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TRADYCJE RODZINNE W MOIM DOMU

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W NASZEJ SZKOLE

Czas Świąt Wielkanocnych jest przepełniony radością,
miłością. Możemy spotkać się rodziną, cieszyć się wspólnie
spędzonym czasem. Również zbliżają nas przygotowania
do świętowania.  Tradycje istniejące w rodzinach od pokoleń
sprawiają, że ten czas jest dla nas jeszcze przyjemniejszy.
W mojej rodzinie także pojawia się wiele takich zwyczajów,
które powtarzamy z roku na rok. Pierwszą tradycją, którą
szczycą się moi bliscy, jest zbieranie się przy
wielkanocnym śniadaniu. Każdy przygotowuje jakąś
potrawę, aby wspólnie ich kosztować. Zazwyczaj większość
dań jest przygotowywanych przez moją babcię, na przykład
własnej roboty pieczone wędliny, moja mama robi pyszne
ciasta, a moje ciocie przyniosą ze sobą przeróżne sałatki.
Dzięki temu stół zawsze jest pełny, a każdy znajdzie sobie
do jedzenia coś, co mu odpowiada. Każdy do stołu siada
odświętnie ubrany, zazwyczaj wszyscy w pozytywnych i
wiosennych kolorach. Nie może również zabraknąć dobrego
humoru, towarzyszy on wszystkim. To rzecz, którą
najbardziej lubię w świętach...str. 2 

Dzień nowych technologii zaplanowany na 21 marca to finał
podjętych działań promujących wykorzystanie nowych
technologii w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w
Dębnie.
Zaplanowane działania służyły zmotywowaniu nauczycieli i
uczniów do sięgnięcia po darmowe aplikacje i generatory w
celach edukacyjnych, przekonaniu, że można owocnie
spędzić czas, wykorzystując laptop, projektor, dostęp do
internetu, zaprezentowaniu całej społeczności szkolnej i
rodzicom efektów pracy uczniów. 
Zaplanowaliśmy działania z wykorzystaniem następujących
aplikacji:
1.  Quizy i konkursy z wykorzystaniem Kahoota. Uczniowie
na swoich smartfonach udzielają odpowiedzi, a nauczyciel
prezentuje pytania z wykorzystaniem projektora.
2.  Dysk Google- zamieszczanie na dysku w chmurze
własnych materiałów przygotowanych na lekcje, zbieranie
od uczniów prac, udostępnianie im własnych zasobów.

1.  Stworzenia kolekcji na
konkretny temat i
uzupełnianie jej w miarę
znajdowania nowych
rzeczy,  prezentując je
uczniom albo wykorzystując
to narzędzie do pracy
projektowej w zespołach.
2. Tworzenie ćwiczeń
interaktywnych, które nasi
uczniowie mogą wykonywać
na tablicy interaktywnej w
klasie lub logując się na
stronie po przypisaniu ich do
„wirtualnej klasy”
(ODWRÓCONE
LEKCJE)...str. 2
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TRADYCJE RODZINNE W MOIM DOMU

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W NASZEJ
SZKOLE NASZA  TWÓRCZOŚĆ

(...)Wtedy najlepiej możemy odczuć rodzinną
atmosferę i więzi między nami. Zapominamy o
wcześniejszych sporach, problemach, cieszymy
się tylko tym, co jest teraz. Według mnie wiele
osób zapomina, co jest najważniejsze podczas
Wielkanocy. Skupiamy się na jedzeniu, a nie na
tym, na czym powinniśmy. Kolejną tradycją stało
się wspólne malowanie jajek i przygotowywanie
koszyczków wielkanocnych. Koszyczki zawsze
są przystrojone, w środku znajdują się: wędlina,
chlebek, sól i pieprz, kawałeczek chrzanu, jajka,
moja babcia dodaje również cukrowego zajączka i
baranka. Doczepione są zazwyczaj także kwiatki,
gałązki bukszpanu. Wszystko przykryte jest
ozdobną serwetką. Dokładnie nie wiem, dlaczego
powstała taka tradycja, lecz nie sądzę, że w
najbliższych latach zapomnielibyśmy o niej. Czuję
się w tamtym czasie tak samo jak podczas
zasiadania przy wielkanocnym stole. Jest wesoło,
zazwyczaj dużo się śmiejemy. To też bardzo
cenię, że możemy celebrować najmniejszą
cząsteczką świąt. Po raz kolejny najważniejsza
okazuje się rodzina, radość ze zmartwychwstania
Jezusa. 

