
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 2 im. A.
Fiedlera
ul. Jana Pawła II 1
74-400, Dębno

Numer 21 09/19

SZKOŁA WZYWA NAS DO KLAS

ODDAJEMY HOŁD BOHATEROM II WOJNY ŚWIATOWEJ

"Szkoła już nas woła, szkoła nas zaprasza ..." -  słowami
piosenki wykonanej przez uczennicę kl. 6a Wiktorię
Taracińską powitaliśmy nowy rok szkolny. Choć były to
najdłuższe wakacje w historii, to można odnieść wrażenie,
że i tak skończyły się zbyt szybko. Pani Dyrektor -
Magdalena Umińska- przedstawiła klasy I, IV i VII, których
uczniowie rozpoczynają naukę w naszej szkole, a także
życzyła wszystkim sukcesów i wytrwałości. Nauczycielom
zaś satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości i udanej
współpracy z rodzicami. Swoją obecnością zaszczycił nas
Burmistrz Dębna - Grzegorz Kulbicki, a także członkowie
rady miasta. Pierwszaki otrzymały od władz miasta
ozoboty, dzięki którym najmłodsi uczniowie poznają tajniki
programowania. Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać
wierszy, recytowanych przez uczniów klas III, V i VI. Jedne
nawiązywały do rocznicy wybuchu II wojny światowej, inne
natomiast odnosiły się do szkolnej codzienności. W miłej
atmosferze wychowawcy udali się wraz z uczniami do  klas,
aby przedstawić plan lekcji...str.2 

.1 września to dzień szczególny dla wszystkich Polaków.
To dzień wybuchu II wojny światowej, napaści
nazistowskich Niemiec na Polskę. W tym roku
obchodziliśmy 80 rocznicę tych dramatycznych wydarzeń.
Uroczystości upamiętniające rozpoczęcie inwazji wojsk
niemieckich na Polskę w naszym mieście rozpoczęły się
Mszą świętą o godzinie 11.00. Po Eucharystii władze
miasta, przedstawiciele placówek oświatowych, delegacje i
poczty sztandarowe przemaszerowały na Plac Konstytucji 3
Maja przed Pomnik Orła Białego, gdzie oddały cześć
bohaterom poległym w walce za Ojczyznę. W
uroczystościach brał udział poczet sztandarowy naszej
szkoły, w skład którego wchodzą uczniowie klas ósmych:
Julia Domagała, Aleksandra Misiejuk oraz Ivan
Moroz.Pamiętamy o tych, którzy zginęli broniąc naszej
Ojczyzny oraz o wszystkich ofiarach tej straszliwej wojny.
 Fot.: Anna Ciuma                                     Anna Węgier

Fot. ...
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Serdecznie dziękujemy Ani Kmicie i Igorowi Słowińskiemu za
poprowadzenie dzisiejszej uroczystości. Hani i Wiktorii Taracińskim, Agacie
Moskalik, Dorocie Bobik, Nelly Rozalik, Natalii Rakowskiej, Lenie Gałan,
Julii Kaliściak i Jakubowi Podberskiemu za bezbłędne wykonanie
przygotowanych utworów. Zabieramy się do pracy!!!

Fot.:Jarosław Fossa                   Małgorzata Zalech, Katarzyna Kaliściak

W Międzynarodowym Dniu Kropki królowała
nauka poprzez zabawę. Połączyliśmy przyjemne
z pożytecznym. Każdy z uczniów mógł poczuć
się artystą i wziąć udział w warsztatach
malarskich pt. “Kropkowe szaleństwo”.
Oczywiście dominowały kropki. Kolorowe kropki
były wszędzie, na twarzach, ubraniach oraz na
pracach uczniów.
A wszystko za sprawą małej dziewczynki o
imieniu Vashti, która uwierzyła w siebie, w swoje
możliwości dzięki nauczycielce plastyki. W piątek,
13 września 2019 r., od samego rana, bo już od
7.45 w holu na I piętrze panował gwar.
Przygotowano 8 stanowisk, przy których
uczniowie mogli rozwijać kreatywność i zdolności
artystyczne, a być może ktoś z uczniów odkrył
swoją nową pasję – malowanie. 

