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29.09.2017 r. w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Arkadego
Fiedlera w Dębnie obchodziliśmy „Światowy Dzień tabliczki
mnożenia” . Organizatorką całego przedsięwzięcia w naszej
szkole była pani Monika Kubica – nauczycielka matematyki.
Owe święto obchodzone jest tego dnia w różnych częściach
świata. Atrakcją są ciekawe rozgrywki matematyczne. Na
pierwszym piętrze budynku zostały ustawione stoły i
przygotowane różne matematyczne łamigłówki związane z
tabliczką mnożenia. Miejsca zajmowane były przez
uczniów: Emilię Stadejek, Izabellę Cholewińską, Jakuba
Kramarczyka,  Mateusza Kuczyńskiego, Alicję Ferkaluk,
Patrycję Prusińską. Organizatorzy-uczniowie mieli za
zadanie rozdawać innym chętnym uczniom łamigłówki
matematyczne. Uczestnicy dzielnie rozwiązywali zagadki
matematyczne. W nagrodę za zmierzenie się z potyczkami
dostawali nagrodę w postaci cukierka i certyfikatu.
Przeróżne ćwiczenia, których nie rozwiązujemy na co dzień 
podczas lekcji – przyciągały zaintrygowanych uczniów.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym
świadczą zdjęcia zadowolonych osób.

70 osób podeszło do
stanowisk, w tym 1 osoba
dorosła.  6 nie  udało się
poprawnie rozwiązać zadań.
Uważam, że Światowy
Dzień tabliczki mnożenia był
świetną okazją do pokazania
swoich umiejętności
matematycznych, a przy
okazji otrzymania
ciekawych nagród. 
Wydarzenie to mogło
zapoczątkować u nowych
uczniów naszej szkoły pasję
matematyczną. To świetny
pomysł na organizację dnia.
Duże zaangażowanie
uczniów złożyło  się na
osiągnięcie dnia.
       Izabella Cholewińska

Fot.

Fot.

Dnia 6 października 2017
roku na lekcji języka
polskiego uczniowie klasy
3b uczestniczyli w
zorganizowanym przez
panią W. Rafałowicz
głośnym czytaniu. Książką,
która była czytana, był “Mały
Książę” Antoine de Saint
Exupéry’ego. Jedenastu
uczniów przygotowało swoje
role. Ich zadaniem było  jak
najlepiej się do nich
przygotować. 

Fot.

Po wejściu do klasy część uczniów niebiorąca udziału w
czytaniu ujrzała ławki ustawione w kwadrat.  Obserwatorzy
usiedli na przeciwko występujących. Po kilkunastu minutach
końcowych przygotowań rozpoczął się występ. Czytanie
rozpoczęła Martyna, czyli narrator. Kolejną postacią był
Pilot- Maciek. Niestety, żadne z nich nie miało
przygotowanych rekwizytów. Następnie przyszła kolej na
Izę- książkową Różę. W ręku trzymała wymieniony kwiat.
Głosem modulowała, tak jak jej postać została
przedstawiona w lekturze- wywyższała się, mówiła z
grymasem. Tuż po niej przyszedł czas na Jakuba
Kramarczyka, czyli Małego Księcia- głównego bohatera.
Miał on na sobie charakterystyczny szalik. Mówił spokojnym
głosem, pasującym do postaci. Pojawiał się on  w czytanych
fragmentach najczęściej...str.2

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Lekcja głośnego czytania w 3b

Monika Kubica

Monika Kubica

Julia Chmiel



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 2 10/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLArkadia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

