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TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu uwaga
wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.  Z tej okazji
uczniowie  klas: 3a i 3b SP 2 wzięli udział w
happeningu.Wszyscy uczniowie przyszli do szkoły ubrani
na niebiesko, każdy przyniósł też niebieskie balony.
„Niebieski gwarantuje prawa wszystkim dzieciom”. O
umówionej godzinie wyszliśmy ze szkoły z transparentami i
spotkaliśmy się z uczniami oraz  nauczycielami Szkoły i
Przedszkola im. św. Jana Bosko. Grupie dzieci 
towarzyszył Pan Burmistrz Grzegorz Kulbicki. Razem, w
rytmie piosenek dziecięcych, pomaszerowaliśmy ulicami
Dębna na plac zabaw przy jeziorze. Tu wysłuchaliśmy 
pana burmistrza oraz księdza dyrektora, którzy  życzyli
wszystkim dzieciom radosnego dzieciństwa oraz spełnienia
marzeń.  Przypomnieliśmy sobie prawa dziecka, które
wspólnie zostały odczytane przez dzieci. Potem każdy
wypowiedział głośno swoje marzenie i wraz z marzeniami
poleciały do nieba symboliczne balony. Teraz będziemy
czekali na spełnienie naszych marzeń.    
        Tekst i zdjęcia:  Joanna Turów, Iwona Grzegorczyk     
                                                                             

Każdego roku w listopadzie, w rocznicę urodzin Arkadego
Fiedlera, organizowany jest Tydzień Patrona Szkoły.
Święto to ma na celu poznanie sylwetki patrona szkoły,
szlaku jego podróży oraz twórczości. W okresie tym w
naszej szkole organizowane są różne konkursy wiedzy oraz
konkursy plastyczne. "Tydzień z Patronem Szkoły" miał na
celu poznanie sylwetki patrona szkoły, szlaku jego podróży
oraz twórczości.W bibliotece szkolnej można było obejrzeć
wystawę książek napisanych przez Arkadego Fiedlera. Na
lekcjach geografii były przedstawiane filmy oraz
prezentacje o Arkadym Fiedlerze. Uczniowie klas IV, pod
kierunkiem pani W. Włodarczyk, wykonali piękne plakaty
związane z miejscami pobytu A. Fiedlera.W ramach święta
nauczyciele geografii zorganizowali dla klas szóstych,
siódmych i ósmych quiz oraz „podchody”, które wywołały
najwięcej pozytywnych emocji...str.2

HAPPENING Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW DZIECKA



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 24 12/2019 | Strona 2  

www.juniormedia.plArkadia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w
Dębnie

TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY

KONKURS FRAZEOLOGICZNY

Pięć drużyn, które  najlepiej napisały test, ruszają
po szkole w poszukiwaniu skarbu. Pokonując
kolejne etapy, uczniowie rozwiązywali  zadania
ukryte w różnych gabinetach. Do zabawy
zaangażowali się: D.Tołoczko, M.Kubica,
J.Sopiński, K.Zioła, R.Kunisz, M.Zalech oraz pani
wicedyrektor Katarzyna Ciołek. W gabinecie
 dyrekcji szkoły znajdował się ostatni etap
„podchodów”. Po zaciętej, ale pełnej śmiechu
rywalizacji zwyciężyła klasa 7a, drugie miejsce
zajęła klasa 6a natomiast trzecie drugi zespół
klasy 6a.Wychowawcy klas I - III nadzorowali
konkurs plastyczny, za który wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody.Pani Monika Kubica wraz z
uczniami z klasy V, przeprowadziła pokaz
Ozobotów.Na wszystkich poziomach nauczania
zorganizowano różne konkursy, które podzielono
na kategorie.Wyróżniono następujących uczniów
oraz klasy:
w kategorii "Podchody szkolne"- Hanna
Wilczyńska, Jakub Wykocki kl.7a, Marta Izak,
Wiktoria Taracińska kl.6a, Anna Kmita, Alicja
Podbereska kl.6a,
w kategorii praca plastyczna - kl.I: Hanna Paluch
kl.1a, Mateusz Cygan kl.1c, Szymon Stefanowicz
kl.1c. kl.II: Igor Cholewiński kl.2b, Wiktor
Andrzejewski kl.2a, Antonina Witkowska kl.2b.