Podczas wspólnej zabawy powstały ciekawe i
bardzo ładne prace. Były talerzyki i drzewa w
kropki oraz kolorowe koła Kandinsky’ego. Bawili
się uczniowie z klas 4-8, ale odwiedzały nas
także uczniowie z klas 1-3. Ciekawi byli, co
przygotowano na I piętrze.
Uczniowie z klasy 8b pod opieką pani Wioletty
Rafałowicz zaproponowali uczniom zadania
szyfrujące oraz tworzyli śliczne serwetki
przepełnione symetrią. Przy stanowisku
“Kropkowe szyfry frazeologiczne” uczeń
rozpoczynał zadanie od wybrania w "Słowniku
frazeologicznym języka polskiego" dowolnego
związku frazeologicznego, a następnie kodował
przykład posługując się szyfrem z
wykorzystaniem kropki i alfabetu...str.3

NA PRZERWACH I LEKCJACH KRÓLOWAŁA KROPKA
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Podczas wycinania serwetek uczniowie rozwijali
sprawność manualną i grafomotoryczną. Starsi
uczniowie także na lekcjach języka polskiego
świętowali Międzynarodowy Dzień Kropki,
wykonując kreatywne zadania w wielkiej
KROPCE ukryte. To był wspaniały dzień! Dzień
pełen radości i wspólnej zabawy. Dziękuję
serdecznie uczniom, którzy wzięli udział w
świętowaniu. Dziękuję uczniom z klasy 4a, 5a,
6a i 8b za pomoc w organizacji i przebiegu
Międzynarodowego Dnia Kropki.
                     Fotografia i tekst: Monika Kubica     
               

Uczniowie klas I-III bawili się wesoło podczas
obchodzonego w naszej szkole Dnia Kropki.
Zabawy odbywały się  podczas lekcji i przerw.
Wszyscy  uczniowie poznali historię małej Vashti
oraz odkrywali tak jak ona swoją kreatywność
tworząc dzieła plastyczne z kropki.  Podczas
lekcji matematyki  wszyscy odkodowywali
obrazki. Klasy pierwsze miały za zadanie znaleźć
wśród kropek ukryty domek. Klasy drugie i trzecie
kolorowały obrazki zgodnie z kodem i
odszyfrowały ukryty napis: Dot Day. Na
przerwach były zabawy z kropkami. Doskonałą
zabawą było poszukiwanie  ukrytych kropek w
całej szkole. Było ich bardzo dużo, ponad 1200
kropek. Jednak odnalezienie ich wcale nie było
trudnym zadaniem. Dzieci szybko je odszukały i
przykleiły na papierze...Str.4

NA PRZERWACH I LEKCJACH KRÓLOWAŁA KROPKA

DZIEŃ  KROPKI W KLASACH  MŁODSZYCH
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Zwycięska klasa zebrała 486 kropek.  Na każdym
poziomie  najlepsza klasa w nagrodę otrzymała
słodki upominek. Na drugiej przerwie wszyscy
kolorowali kropki ułożone w labirynty na
korytarzu, by potem w rytmie muzyki pokonywać
skomplikowane „esy –floresy” labiryntu.  Były też
wspólne tańce na holu oraz robienie zdjęć w
szkolnej fotobudce. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.
Fotografia i tekst:
                  Iwona Grzegorczyk, Joanna Turów

Fot.

5 lipca 2018 roku odbyła się premiera filmu
“Drapacz chmur” w reżyserii Rawsona Marshalla
Thurbera. W filmie zagrało wielu uzdolnionych
aktorów: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin
Han oraz Roland Møller. Ten film akcji okazał się
wspaniałą projekcją, zapierającą widzowi dech w
piersiach.
Film opowiada o byłym antyterroryście, który
pełni funkcję konsulata do spraw bezpieczeństwa
wieżowców i o jego rodzinie. Główny bohater,
Will Sawyer, został zatrudniony w swoim fachu w
najwyższym i teoretycznie najbezpieczniejszym
drapaczu chmur na świecie, Perle, znajdującym
się w Hongkongu.Fabuła jest bardzo intrygująca i
wciąga widza do zagłębienia się w dalszą
historię. 

Trzymające w napięciu momenty, takie jak
przejście nad ogniem po wąskiej desce, dostanie
się między turbiny budynku, wspinanie się po
wieżowcu bez zabezpieczeń, sprawiają, że akcja
jest tajemnicza i nieprzewidywalna. Muzyka w
filmie, idealnie komponuje się z fabułą, a
scenografia jest bardzo klimatyczna i
enigmatyczna.
Według mnie reżyser, scenarzysta i cała reszta
zespołu, wykonali wspaniałą pracę. Film
poleciłabym raczej osobom starszym, ponieważ
niektóre sceny, takie jak momenty bójek, mogą
być nieodpowiednie dla dzieci. Uważam, że
“Drapacz chmur” jest idealnym sposobem na
spędzenie czasu w gronie przyjaciół przy
popcornie i zimnym napoju.
                                            Klaudia Słomińska

Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego
Fiedlera

www.sp2debno.pl

Redaktor naczelny: Wioletta Rafałowicz 

Redaktorzy numeru: Małgorzata Zalech,
Katarzyna Kaliściak, Anna Węgier, Monika
Kubica, Iwona Grzegorczyk, Joanna Turów,
Klaudia Słomińska

Zdjęcia:Jarosław Fossa, Anna Ciuma, Monika
Kubica, Iwona Grzegorczyk, Joanna Turów

Skład: Anna Węgier
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