ŚWIAT NASTOLATKA- WYWIADY O TYM CO
NAS ŚMIESZY, BOLI, FASCYNUJE…

(...)Następnie swoją rolę zaczęła odgrywać Agata-
Bankier. Gdy zaczęła swoją kwestię, można było
usłyszeć różnicę pomiędzy wypowiedziami
innych a jej. Modulowała głosem, mówiła wyraźnie
i głośno. Była ubrana w elegancką koszulę i
trzymała długopis, zaś obok niej leżał kalkulator.
Następną osobą był Kamil Baszyński
odgrywający rolę Latarnika. Zaopatrzył się w
słomiany kapelusz, który- jak później
wytłumaczył- miał chronić go przed światłem
latarni. Kolejny był Geograf- Mateusz. Jego
rekwizytem był atlas. Tuż za nim zaczął mówić
Kamil Kmita, czyli Próżny i Michał Jaworski- Król.
Pierwszy z nich nie był przygotowany, zaś
rekwizytem drugiego była papierowa korona. Na
koniec wystąpiła Julia Muta ogrywająca rolę Lisa.
Była ubrana w rudawy sweter, który miał imitować
kolor zwierzęcia.. Po zakończonym występie
uczniowie wstali, ukłonili się i zostali nagrodzeni
brawami. Nastąpił czas na pamiątkową fotografię
artystów.

Zdjęciami z tej lekcji zajęła się Julia Chmiel.
Następnie była czas na zadawanie pytań.
Obserwatorzy mogli dowiedzieć się tego, czego
nie zdołali zauważyć.
Uważam, że ta lekcja była naprawdę super. Mimo
kilku niedociągnięć  było bardzo ciekawie, a
fotografie na niej wykonane będą wspaniałą
pamiątką. Chętnie powtórzyłabym te zajęcia.
                                          Natalia Jastrzębska

Fot.

Fot.

Fot.

O planach na przyszłość rozmawialiśmy z
koleżanką z klasy Wiktorią Korzeniowską,
uczennicą klasy 2c.
Do jakiej szkoły zamierzasz iść po ukończeniu
gimnazjum?
Zamierzam pójść do Liceum w Szczecinie o
kierunku biologiczno-chemicznym.
Co zamierzasz robić w przyszłości?
Mam plany pójść na studia medyczne i zostać
lekarzem. 
Czy lubisz chodzić do szkoły?
Tak, ale zależy też to od mojego humoru.
Ile czasu poświęcasz na naukę?
To zależy od przedmiotu, na który mam się
nauczyć. Bywa, że uczę się 30 min, a czasem
uczę się 1,5 godziny.
Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
Nie mam swojego ulubionego przedmiotu, ale
preferuję przedmioty ścisłe, takie jak matematyka,
fizyka, biologia i chemia.
Masz jakieś zainteresowania?
Bardzo lubię sport, a w szczególności siatkówkę
oraz koszykówkę.

 Co robisz w wolnym czasie oprócz swojego
hobby?
W wolnym czasie wychodzę ze znajomymi, lubię
też słuchać muzyki.
Jakiej muzyki słuchasz?
Moim ulubionym gatunkiem muzycznym jest pop,
lecz słucham mniej więcej wszystkich gatunków
muzyki dla zróżnicowania.
Czy dużo czasu spędzasz przed komputerem\
telewizorem \ telefonem ?
Nie spędzam zbyt dużo czasu przed komputerem
i telewizorem, ale dużo czasu spędzam przy
telefonie. Moim zdaniem za dużo poświęcam na
niego czasu ale, niestety, nie potrafię go odłożyć
na bok.
Jaki jest twój ulubiony film?
Moimi ulubionymi filmami są ,,Niezgodna” i
,,Ponad wszystko”. Są to dwa różne filmy.
Pierwszy z nich to niesamowity film akcji z bardzo
dobrą obsadą, a drugi to romans.
Dziękujemy za poświęcenie czasu
         Alicja Witkowska, Daria Kamińska,  
                             Jakub Jakóbczyk 