Ostatnim obyczajem jest dzielenie się święconką.
Najstarsza osoba w rodzinie częstuje resztę
członków święconym jajkiem. Jest to oznaka
szacunku do tej osoby. Teraz najstarszą w mojej
rodzinie jest moja babcia. Podczas Wielkanocy
jak i Bożego Narodzenia ustawia się się bardzo
długa kolejka, tylko po to, żeby najpierw podzielić
się z seniorką rodziny. Bardzo lubię ten widok,
ponieważ znów wszyscy się jednoczymy. Taki
mały gest, a wiele znaczy. Pozostała jeszcze
jedna mała tradycja, która pojawia się pewnie w
domach wielu innych ludzi. Przystrojenie domu
następuje zazwyczaj przed świętami i wprowadza
nas w wielkanocny nastrój. Oprócz kolorowych
jajeczek wiszących na ścianach,
różnokolorowych króliczków, bardzo lubimy z
mamą kupować takie kwiaty jak żonkile czy
hiacynty. Przy tych wszystkich dekoracjach
ciężko nie poczuć wiosny i zbliżającej się
Paschy. Zachęcam każdego,  że podczas
Wielkanocy zapomniał o problemach, mało
sprawach, a zaczęli cieszyć się bliskimi, czasem
spędzonym z nimi. Święta są właśnie po to,
żebyśmy mogli zauważyć, co tak naprawdę liczy
się w życiu.
                                                        Julia Muta         
                                      Fot.

(...)5. Tworzenie różnego rodzaju „chmur
wyrazowych” służących m.in. zapamiętaniu
wyjątków ortograficznych, bogaceniu słownictwa
poprzez grupowanie wyrazów
bliskoznacznych, utrwaleniu nazw środków
stylistycznych, gromadzenie materiału o wybranej
epoce, twórcy, zachęcie do czytania
książek, krótkiej argumentacji, zebraniu terminów
literackich, zgromadzeniu związków
frazeologicznych.
6.  Tworzenie osi czasu przedstawiających życie i
twórczość wybitnych polskich twórców.
7. Tworzenie elektronicznych książeczek
promujących twórczość uczniowską, szkolną
gazetę “Arkadia”.
8. Projektowanie awatarów bohaterów literackich,
dzięki którym uczniowie zapomną o
schematyzmie lekcji, będą  uczyć się, bawiąc. 
9.    Tworzenie labiryntów, krzyżówek, służących
zapamiętaniu  treści lektur.

Zamieszczanie sentencji na własnoręcznie
wykonanej fotografii i jej udostępnianie. 
10. Projektowanie autorskich komiksów.
Powyższe zadania zrealizowaliśmy na lekcjach i
zajęciach  pozalekcyjnych.
Opis tych działań znajduje się na stronie naszej
szkoły w zakładce “Aktywna tablica”.
                                           Wioletta Rafałowicz

Fot.

Pewnego zimowego poranka z niewyjaśnioną
radością szłam do szkoły. Jednakże już na
pierwszej lekcji uśmiech zniknął z mojej twarzy i
mocno się zdenerwowałam. Matematyczka
zrobiła niezapowiedziany sprawdzian, na który nic
nie umiałam, a przynajmniej tak mi się wtedy
wydawało. Dobry humor poszedł w zapomnienie.
Gdy pani rozdała nam kartki z zadaniami,
kompletnie nic nie rozumiałam. Udawałam tylko,
że coś piszę. Koleżanka z ławki- w
przeciwieństwie do mnie- umiała wszystko. Nie
chciałam ściągać i nawet nie miałabym jak,
ponieważ otrzymałam zadania z innej grupy.
Jednak zdecydowałam się na małe podglądnięcie,
jakim sposobem rozwiązuje zadania. Od razu
przypomniałam sobie, jak trzeba to robić i
zaczęłam obliczać wszystkie zadania po
kolei. Kiedy skończyłam pisać, nadal bardzo się
denerwowałam...str. 3 

Julia Muta

...
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CIĘŻARÓWKĄ PRZEZ ŚWIAT, CZYLI TAJNIKI
PRACY KIEROWCY NASZA  TWÓRCZOŚĆ

17 grudnia 2017 roku miałam okazję
przeprowadzić wywiad z zawodowym kierowcą
ciężarówki. Jego przebieg relacjonuję poniżej.
Co Pana nakłoniło, aby zostać kierowcą tira? 
Przede wszystkim to, że praca nie jest
monotonna. Codziennie mogę podróżować w inne
miejsce i podziwiać piękno natury.
Jakie są minusy tego zawodu? 
Największym minusem jest to, że przebywa się
poza domem i trzeba rozstawać się z rodziną.
Jaką najważniejszą cechę powinna mieć osoba
wybierająca ten zawód?
Powinna wyróżniać się odpowiedzialnością za
wszystkie swoje czyny oraz racjonalnym
myśleniem.
Jak wygląda typowy dzień. Z czego on się
składa? 

