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89-100, Nakło nad NoteciąNumer 1 11/18

Uczniowie SP2 na Międzyszkolnych Regionalnych
Warsztatach Dziennikarskich

          W roku szkolnym 2018/2019 ruszyła XXVII edycja Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów
Dziennikarskich  w Bydgoszczy. W wyniku rekomendacji pani Patrycji Michalik uczestnikami warsztatów są
uczniowie SP2: Laura Rapier (kl. 8b), Dominik Kraiński (kl. 7b) oraz dziennikarze gazetki szkolnej „Stefanek”:
Dominika Mika, Ania Marosz, Maja Ciesielska i Ida Sołtysiak z klasy 6b. Zajęcia będą odbywać się w trzech
etapach: prasowym (kierowanym przez redaktora Mirosława Twaroga), radiowym (w Rozgłośni Polskiego Radia
PiK w Bydgoszczy) oraz telewizyjnym (w Oddziale TVP S.A. w Bydgoszczy).
         29 września o godz. 11.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy odbyła się
inauguracja warsztatów dziennikarskich objętych patronatem Stowarzyszenia Sympatyków Dziennikarstwa
Młodzieżowego. Na zdjęciu uczestnicy warsztatów oraz (od lewej strony):
- Ryszard Murawski – operator kamery, pracował m. in. przy produkcji filmu „1409. Afera na zamku Bartenstein”;
prowadzi dodatkowe warsztaty w pracowni radiowo-telewizyjnej;
- Mirosław Twaróg – dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego, autor
koncepcji i szef Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich prowadzonych od  1992 roku,
- Patrycja Michalik – sekretarz Stowarzyszenia Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego, nauczyciel języka
polskiego w SP2,
- Zdzisław Mikuła – członek Stowarzyszenia Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego,
- Cezary Fanslau - fizyk, muzyk, kompozytor; w programie ,,Klub Kultura" emitowanym przez Telewizję
Bydgoszcz prowadził ,,Kącik Standardów".
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BookPaka Stefanka z SP2 prowadzi kampanię
promującą czytelnictwo!

Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia biorą udział w ogólnopolskim konkursie #cojaczytam. Dziewczynki na
terenie powiatu nakielskiego promują czytelnictwo.

     W połowie września rozpoczął się ogólnopolski konkurs #cojaczytam zorganizowany przez Fundację
Nowoczesna Polska oraz portal wolnelektury.pl . Uczennice z klasy 5a wzięły udział w konkursie, tworząc grupę
BookPaka Stefanka. Pod opieką pani Patrycji Michalik – nauczycielki języka polskiego – zespół przeprowadza na
terenie powiatu nakielskiego kampanię promującą czytelnictwo.
- Czytanie ma wiele zalet – zgodnie uważają dziewczynki. – Poszerza wiedzę, rozwija wyobraźnię i pozwala się
zrelaksować – dodają.
  Uczennice zachęcały do czytania na antenie Radia Nakła. O zaletach czytania książek rozmawiał z nimi
redaktor Dariusz Korbal. Z kolei podczas dwóch audycji Ksymeny Lizoń „Mali na fali” uczestniczki czytały
fragmenty filozoficznej książki oraz wiersze o tematyce zaduszkowo-niepodległościowej, pokazując w ten
sposób, że czytać można nie tylko lektury.
  Na terenie szkoły uczestniczki konkursu zorganizowały „flashmob” , podczas którego wszyscy uczniowie i
nauczyciele SP2, trzymając swoje ulubione książki, spotkali się na boisku szkolnym. Nastolatki odwiedziły też
uczniów pierwszej klasy i czytały im polskie legendy oraz wywiesiły na parterze SP2 plakaty promujące
czytelnictwo.
  To jednak nie wszystkie działania zespołu. Kampanię czytelniczą można śledzić na jednym z portali
społecznościowych pod nazwą „BookPaka Stefanka”. Konkurs kończy się 15 listopada.
Trzymajcie kciuki!
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Z panią Agnieszką Dolacińską

Z Julką z klasy 8b

Po zakończeniu audycji

.
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Co czytać, czyli
Zakątek Młodego
Czytelnika

W tym
roku
obchodziliśmy
74.
rocznicę
Powstania
Warszawskiego

.