Taniec towarzyski przez wielu jest uważany za
hobby, jednak przez większość, szczególnie
tancerzy, traktowany jest jako sport. Od 2020
roku będzie dyscypliną olimpijską. Większość
osób obserwujących występy tancerzy nie zdaje
sobie sprawy, jak bardzo wyczerpujący jest to
sport. Technika w każdym sporcie jest bardzo
ważna, ale w tańcu nie da się jej osiągnąć bez
solidnego przygotowania i ciężkiej, żmudnej
pracy.  Większość  osób rozpoczyna swoją
przygodę z tańcem już w wieku przedszkolnym
lub w szkole podstawowej. Praca przez wiele lat
przynosi efekty. Po pracy w grupach
rekreacyjnych HGF przychodzi czas na klasy
sportowe. To jest długa droga, poparta ciężką
pracą. Zanim tancerz pojawi się na turnieju, musi
pokonać wiele barier. Musi nabrać pewności
siebie, utwierdzić się w przekonaniu, że taniec w
jego wykonaniu jest piękny i perfekcyjny oraz miło
na niego patrzeć. Praca nad prawidłową sylwetką,
właściwą ramą - to elementy, które są stale
ćwiczone...str. 3

Lekcja głośnego czytania w 3b

TANIEC TOWARZYSKI –
HOBBY CZY SPORT?
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(...)Musi także nauczyć się radzić sobie z
różnymi sytuacjami tak, aby pogodzić taniec z
innymi zajęciami i nauką.
Wielogodzinne treningi, często trzy lub cztery razy
w tygodniu po 2 godziny pozwalają na właściwe
przygotowanie techniczne i fizyczne, co sprawia,
że para na turnieju jest w stanie zatańczyć na
parkiecie 4 lub 5 tańców. Aby uzyskać
elastyczność ciała, trzeba dużo trenować.
Zawsze, gdy na parkiet wychodzi wiele par
pięknie ubranych w różnokolorowe  stroje,
widownia jest oczarowana, a a jej doping dodaje
skrzydeł.
Dla mnie jako tancerza każde wyjście na parkiet
jest wyjątkowym przeżyciem, w którym dążę do
perfekcji pod każdym względem. Wtedy
zapominam  o całym świecie. W myślach jest
tylko taniec, który z partnerką chcemy jak
najlepiej zatańczyć.

Zaczyna się moment harmonii partnerów, piękna i
płynności ruchów. Wyzwalają się w nas emocje
związane z sukcesem, nie odczuwa się wysiłku
fizycznego, a ciało jest kompletnie opanowane
przez adrenalinę. Muzyka i taniec ładują energię,
,dodają siły i odwagi.  Na turnieju trzeba mieć
uczucie, że jest się najlepszym. Bez tego uczucia
nie osiągnie się sukcesu.  Odnosząc sukces i
zdobywając miejsce na podium, o wszystkim się
zapomina. Zmęczenie, ból nóg, stres zostają
wyparte przez radość i satysfakcję.
Wielu tancerzy przez całe lata ciężko pracuje, aby
osiągnąć sukces. Ja zdobyłem klasę taneczną
C.  Czy  zdobędę więcej? Zobaczymy. Zachęcam
zainteresowanych  tańcem towarzyskim do startu
w tej pięknej dyscyplinie sportu. Nigdy nie jest za
późno, by uczyć się tańczyć. 
                                                Michał Jaworski

Fot.

                                  
UCZNIOWIE VS PROBLEMY

W poniedziałek dziewiątego października
bieżącego roku uczniowie z naszej szkoły wybrali
się do DOK-u na przedstawienie pt. “Houston,
mamy problem!”. Spektakl wizualizuje problemy
dzisiejszej młodzieży, przedstawiając pewien
okres z życia trzynastoletniego Szymona.
Inscenizacja w reżyserii Heleny Radzikowskiej
powstała przy pomocy fundacji FORM.ART, a
zagrali: Małgorzata Choroszewska/Magdalena
Silska, Dominika Hudziec, Piotr Mielnik oraz Piotr
Kocia.
Szymon to nastolatek, który nie potrafi niczym
zabłysnąć. Słabo się uczy, kiepsko u niego ze
sprawnością fizyczną i jest nieśmiały, nie chce się
wyróżniać. Poza szkołą dużo czasu spędza
przed komputerem i nie wykonuje obowiązków
domowych. Często kłóci się z matką, a ojciec
niczym się nie przejmuje, żyje na całkowitym
luzie. Razem z nimi mieszka babcia, która
pomaga chłopakowi, udzielając mu wielu rad.
Szymon koleguje się z Bartkiem – rówieśnikiem,
który lubi sport, ale również gry komputerowe.
Kolega wie, że głównemu bohaterowi podoba się
Janka, więc nierzadko z tego żartuje, okazując
swoją niedojrzałość. 

