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Na szczęście, te trzy dni minęły szybko. Stres i pośpiech
nigdy nie były dobrym doradcą, niech nie kierują naszymi
myślami, działaniami. Dokładność, skupienie i logiczne
myślenie to klucz do sukcesu. W dniach 24 -25  listopada
2017 r. odbyły się próbne egzaminy gimnazjalne. Wielu z
nas na pewno doświadczyło sporego stresu, ja również.
Lecz czy opłacało się to zdenerwowanie?  Według mnie
niekoniecznie. Oczywiście, jak je napiszemy, jest ważne,
jednak nie tak bardzo jak końcowe w kwietniu. Niektórzy
mogą się stresować  każdym testem,  ale powinniśmy
pamiętać, że stres utrudnia nam  napisanie tego. Zamiast
myśleć nad tym,  czego nie pamiętamy, co nam źle pójdzie,
to skupmy się na tym, co umiemy. Nie zaprzątajmy głowy
czymś nieważnym. Lepiej myślmy nad zadaniem, które nas
czeka i jego rozwiązaniem. Strach przed ważnym
sprawdzianem, kartkówką  jest oczywisty, ale niepotrzebny.
Wiara w siebie, więcej czasu poświęconego na naukę,
odpoczynek- to gwarancja dobrej oceny.

Jeśli posiadamy słabą pamięć, to dobrym sposobem jest
zapisywanie sobie wszystkiego na kolorowych fiszkach lub
rozpisaniu każdego ważnego punktu po kolei. To znacznie
ułatwia naukę i pracę.
Co jeszcze może ułatwić naukę i ją przyspieszyć ? Uczenie
się w ciszy, która daje nam możliwość skupienia się.
Porządek wokół nas, na biurku, to ważna rzecz. Nic nas
wtedy nie rozprasza, możemy wygodnie położyć ręce
pisząc. Otwarte okno w trakcie sprawia, że pokój jest
wywietrzony. Nie jest nam  ani za gorąco, ani za zimno. Nie
jedzmy w trakcie odrabiania lekcji, przygotowując się.  Jeśli
myślimy o jedzeniu, nie zapamiętujemy tego, co czytamy. 
Dbamy o to, żebym zjeść, nie żeby się nauczyć.
Przynajmniej na czas, gdy siedzimy przy książkach,
wyłączmy telefony, nasze powiadomienia. Nie sprawdzajmy
telefonów co chwilę. To chyba rozprasza najbardziej. Rano,
zanim wyjdziemy, lepiej zjeść pożywne i syte śniadanie, aby
w trakcie pisania nie burczało nam w brzuchu...str.2

Każdy z nas ma jedynych,
wyjątkowych,  rodziców.
Warto utrzymywać z nimi
dobre relacje, mimo że w
wieku nastoletnim czasem
trudno jest to zrobić. Czy
można sprawić, aby było to
łatwiejsze? Gdy męczy nas
jakiś problem, nie
zamykajmy się w sobie.
Kiedy rodzic pyta nas, czy
wszystko w porządku, widzi,
że coś z nami nie tak. Nie
odrzucajmy jego pomocy.
Nawet nie zdajemy sobie
sprawy, iż zna on nas
bardzo dobrze i może nam
pomóc bardziej niż
nieznajomy w sieci...str.2
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STRESUJĄCE EGZAMINY PRÓBNE
JAK DBAĆ O RELACJĘ

Z    RODZICAMI?

ŚWIĄTECZNE KARTKI - WYKLEJANKI INSPIROWANE TWÓRCZOŚCIĄ 
WISŁAWY  SZYMBORSKIEJ

Wioletta Rafałowicz Woletta Rafałowicz Wioletta Rafałowicz



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 4 12/2017 | Strona 2 

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

JAK DBAĆ O RELACJĘ Z RODZICAMI?

