcący uratować wszystkich upokarzanych.
Dlaczego? Powodem jest to, że pragnie uchronić
ich przed tym, co sam odczuwał. Matthew Quick
idealnie odwzorował dość specyficzny typ ludzi.
Tych wyniszczonych przez ból prawie do
szaleństwa, ale nadal z ogromną empatią. W tej
lekturze większość bohaterów nie chce się z
czymś zmierzyć. Nanett walczy z przeciętnością.
Aleks boi się spojrzeć w oczy przeszłości. Booker
nie zamierza sobie uświadomić o braku miłości i
samotności. Tylko ilu z nich próbowało coś zrobić
ze swoim problemem bez czekania na splot
wydarzeń? Jedynie główna bohaterka i jej miłość.
                                      Agata Kościukiewicz
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CZYTAJ, OGLĄDAJ, POLECAJ !
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