Pewnego dnia nasz protagonista zauważa
koleżankę online na pewnym komunikatorze,
dlatego też postanawia do niej napisać. Zupełnie
nie wie, jak zacząć, popełnia błędy przy pisaniu.
Wspomina o tym, jak widział ją płaczącą na w-f,
lecz Janka odpisuje, że to tylko alergia i dostała
kataru. Ta wiadomość wybiła Szymona z rytmu
jeszcze bardziej, stresował się jak nigdy dotąd. 
Następnego dnia Szymon przeprasza Jankę za
wczoraj. Koleżanka rozumie zaistniałą sytuację i
dodaje, że polubiła go. Chłopak poczuł zaufanie,
jakim obdarowała go dziewczyna, przez co zrobił
się pewniejszy siebie. Janka przyznaje się do
kłamstwa. Mówi, że naprawdę płakała wtedy na
w-f. Wyznała, że to przez ojca. Kiedy szła z
koleżankami, jedna z nich zauważyła tatę Janki
leżącego w krzakach – ewidentnie był pijany.
Nastolatka się do niego nie przyznała, przez co
było jej bardzo ciężko. Szymon współczuł, a kiedy
wracał ze szkoły do domu, zrozumiał, że ma dość
rzadki dar – normalną rodzinę. Chłopak się
zmienia – zmywa naczynia, odkurza, pomaga.
Zaczęło go interesować, jak poznali się jego
rodzice i dziadkowie.

Ojciec proponuje mu napisanie wiersza
miłosnego, a akurat w szkole trwa konkurs
poetycki. Z tego wszystkiego zwierza się
Bartkowi, a ten oczywiście się śmieje, chociaż z
drugiej strony motywuje kolegę. Zwycięzcą
konkursu  zostaje główny bohater. Całe starcie
miało być anonimowe, lecz pani profesor musiała
wiedzieć, komu ma pogratulować i wpisać ocenę.
Koledzy nabijali się z Szymona, a przyjaciółka
dowiedziała się, że wiersz był pisany o niej.
Zakłopotany chłopak wyznał jej miłość prosto w
oczy, całując ją w policzek. Takim oto happy
endem zakończył się spektakl.
W przedstawieniu udział wzięło czterech aktorów,
a bohaterów było siedmiu, dlatego niekiedy
wystąpiły pomysłowe przerywniki.  Scenariusz
napisała Maja Margasińska. Scenografią i
kostiumami zajęli się Estera Urban oraz Kamil
Kuligowski, a ich wykonaniem Pracownia
Artystyczna Niebieski Kubik. Według mnie,
przedstawienie warte było poświęconego czasu.
Przekaz okazał się jasny – nie wstydzić się
swoich problemów i poznawać siebie. Uważam,
że wielu uczniów zrozumiało sens i podeszło
refleksyjnie do ukazanego problemu.
                                                Bartosz Ircha

TANIEC TOWARZYSKI – HOBBY CZY SPORT?

...
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CO NASTOLATEK POWINIEN WIEDZIEĆ OD
SWOICH RODZICÓW ?

CZYTAJ, OGLĄDAJ, POLECAJ!

Co nastolatek powinien wiedzieć od swoich
rodziców ?
Czy w dzisiejszych czasach istnieje konflikt
pokoleń? Czy rodzice rozmawiają jeszcze ze
swoimi nastoletnimi dziećmi?
Jest wiele rzeczy, których nastolatek nie wie, a
wiedzieć powinien lub których chce się
dowiedzieć. Sama jestem nastolatką i nie wiem
wszystkiego… no prawie wszystko wiem. 
Nasze oczekiwania co do rozmów oraz wiedzy
przekazywanej przez rodziców, to według mnie
indywidualna sprawa każdego z nas. Dobry
kontakt z rodzicami to podstawa szczerych
rozmów. Większość nastolatków swoją wiedzę
,,pozaszkolną” czerpie zapewne z internetu. Ale
czy internet odpowie na wszystkie nasze pytania,
czy rozchwieje nasze wątpliwości? Jeżeli chodzi
o rodziców, to mamy pewność, że chcą dla nas
jak najlepiej i przekażą nam to, co najlepsze.