AKTYWNY PREZENT
NA MIKOŁAJKI

MARATON PISANIA
LISTÓW

(...)Oczywiste, że musimy ubrać się odpowiednio.
Sen wpływa na to, czy jesteśmy wypoczęci.
Połóżmy się wcześniej, odpocznijmy, siedzenie
do późna to zdecydowanie zły pomysł.
Relacje z naszymi bliskimi odgrywają tutaj dużą
rolę. Powinniśmy mieć od nich wsparcie, powinni
w nas wierzyć, w nasz sukces. Jeśli czegoś nie
pamiętamy lub nie umiemy, warto zapytać się
rodziców albo kolegów i koleżanek
Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to
czarne długopisy, a jeśli możemy, to zabieramy
na egzamin ekierki, linijkę, ołówek i gumkę.
Nie spóźnijmy się na egzamin! Nauczyciele i
uczniowie nie będą na nas czekać wieczność.
Nastawmy budzik na odpowiednią godzinę, żeby
ze wszystkim zdążyć. Podczas pisania starajmy
się koncentrować tylko i wyłącznie na zadaniach.
Rozglądanie się po sali nie pomoże nam w
napisaniu. To już zależy od nas, na czym w
tamtym momencie się skupimy. Przed częścią z
polskiego przeczytajmy streszczenia lektur.

Nigdy nie wiemy, na jaki temat możemy trafić.
Na próbnych egzaminach z języka polskiego
pisaliśmy rozprawkę. Na szczęście, moja
nauczycielka odpowiednio nas przygotowała
również na tę chwilę. Warto wykazać się
znajomością literatury i cytatów, podać kilka
takich przykładów książek, wierszy, a potwierdzić
to odpowiednimi cytatami. Możliwe jest również
podanie przykładu z życia, jeśli w poleceniu nas o
to poproszono.  Nie piszmy na ilość, ale
przestrzegajmy ustalonej objętości. Na egzaminie
mogliśmy zauważyć, że wszystkie zadania
odnosiły się do tekstów. Pokazuje to, że musimy
wszystko dokładnie czytać, tyle razy, ile jest to
nam potrzebne. Starajmy się wyszukiwać
najważniejsze informacje. Czytanie ze
zrozumienie to ważna umiejętność na wszystkich
częściach egzaminu. Na szczęście, te trzy dni
minęły szybko. Stres i pośpiech nigdy nie były
dobrym doradcą.  Skupienie i logiczne myślenie to
klucz do sukcesu.
                                                       Julia Muta

Dnia 8 grudnia 2017 roku odbyła się wycieczka do
Gorzowa Wielkopolskiego.Wzięli w niej udział
uczniowie w różnym przedziale wiekowym, pod
opieką pani Wioletty Rałafowicz, pani Anny
Węgier oraz pani Doroty Tołoczko.
W pierwszej kolejności nauczyciele wykonali
wszystkie formalności i wyruszyliśmy w drogę.
Podróż minęła nam jak kilka chwil w sprzyjającej
atmosferze wypełnionej wspólnym rozmowami.
Po dotarciu na miejsce od razu udaliśmy się do
parku trampolin, gdzie każdy z nas otrzymał
skarpetki antypoślizgowe i zamienił swój strój na
sportowy.  Pracownicy krótko opowiedzieli nam o
zasadach  oraz skutkach nierozważnej zabawy.
Przez dwie godziny spędzaliśmy bardzo aktywnie
czas, wykonując różne akrobacje ruchowe. Dla
wielu była to lekcja, z której wynieśli nowe
umiejętności takie jak różnego rodzaju salta oraz
skoki z fikołkiem do basenu z gąbkami. Jednak
Wiktoria, Zuzia i Agata spędzały ten czas na
laserach...str.3

Fot.

Fot.

(...)Spędzajcie ze sobą jak najwięcej czasu. Nie
odmawiaj zbyt często wspólnych form spędzania
czasu, ponieważ po wielu odmowach rodzic może
poczuć się zraniony. Jeśli zachowasz równowagę
pomiędzy spotkaniami ze znajomymi a
przebywaniem wraz z opiekunami, każda ze stron
będzie zadowolona. Rozmawiajcie ze sobą przy
każdej możliwej okazji. Jeśli rodzic pyta cię, jak
było w szkole, staraj się porozmawiać z nim o
tym chociaż przez chwilę. Nie zamykaj się w
sobie, powiedz nawet o złej ocenie. Warto także
zaskakiwać swoich rodziców , na przykład 
posprzątaniem domu, przygotowaniem kolacji. Te
gesty na pewno nie przejdą niezauważone oraz
poprawią humor rodzicom. Spędzaj wraz z nimi
ważne dla nich święta. Czy to imieniny, urodziny,
dzień matki  lub ojca są dla nich na pewno ważne.
Nikt nie chciałby, aby ktoś ważny zapomniał o ich
urodzinach. Nawet zwykła czekolada, drobny
upominek czy wspólna herbata i rozmowa potrafią
wiele zdziałać. Jest wiele sposobów na dobre
relacje z rodzicami.