Z wieka radością informujemy, że od tego numeru „Stefanka” będziemy Was zapraszać w krótką biblioteczna
podróż po literaturze. Wczesną jesienią zachęcamy do sięgnięcia po książkę Erica Knighta pt. „ Lassie, wróć!” To
cudowna i bardzo wzruszająca opowieść o przyjaźni chłopca i psa - suczki  nazwanej Lassie. Gorące
przywiązanie między nimi zostaje wystawione na próbę. Rodzice chłopca, będący w trudnej sytuacji finansowej,
bez jego wiedzy, sprzedają zwierzę. Chłopiec popada w rozpacz, ale  Lassie nieoczekiwanie wraca do domu…
Świetnie się te historię czyta, nie można jej wręcz odłożyć na dłużej na półkę. Z ciekawością przekłada się
kolejne strony, przeżywając wszystkie wydarzenia, jakby się było głównym bohaterem. Miłych chwil z tą i innymi
książkami życzy Koło Młodego Czytelnika.
         A teraz czas na zabawę. Rozwiązanie zapisz na kartce, podpisz ją i oddaj w bibliotece. Spośród kartek z
prawidłowym hasłem wylosujemy tę, której autor otrzyma nagrodę.              [Opieka nad red. A. Miłowska]

74. rocznica Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 r. – czyli dokładnie 74 lata temu – wybuchło Powstanie Warszawskie.  Żołnierze Armii Krajowej
przez 63 dni walczyli z niemieckim okupantem. W SP2 od początku roku szkolnego realizowany jest
międzyprzedmiotowy projekt dla klas 7-8 "PAMIĘTAMY’44". Uczniowie między innymi analizowali spot
reklamowy #jesteśmyjeślipamiętasz, omawiali „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego,
oglądali film „Powstanie warszawskie”, podziwiali album Marcina Dziedzica pn. „Teraz’44 historie”, interpretowali
wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, odbyli wirtualny spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
wzięli udział w akcji BohaterON – wykonali rysunki, które później wydrukowane zostały w formie pocztówek.
Wypisane kartki zostały wysłane do Powstańców Warszawskich.

A. Miłowska
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Nietypowy
dzień w
kalendarzu
logopedy

Dlaczego
warto czytać?

"Kto czyta książki, żyje
podwójnie"
Umberto Eco

22 października przypada
Światowy Dzień Osób
Jąkających się. 

Podczas Światowego Kongresu
Osób Jąkających się w Johannes-
burgu (RPA) w lipcu 1998 roku
ustanowiono ten dzień, aby zwrócić
uwagę ludzi naszej Planety na
skalę problemu, jakim jest jąkanie i
inne zaburzenia płynności
mówienia.

Czym jest jąkanie?
Jąkanie - jest niepłynnością mówienia spowodowaną nadmiernymi
skurczami mięśni oddechowych, fonacyjnych lub artykulacyjnych, której
to towarzyszą różnorodne reakcje indywidualne lub społeczne,
zakłócające komunikację międzyludzką. Dodatkowym elementem jąkania
jest stan logofobii, czyli lęku przed mówieniem.
Na świecie jąka się około 1% dorosłych i około 4% dzieci. Problem ten
występuje 4-6 krotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Jak możesz pomóc osobie jąkającej się?
Okazuj cierpliwość - unikaj presji czasu.
Postaraj się mówić do niej wolniej niż zazwyczaj.
Nie udzielaj rad typu: "mów wolniej", "spokojnie", "weź wdech".
Nie zmuszaj do udzielania głosu publicznie, kiedy nie ma na to
ochoty.
Utrzymuj kontakt wzrokowy.
·Słuchaj tego co mówi, a nie tego w jaki sposób mówi.

Jąkali się i jąkają się:
Mojżesz, Arystoteles, Król Jerzy VI, Charles Darwin, Issac Newton,
Winston Churchill, Bruce Willis, Marylin Monroe, Łukasz Golec, Andrzej
Gołota, Jerzy Owsiak.

    Aldona Kasprzak                          

Czytacie książki? Mamy nadzieję,
że tak! Zapewniamy Was, że bycie
"molem książkowym" ma same
zalety. Jesteście ciekawi, jakie?
Zapraszamy do lektury!