Ja pytam rodziców o wszystko… a raczej mamę
– pewnie dlatego, że jestem dziewczyną.
Często rozmawiam z nią o tym, jak rozwiązać
różne problemy oraz jak zachować się w trudnych
sytuacjach. Wolę posłuchać rad mamy czy taty
niż ,,wujka Google”. Sądzę, że rodzice powinni
powiedzieć nam to, co jest w życiu najważniejsze
czyli jakimi kierować się wartościami i
priorytetami. Czasami fajnie posłuchać, jak oni
przeżywali różne sytuacje, w których my właśnie
się znaleźliśmy. To oni uczą nas takich
podstawowych rzeczy jak sprzątanie… a także
tych wzniosłych, np. jak kochać. Myślę, że każdy
rodzic ucieszy się z tego, iż póki co jeszcze
chcemy ich słuchać i pytać. Dajmy im więc
szansę. Doceniajmy swoich rodziców i nie
wstydzimy się z nimi rozmawiać. Oni też kiedyś
byli nastolatkami.
                                               Alicja Witkowska

Fot.

Książka, którą ostatnio przeczytałam i myślę, że
jest godna polecenia, nosi tytuł ,,Chłopak, który
stracił głowę”. 
Powieść napisał John Corey Whaley. Jest to jego
pierwsza książka, która powędrowała na półki
mojej biblioteczki. Lektura opowiada o 16-letnim
chłopaku, chorym na raka, o imieniu Travis, który
stanął przed ciężkim wyborem: śmierć lub
eksperymentalna operacja. Nie zastanawiał się
długo. Zgodził się na to, by zamrozili jego głowę, a
od szyi w dół dali nowe, zdrowe ciało. Jednakże z
powodu tak trudnego zabiegu, na którego
wykonanie dotychczasowa medycyna nie
pozwalała, musiał zostać wprowadzony w
śpiączkę i czekać na operację. Pożegnał się z
rodziną, przyjaciółmi i dziewczyną, nie wierząc w
swój powrót. Obudził się przeszło 5 lat później.
Dużo rzeczy się zmieniło: ma nowe, atrakcyjne,
lecz obce ciało i swoją własną głowę. Świat
minimalnie się zmienił, a powrót do normalnego
funkcjonowania jest jeszcze trudniejszy niż
mogłoby się wydawać.
Jego przyjaciele mają już po 21 lat, są na
studiach, ułożyli sobie życie.

A on? Nadal jest 16-latkiem, który po 5 latach
śmierci klinicznej ma żyć tak jak wcześniej. Ma
wrócić do szkoły, poznać nowych znajomych
zapomnieć o przeszłości. Rodzice ukrywają coś
przed nim, a dziewczyna? Ma narzeczonego.
Jest to dla niego bardzo trudne i nie może się z
tym pogodzić, ponieważ nadal coś do niej czuje i
tęskni. Cate jest rozdarta psychicznie, a chłopak
podejmuje nieustanne próby odzyskania
ukochanej.
,,Chłopak, który stracił głowę” opowiada o
trudnych problemach. Opowiada o tym, jak
pogodzić się z utratą bliskiej osoby.  Autor nie
owija w bawełnę, odważnie zadaje pytania o
naturę człowieka i porusza trudne kwestie
moralne. Whaley swoim dziełem udowadnia, że
człowiek jest w stanie poradzić sobie z każdym
zmartwieniem. Nieważne, czy to śmierć, choroba
bądź złamane serce.
Szczerze polecam książkę wszystkim
czytelnikom, niezależnie od wieku, bo to lektura
warta uwagi. Jestem pewna, że przypadnie Wam
do gustu. Stracicie głowę dla tej książki!
                                           Oliwia Janczura
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