Może wydawać się nam, że nie są one łatwe, a
żeby się ich trzymać, trzeba poświęcić dużo
czasu. Lecz gdy zaczniemy je praktykować,
zobaczymy, iż nie jest to takie złe. Kochajmy i
szanujmy swoich rodziców, a będziemy mogli
liczyć na ich zaufanie i może wcale nie okażą się
tacy źli, jak nam się mogło wydawać.
Pamiętajmy, że bardzo nas kochają.

                                            Natalia Jastrzębska

Chciałybyśmy Wam podziękować.
Za ciepło domowego ogniska-
Choć to takie oklepane.
I za świat, który dla nas ustawiacie,
I że pokazujecie co jest dobre, a co nie,
I że czasem zmuszacie nas do rzeczy, których
wcale nie chcemy robić.
I że całuska na dobranoc dostajemy,
I że wszystko możemy Wam powiedzieć,
Choć nieraz potarzamy się kilka razy.
(fragment wiersza)   Adrianna Żaneta Krapa
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  Amelia za kulisami...

AKTYWNY PREZENT NA MIKOŁAJKI
 
 POLECANE  KSIĄŻKI

INNOWACJE
 ŚWIAT OKIEM NASTOLATKA- WYWIADY O

TYM CO NAS ŚMIESZY, BOLI, FASCYNUJE…

(...)Ich zabawa polegała na tym, aby jak najwięcej
razy trafić w przeciwnika. Utrudnieniem zadania
były ciemne  pomieszczenia, tylko w niektórych
miejscach były jedynie przebłyski światła. Ściany
przypominały labirynt, a powietrzu unosiła się
ogromna  ilość dymu. Każda z uczestniczek
miała swój pistolet oraz kamizelkę ochronną.
Wszyscy znaleźli coś dla siebie. Jak się jednak
okazało, pod koniec wszyscy byli u kresu sił. W
następnej kolejności udaliśmy się do papugarni.
Uczniowie dostali pojemniczki z pożywieniem dla
zwierząt. Papugi wzbudziły wśród uczniów wiele
emocji : od śmiechu po strach. Zwierzęta były
bardzo oswojone, siadały na różnych częściach
ciała,  na przykład na głowie.  Pośród
różnokolorowych ar ujawniło się złodziejstwo
złocistych rzeczy. Niektórzy stracili guziki, które
widocznie dla papug wydawały się smakowite.

Ubarwienie ptaków było tak przepiękne, że każdy
robił pamiątkowe zdjęcia. Myślę, że ptaki nas
polubiły, a i my z chęcią ponownie je odwiedzimy.
Na zakończenie odwiedziliśmy centrum handlowe
w celu spożycia późnego obiadu. Po posiłku
przyszedł czas na powrót do domu. Przed
godziną 20 byliśmy przed szkołą, a następnie
udaliśmy się do swoich domów.
Wycieczka bardzo uczniom się podobała, co
potwierdzają słowa: ,, Wycieczka była świetna.
Nie dość, że dobrze się bawiłam, to zobaczyłam
piękne papugi” , ,, Wyjazd był super, ponieważ
mogłam mile spędzić czas z koleżankami i
kolegami”. Uczestnicy bardziej się zintegrowali
oraz mogli spędzić miło i aktywnie czas.
Wszyscy mają nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości powtórzą taki wypad.

                                                  Julia Krawczuk

Ortopis prezentuje wyjątki ortograficzne. Na blogu
projektu prezentujemy tablice ortograficzne, na
których gromadzimy CHMURY WYRAZOWE,
uporządkowane tematycznie.  Zaczynamy od
wyjątków. Przyłączcie się do wspólnej nauki.

Fot.