1. Czytanie poszerza naszą wiedzę.
Nie myślimy tylko o podręcznikach czy
encyklopediach. Czytanie innych książek również
sprawia, że więcej wiemy o otaczającym nas świecie -
na przykład czytając lekturę "W pustyni i w puszczy"
poznajemy Afrykę oraz zamieszkujące ją plemiona. 
2. Rozwijamy swoją wyobraźnię.
Wiecie, dlaczego lepiej czytać książki, niż oglądać
filmy? Bo film to gotowy obraz - przygotował go dla nas
reżyser. Z kolei czytając książki, wyobrażamy sobie
bohaterów i miejsca, w których się oni znajdują, zatem
sami jesteśmy reżyserami!
3. Wzbogacamy swoje słownictwo i rozwijamy
umiejętności pisarskie.
Czytając książki, zapamiętujemy nowe wyrazy i
zapoznajemy się ze składnią języka polskiego. Efekt?
Układamy długie, poprawne słowa i stajemy się
elokwentni. 
4. Miło spędzamy czas i mamy temat do rozmów.
Książka i kubek gorącej herbaty to idealny przepis na
wieczór. Czytanie poprawia humor i odstresowuje.
Książki są również świetnym tematem do rozmów.
Zawsze mamy też pomysł na świąteczny prezent!
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Nasi harcerze są 
"Sprawni jak Powstańcy"

Mała lekcja historii na
antenie Radia Nakło

.

       22 września 2018 r. miały miejsce V Manewry
Harcerskie, w tym roku pod hasłem „Sprawni jak
Powstańcy”. Manewry rozpoczęły się mszą świętą w
kościele pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią,
którą prowadził ks. Robert Lewandowski. Po mszy
złożono kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim. Później na
nakielskim rynku odbył się apel z udziałem starosty
nakielskiego Tomasza Miłowskiego i Krzysztofa
Błonińskiego - zastępcy burmistrza miasta i gminy
Nakło nad Notecią. 
         Po apelu przystąpiono do rozdzielania zadań.
Polegało to na tym, że harcerze otrzymali zdjęcia
różnych miejsc w Nakle, maprę miasta oraz listę z
punktami, które mieli odnaleźć i zapisać. Meta
znajdowała się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
3 w Nakle. Po dotarciu na miejsce był poczęstunek,
zabawy i upominki.
         W manewrach brały udział m.in. drużyny Hufca
Nakło: Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku
„Karnowskie Wilczki”, Drużyna Harcerska im.
Włodzimierza Puchalskiego „Wędrowne Ptaki” z
Samsieczna, Drużyna Harcerska „Obrońcy Przyrody”
z Trzemiętowa, Drużyna Harcerska im. Zawiszy
Czarnego „Zawiszacy” z Nakła, Drużyna Harcerska
im. Powstańców Wielkopolskich „Cietrzewie” z
Trzeciewnicy, Drużyna Harcerska im. Szarych
Szeregów z Kruszyna i Drużyna Harcerska „Młodzi
Ekolodzy”.
                 

                                       Maja C., klasa 6b

W sobotę na antenie Radia Nakło usłyszeć można było
audycję "Mali na fali" z udziałem uczniów klasy 8b –
Julii Konkol i Łukasza Weltrowskiego. Uczniowie wraz
z wychowawczynią Patrycją Michalik i panią redaktor
Ksymeną Lizoń rozmawiali na temat Niepodległości
Polski. Młodzież odczytała wiersze o tematyce
patriotycznej: „Polska-moja Ojczyzna” Marii
Konopnickiej, „Niepodległość” Marcina Wolskiego,
„Oblicze ojczyzny” Tadeusza Różewicza oraz
fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Słuchacze dowiedzieli się, co dla uczniów SP2
oznacza słowo „Ojczyzna” oraz jakie wartości
patriotyczne wynieśli oni z domu i ze szkoły.

UWAGA! KONKURS!
Odpowiedz na poniższe pytania. Odpowiedzi
zamieść na osobnej kartce i wrzuć do kartonu
znajdującego się u pana Woźnego. Pamiętaj, aby
podać swoje imię, nazwisko i klasę!
1. Którą rocznicę Powstania Warszawskiego
obchodziliśmy w 2018 roku?
2. Do jakiego radia chodzili uczniowie naszej szkoły?
3. Jaką książkę poleca Zakątek Młodego Czytelnika?
4. Jakie święto było 22 października?

9 listopada obchodziliśmy w SP2 setną rocznicę
Niepodległości Polski. Z rana tradycyjnie odbyły się
spektakle upamiętniające uroczystość, natomiast o
godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele odśpiewali
cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

.
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