Składa się on z załadunku, szukania miejsca
ładunku i rozładunku oraz przerwy na posiłek.
Dzień pracy trwa maksymalnie 15 godzin w
czasie, których czas jazdy może trwać 9 godzin.
Jazda trwa 4,5 godziny, następnie jest przerwa 45
minut, a potem dalej 4,5 godziny prowadzenia
pojazdu.
Ile wykonuje Pan w ciągu dnia kilometrów? 
Zależy to od tego, jak daleko od siebie są
położone miejsca ładunku oraz rozładunku. Jest
to zazwyczaj od 500 km do 700 km.
Jaka pora roku bywa najgorsza i dlaczego?
Najbardziej utrudniona praca występuje zimą.
Związane jest to zazwyczaj ze zmianą
temperatury, przez co powierzchnia staje się
śliska. Opady deszczu również są niekorzystne
podczas jazdy...str.4

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

(...)Powiedziałam do koleżanki, że boję się o
swoją ocenę. Jednakże ona z uśmiechem na
twarzy powiedziała: ,,Myśl pozytywnie !" i zmieniła
moje nastawienie. Oczekiwania na sprawdzony
test były stresujące, lecz starałam się mieć w
głowie słowa przyjaciółki. Ciągle myślałam o tej
ocenie, która była bardzo ważna, bo to od niej
zależała moja ocena końcowa.
Tydzień po stresującym dniu pani oddawała
sprawdziany. Gdy wzięłam swoją pracę do ręki,
na mojej twarzy pojawił się uśmiech od ucha do
ucha. Dużymi czerwonymi literami widniała na
nim ocena 4. Nigdy nie byłam taka uradowana.
 Moja historia pokazuje, że czasem warto myśleć
pozytywnie i nie poddawać się, nawet jeśli
myślimy, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić.
                                Wiktoria Korzeniowska 

NA  UCZCIE  U  NERONA- LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO

Wioletta Rafałowicz

Wioletta Rafałowicz

Wioletta Rafałowicz

Wioletta Rafałowicz
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CZYTAJ ! OGLĄDAJ ! POLECAJ ! REDAKCJA  ARKADII

(...)Na co należy zwracać szczególną uwagę,
aby uniknąć wypadków?
Szczególną uwagę należy zwracać na znaki oraz
przewidywać zachowania innych kierowców.
Co musiał Pan zrobić, aby stać się kierowcą
ciężarówki? 
Zdać prawo jazdy kategorii C na samochody
ciężarowe oraz E na przyczepy. Przejść badania
lekarskie i psychologiczne oraz ukończyć kurs
kompetencji zawodowych.
Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy? 
Jazdę po różnych krajach i podziwianie
otaczającej przyrody.
Który kraj szczególnie się Panu podobał?  
Szczególnie zapadła mi w pamięć trasa po
Hiszpanii, która co chwilę zaskakiwała mnie
swoim niezwykłym śródziemnomorskim
klimatem.
Jak długo Pan jest kierowcą ?
Od 2005 roku, czyli już 12 lat.
Bardzo dziękuję za udzielenie mi wywiadu.
Życzę Panu bezpieczeństwa w pracy i
podziwiania wielu pięknych krajobrazów.
Dziękuję.
                                                 Julia Krawczuk