W kategorii praca plastyczna kl. III: Natalia
Rakowska kl.3a, Filip Jenda kl.3a, Julia Kaliściak
kl.3a, Zofia Mielimączka kl.3b , Hanna
Najkowska kl.3b , Naomi Strzemieczna kl.3b,     
w kategorii okładka na książkę A.Fiedlera w j.
angielskim : Agata Moskalik , Tomek Olszewski
kl.5  aw kategorii plansza dla klas IV i V : Amelia
Kożuszek kl.4a, Karol Stefanowicz kl.5a, Szymon
Suski kl.4a
w kategorii "Test dla klas IV" : Olaf Grabowski
kl.4a, Joanna Lesiuk kl.4b, Zuzanna Olszak
kl.4b,  Filip Wierzbicki kl.4b,
w kategorii "Ozobot - podróżnik" : Agata
Moskalik, Karol Stefanowicz, Antoni Kwiatkowski
kl. 5a. Dodatkowo wszyscy uczniowie mogli
wziąć udział w quizie, który prowadziły podczas
przerw uczennice z klasy 6a: Alicja Podbereska,
Marta Izak oraz Anna Kmita. Nagradzały one
słodyczami wszystkich uczniów, którzy
poprawnie odpowiadali na pytania dotyczące
naszego patrona. Prezentacja efektów realizacji
poszczególnych zadań odbyła się  na holu szkoły
oraz w świetlicy. Chcielibyśmy podziękować za
pomoc Gminie Dębno, Burmistrzowi Miasta, Pani
Kierownik Oświaty, Kultury i Sportu oraz  Dyrekcji
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dębnie.
D. Podbereska, W.Pożarycki, D.Podstawczuk
Zdjęcia: Dorota Podbereska

Dnia 21 listopada w bibliotece szkolnej odbył się
konkurs frazeologiczny. Do podanych 15
związków frazeologicznych należało  dopasować
ich definicje. Konkurs skierowany był  do
szóstoklasistów. Uczestniczyło w nim siedem
osób. Pierwsze miejsce zajął Michał Smagło,
zdobywając najwięcej punktów. Wyróżnienie
otrzymała także Marta Izak. Aby „Mieć wszystko
w małym palcu” należy brać udział w konkursach.
Rozwijają one nasze umiejętności oraz
przyczyniają się do zdobywania coraz większych
zasobów wiadomości. To również ciekawa forma
sprawdzania wiedzy. Zwycięzcom gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów!

                         Tekst i zdjęcia: Renata Kunisz

Fot.

Fot.

...

...
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5 grudnia  w naszej szkole odbyła się II edycja
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs
cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Uczniowie walczyli w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I-III, klasy IV-V. Obecnością
zaszczycili nas rodzice uczniów oraz
wychowawcy, którzy kibicowali swoim uczniom.
Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami
wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i
barwnie zaprezentowane. Jury w składzie: pani
Katarzyna Kwiatkowska, pani Krystyna Zioła,
pani Joanna Łazorczyk, w każdej kategorii
wiekowej wyłoniło trzech zwycięzców:

I kategoria wiekowa (klasy I-III)

I miejsce – Aleksander Pyro 1b
 II miejsce- Antoni Wolski 2b
III miejsce- Adrianna Zając 1b

II kategoria wiekowa (klasy IV-V SP)
I miejsce – Hanna Witkowska 5a
II miejsce – Hanna Taracińska 5a
III miejsce – Emilia Jurek 4a

Jury zdecydowało się także przyznać
wyróżnienia. Otrzymali je:
Maria Makulska 1a
Ewa Bobik 2b
Naomi Strzemieczna 3b
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
pamiątkowe, drobne upominki, a zwycięzcy
nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, życzymy
dalszych sukcesów i zachęcamy do udziału w III
edycji konkursu, która już za rok.
             E. Bąk,J. Łazorczyk, K. Matuszewska 
             Zdjęcia: Elżbieta Bąk