Amelia za kulisami...
Każdy ma prawo do swoich zainteresowań, a
najważniejszym jest je rozwijać. Amelia jest
wzorem, który powinniśmy naśladować.
Amelia Majewska jest uczennicą gimnazjalnej 2B.
Do ich zainteresowań należy aktorstwo, dlatego w
poniedziałek 16 października zaprosiliśmy ją do
naszego programu, gdzie przeprowadziliśmy
wywiad odnośnie aktorstwa.
Dzień dobry pani Amelio, witamy w naszym
studio.
Dzień dobry.
Obiło nam się o uszy, że pani hobby jest
aktorstwo. Kiedy pani zaczęła się tym
interesować?
Już od najmłodszych lat wykazywałam duże
zdolności aktorskie, a zaczęło się od zwykłych
przedstawień w przedszkolu. Jako dziecko
również uwielbiałam organizować prymitywne
spektakle dla najbliższej rodziny.
Jakie pani ma doświadczenie w występach przed
publicznością?
Wielokrotnie śpiewałam i recytowałam wiersze na
apelach, ale również odgrywałam ważne role w
przedstawieniach szkolnych.

Wspomniała pani o recytowaniu i śpiewie. Czy
pani równie chętnie spędza czas na tych dwóch
czynnościach?
Zdecydowanie wolę śpiewać niż recytować, to
bardziej do mnie przemawia. Łatwiej jest wczuć
się w rytm muzyki niż głosić coś przy 
wszechobecnej ciszy.
Jak dużo czasu pani spędza na ćwiczeniach?
Trzy razy w tygodniu mam zajęcia w szkole
muzycznej, ale poza tym w domu też muszę
przygotowywać się do przedstawień. Najczęściej
uczę się po prostu swojej roli albo piosenki na
pamięć.
Do jakiej szkoły muzycznej pani uczęszcza?
Uczęszczam do Prywatnej Szkoły Muzycznej
Huberta Zbiorczyka w Gorzowie Wielkopolskim,
ale zajęcia aktorsko-wokalne również odbywają
się w Filharmonii Gorzowskiej.
Życzymy pani samych sukcesów i dziękujemy za
poświęcony czas.
Również dziękuję i życzę sukcesów. Do
widzenia.
Wywiad przeprowadzili: Bartosz Ircha, Karol
Gryciak, Janek Zarzycki oraz Kacper Żugaj, a
gościem była Amelia Majewska.

Fot.

Wioletta Rafałowicz

Wiletta Rafałowicz
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CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ! REDAKCJA  ARKADII

                 
                 DLACZEGO NIE CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNI ?

Każdy z nas się czegoś obawia, boi.
Prawdopodobieństwo, że w życiu spotka nas coś
złego, jest bardzo duże. Wielu ludzi posiada także
fobie, które dodatkowo wzmacniają ten strach.
Występuje go u nas bardzo dużo, czasami bez
przyczyny, a czasami powody są wyraźne. Więc
dlaczego się boimy? Co wpływa na nasz strach ?
W telewizji codziennie możemy usłyszeć o
wypadkach, zamachach  terrorystycznych czy
jakichkolwiek zbrodniach. W Internecie krążą
tysiące nagrań  z wypadków samochodowych.
Nasz strach może pojawiać się właśnie stąd. Im
więcej tego typu rzeczy oglądamy, tym bardziej
nasz strach się zwiększa. Tak naprawdę kiedy
technologia się bardziej rozwija to więcej zagrożeń
jest możliwych. Bardzo dużo zachowań jest
bagatelizowanych, bo są uważane za niegroźne.
Powodować strach, mogą również oglądane
przez nas sceny w filmach. Horrory, czy thrillery
ukazują przede wszystkim sceny grozy, mające
na celu  wywołać strach u widza.