Posiadanie przyjaciela jest ważne… ale czy łatwo
go zdobyć i co jest najważniejsze, aby się
przekonać, czy to na pewno on?
Znajomi są nieodłącznym elementem naszego
życia. Dzięki nim mamy się do kogo odezwać i
możemy też przedstawiać im naszego poglądy,
pomysły… ale właśnie! Czy warto zaufać
wszystkim i rozpowiadać każdemu koledze czy
koleżance nasze prywatne sprawy? Takie
postawiłam sobie pytania: Czy wszystkim można
ufać? Czy warto mieć przyjaciela? Moim zdaniem
osoba, której możemy się wygadać, jest bardzo
potrzebna w naszym życiu i postaram się to
udowodnić, przedstawionymi poniżej
argumentami.
Po pierwsze, trzeba zdefiniować słowo przyjaciel.
Kiedy słyszymy je, to kojarzy nam się z częstym
spędzaniem czasu razem i rozmawianiem. Jest
dużo ludzi, które nazywają tak osobę, z którą
czują się dobrze i dość długo z nią się znają.
Oczywiście nikt nie mówi, że jest to zły tok
myślenia, ponieważ każdy człowiek ma inny
punkt widzenia życia, każdy z nas ma różny cel,
do którego dąży i wszyscy jesteśmy
niepowtarzalni (potocznie mówiąc nie można nas
podrobić).

Przyjaciel to osoba, która sprawia, że dzięki niej
się śmiejemy i wynosimy ogromną radość z
każdej czynności, jaką wykonujemy. Jest to
człowiek, z którym odnajdujemy swój język i
potrafimy się dogadać. Z nim możemy podzielić
się poglądami ze wszystkich dziedzin, np.
muzyki, tańca, poglądu na świat, religii oraz
polityki.  Możemy razem z nią śmiać się, płakać,
a nawet robić rzeczy, o których tylko ona wie.
Wszystkie te cechy są bardzo ważne… ale
według mnie najważniejszą rzeczą, aby
utwierdzić się w tym, czy ktoś jest naprawdę
naszym przyjacielem, czy tylko to udaje ,aby
później nas obgadywać za plecami jest ”test” /
”próba”. Tak jak mówi przysłowie: ” Przyjaciół
poznaje się w biedzie”. Jest to bardzo mądre
powiedzenie, które tak naprawdę powinno być
ostatnim elementem do tego, aby móc kogoś
nazwać naszym PRZYJACIELEM.
Uważam więc, że warto mieć przyjaciela i ma to
same plusy. Ja już odnalazłam swoją przyjaciółkę
i życzę Wam tego samego, ponieważ jest to
wspaniałe uczucie mieć kogoś przy sobie, komu
możemy zaufać i wspaniale z nim spędzać czas.
                                             Klaudia Słomińska

Gayle Forman to wielokrotnie nagradzana
Amerykanka, która jest autorką wielu powieści dla
młodzieży. Napisała między innymi jedną z
ulubionych moich książek „Zostań, jeśli kochasz”.
Książka opowiada o cichej, nieśmiałej i
utalentowanej Mii Hall, siedemnastoletniej
licealistce, która gra na wiolonczeli i wiąże ze
swoją pasją przyszłość. Czuje się przez to inna
od swojej rodziny, która uwielbia rocka.
Dziewczyna ma chłopaka Adama, który gra w
kapeli i powoli wstępuje w świat show-biznesu.
Pewnego dnia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku samochodowego giną jej rodzice i
młodszy brat, a ona sama leży w śpiączce.
Podczas zdarzenia Mia jest w stanie, w którym
może obserwować siebie  spoza ciała. Mówiąc
prościej- jest w zawieszeniu i gdy okazuje się, że
od niej zależy wybór między życiem a śmiercią
jest zdezorientowana. Boi się obudzenia jako
sierota. W podjęciu decyzji pomagają jej najbliżsi:
dziadkowie i przyjaciele rodziny.

Najbardziej cierpi Adam, który szuka sposobu, by
dotrzeć do Mii. Najbardziej podobało mi się to, że
książka jest napisana w sposób, który trzyma
czytelnika w ciągłym napięciu, pozwala śledzić
przemyślenia i działania bohaterki.
Zmaga się ona z podjęciem trudnej decyzji, a ja
niecierpliwie czekałam na jej odpowiedź, co
sprawiało, że chciałam przeczytać książkę od
początku do końca za jednym razem. Historia
ukazuje relacje z rodziną i pokazuje, jak ważne
jest dla nas wsparcie bliskich nam osób. W
pewnym momencie byłam zmuszona do tego,
aby zastanowić się, czy rzeczywiście w pełni
wykorzystuję swój czas i poświęcam go na
rzeczy najważniejsze.
Po przeczytaniu historii Mii i Adama czułam
niedosyt, natomiast pisarka Gayle Forman
napisała drugą część powieści, która jest równie
świetna.
                                                        Julia Bajda
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