W poniedziałek 9 grudnia 2019 roku młodzież
szkolna wzięła udział w wycieczce do
Gorzowa.Najważniejszym punktem wyjazdu było
spędzenie czasu w escape roomie.Każdy, kto
miał okazję spróbować chociaż raz wydostać się
z pokoju escape room, wspaniale wspomina
spędzone w nim chwile.Uczniowie sprawdzali 
swoje umiejętności, dowiadując się, czy potrafią
np. działać w  grupie, ponieważ to z nią muszą
koniecznie współpracować, jeżeli zależy im na
wydostaniu się z pokoju. Smaczny posiłek w
McDonalds dodał nam sił i w dobrych humorach
wróciliśmy do Dębna.
             D. Tołoczko, W. Rafałowicz, D. Fossa
             Zdjęcia: Danuta Fossa                               
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Światowe święto praw człowieka obchodzone
jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka.  10 grudnia
organizowane są konferencje, akcje edukacyjne,
manifestacje i konkursy uświadamiające
znaczenie praw człowieka, ich treść i sposoby
obrony. W naszej szkole zorganizowaliśmy akcję
"Narysuj mi prawa człowieka" oraz wzięliśmy
udział w quizie "Prawa człowieka= moje prawa".
Quiz można rozwiązać przy pomocy komputera 
lub telefonu komórkowego z dostępem do
internetu. Będzie on dostępny do świąt Bożego
Narodzenia.
Wystarczy wejść na stronę joinmyquiz.com
wpisać kod dostępu 026243 i podać swoje imię/
pseudonim.
 "Prawa człowieka należą do każdego z nas bez
wyjątku. Ale dopóki nie poznamy swoich praw,
nie będziemy się domagać ich przestrzegania
oraz bronić swoich praw i praw innych, dopóty
dokumenty dotyczące praw człowieka spisywane
przez dziesięciolecia będą tylko pustymi
słowami". 

Fot.

Tydzień dla klasy II B zaczął się wyjątkowo
słodko, a to za sprawą wycieczki do Gorzowa na
warsztaty cukiernicze organizowane przez
„Babeczki & cukiereczki”. Zajęcia były
zorganizowane z okazji Mikołaja. Dzieci na
samym początku poznały proces tworzenia
karmelu. Następnie obserwowały sposób
przygotowania masy karmelowej potrzebnej do
wykonania lizaków. Najwięcej frajdy przyniosła
jednak możliwość wykonania własnoręcznie
lizaka w postaci czapki Mikołaja. W nagrodę za
swoje zaangażowanie dzieci otrzymały
cukierkowe laski wieszane na choinkę. 
Radości było co nie miara, kiedy dzieci tworzyły
lizaki według własnego pomysłu. Kiedy dzieci
wykonały słodkości nie mogły się oprzeć, aby ich
nie spróbować. Gdy zaspokoiły swoje potrzeby
pani zapakowała lizaki w ozdobną folię i
oznaczyła je imienną wizytówką. Przed
powrotem do domu udaliśmy się do Mc Donalda.
Kolejność może nie taka jak powinna być, ale ile
radości. Szczęście dzieci to widok bezcenny.
                                 Tekst i zdjęcia: M. Jokiel

Te słowa napisał w wystąpieniu z okazji Dnia
Praw Człowieka Ban Ki-moon sekretarz
generalny ONZ. Pamiętajmy: Prawa człowieka
są niezbywalne. Nikt nikomu nie może ich
odebrać. Korzystając z własnych praw, nie
możemy ograniczać praw innych. Dzięki
podjętym działaniom, każdy uczeń jest świadomy
swoich praw i obowiązków, szanuje prawa innych
ludzi, wie do kogo się zwrócić po pomoc,
wzmacnia swoje poczucie wartości i utożsamia
się z grupą ludzi.
                               Wioletta Rafałowicz
                               Zdjęcia: Oliwia Czerwińska
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