Reżyserowane w taki sposób, żebyśmy jak
najmocniej odczuli tę grozę, a ciarki na plecach
mieli nawet po skończonym seansie. Stąd może
pojawić się nasz strach. Według mnie, nawet jak
mamy świadomość, że idziemy na film mający
wywołać u nas lęk, wmawiamy sobie, że
będziemy się bać, będzie to straszne, na pewno
nas zaskoczy. Wpajamy nerwowość i popłoch do
naszych głów bez konkretnego powodu. W końcu 
wolimy przygotować się na najgorsze.
Przerażenie w określonych sytuacjach to także
nasza cecha wrodzona.  Już mamy zapisane w
naszych głowach, że niektórych rzeczy, zjawisk,
zwierząt mamy  się bać. Ja posiadam
arachnofobię. Jest to lęk przed pająkami. Nie
wiem skąd to się pojawiło, dlaczego to mam, ale
po prostu to jest i nie pozbędę się tego. Podobnie
jest u reszty osób. Boimy się czegoś
bezpodstawnie i raczej nie da się nic z tym zrobić.
Jednym słowem, niektórzy ludzie strachu się nie
pozbędą. Mogą być zbyt bojaźliwi.

Każdemu z nas wmawia się od małego takie
rzeczy jak, żebyśmy uważali na drodze, bo ci
kierowcy jeżdżą jak wariaci, żebyśmy nie wracali
ciemnymi dróżkami, bo nie wiemy na kogo się
natkniemy i nie byli dla wszystkich tacy otwarci. A
my przekazujemy to dalej, ten strach, którego
uczono nas przedtem pozostaje nie tylko u nas,
ale także u innych. Potrafimy czuć
niebezpieczeństwo, ponieważ nas tego nauczono.
Rodzice przez swoją opiekuńczość zaszczepiają
w nas pewność o zagrożeniu czyhającym na nas
na każdym rogu. Jest o wiele więcej powodów,
 przez które możemy czuć niebezpieczeństwo.
Jednak nie działają na wszystkich podobnie. To
nasza indywidualna sprawa, czy wiadomości,
ludzie i otoczenie będą wpływać na to, czy
czujemy się bezpieczni. Również nie możemy
zapominać, że być ostrożnym należy być
zawsze.

                                                        Julia Muta

Od dawna za swój czytelniczy cel obrałam
,,Wszystkie jasne miejsca” autorstwa Jennifer
Niven. Z książką nie było mi po drodze, ale w te
wakacje dopięłam swego. Tysiące pozytywnych
recenzji, pełno cytatów w Internecie, egzemplarze
tłumaczone na różne języki – to świadczyło tylko
o jednym. To musiał być hit! Dodatkowy atutem,
nie tylko dla mnie, jest napis widniejący na górze
okładki: ”Jeśli szukasz książki na miarę Gwiazd
naszych wina – to jest to”. Po tym jak wielki
sukces odniosła ta książka i spodobała się rzeszy
nastolatków, użycie tego tytułu było strzałem w
dziesiątkę.
Jak bardzo przewrotne może być życie? Tego
dowiadują się w Theodore i Violet w jednym
momencie, a dokładniej stojąc na dzwonnicy
szkolnej parę metrów nad ziemią. On bywał tam
już nie raz, jednak widok stojącej obok niego
dziewczyny zdziwił nie tylko jego, a i ludzi
stojących na dole. Chłopak bywa brany za
dziwaka. Mało osób zna go bliżej, jednak to nie
przeszkadza nikomu, by rozsiewać plotki.

Ona, dobra uczennica z ”normalnej” rodziny – co
więc robi na gzymsie? Choć są zupełnie inni, ich
losy się połączą. Okaże się, że mają więcej
wspólnego, niż ktokolwiek mógłby się
spodziewać. Książka została skierowana do
młodzieży. Według mnie nie zawsze się to
sprawdzi. Ten rodzaj książek nie jest dla
wszystkich. Kojarzącej się nam z młodzieżowymi
książkami lekkiej atmosfery tu nie znajdziemy.
Porusza ona wiele trudnych tematów, do których
trzeba dorosnąć bądź być dojrzałym pomimo
wieku. Trudna sytuacja bohaterów zmusza nas do
bycia empatycznymi. Jest to kolejna powieść
dotycząca depresji, samobójstwa oraz utraty
bliskich. Książka wywarła na mnie naprawdę duże
wrażenie. Na pewno skłania do refleksji. To
niesamowicie mądra książka, którą bez
najmniejszego zawahania mogę polecić. Ma w
sobie coś, czego wcześniej nie spotkałam i jest
niezwykle poruszająca. Żałuję, że takie książki nie
są szkolnymi lekturami.

                                          Roksana Śniegocka

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2
im.Arkadego Fiedlera w Dębnie
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