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DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICY

Wszystkie kobiety w naszej
szkole - duże i małe-
powinny poczuć się 8 marca
wyjątkowo. Świetlica
szkolna przypominała o
zbliżającym się święcie.
Prace wykonane przez
uczniów klas czwartych
zostały wyeksponowane w
galerii i stały się pretekstem
do rozmów o tym, dlaczego
powinniśmy okazywać
szacunek drugiej osobie.
Nasi panowie spisali się na
medal- pamiętali o swoich
uroczych koleżankach.
           Wioletta Rafałowicz
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WARSZTATY  ŚWIĄTECZNE 

CZEKAMY  NA  WIELKANOC

Klasy pierwsze po raz kolejny mogły wziąć udział
w warsztatach ze starszymi koleżankami i
kolegami z klas gimnazjalnych. Tematem
wiodącym spotkania były zbliżające się Święta
Wielkanocne. Dzieci z dużym entuzjazmem
zareagowały na zajęcia. Starsi uczniowie kolejny
raz swoją postawą udowodnili, że różnica wieku
nie ma znaczenia, jeżeli obie strony z zabawy
czerpią przyjemność i satysfakcję.
Pierwszoklasiści pod czujnym okiem młodzieży
wykonali kolorowe wiosenne dekoracje na drzwi.
Ozdabiali pisanki według własnego pomysłu.
Podczas zajęć dzieci uczyły się współpracy,
współdziałania oraz wymieniały się
doświadczeniami i wiedzą na temat Świąt
Wielkanocnych. Na wieść, że były to ostatnie
tego typu zajęcia nie kryły smutku.
Renata Rawlik, Małgorzata Jokiel, Anna
Wierzbicka

Świetlica to magiczne miejsce w szkole, w
którym nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się grupa
uczniów. Z tego powodu trzeba mieć zawsze w
zanadrzu pomysł na niespodziewane
zastępstwo. Tym razem gościłam w swoim mini
królestwie grupę uczniów z klasy czwartej. 
Zależało mi na tym, aby pobyt w świetlicy był dla
nich zarówno atrakcyjny, jak i pożyteczny.
Zaproponowałam pracę w losowo przydzielonych
grupach. Uczyliśmy się współpracować ze sobą,
dzielić obowiązkami, wspólnie podejmować
decyzje...str.3 Fot.
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BOCIANIE  GNIAZDO

TWORZYMY AWATARY BOHATERÓW
LITERACKICH

 
 ZWIERZĘ TO NIE ZABAWKA!

Nie było to łatwe zadanie. Postawiłam na rozwój
kompetencji społecznych, które obejmują
zdolność do konstruktywnego porozumiewania
się, wykazywania się tolerancją, wyrażania i
rozumienia różnych punktów widzenia,
negocjowania połączonego ze zdolnością
tworzenia klimatu zaufania, a także na zdolność
do empatii. Położyłam nacisk na inicjatywę i
przedsiębiorczość uczniów. Obserwowałam
zdolność  młodych ludzi do wcielania pomysłów
w czyn. Chwaliłam kreatywność, innowacyjność i
podejmowanie ryzyka, a także zdolność do
planowania przedsięwzięć i dążenie do realizacji
zamierzonych celów.  Przy okazji  doskonaliliśmy
umiejętność porozumiewania się w mowie  w
różnych sytuacjach komunikacyjnych. Ja
obserwowałam sposób porozumiewania się
uczniów i przystosowywania go do wymogów
sytuacji. Reagowałam, kiedy była taka
konieczność. Prace uczniów zostały przez nich
wyeksponowane w świetlicy i przypominają o
zbliżającej się Wielkanocy.
                                          Wioletta Rafałowicz

Fot.

Awatary mogą mieć bardzo szerokie
zastosowanie w procesie nauczania. Uczniowie
stają się bardziej kreatywni, ciekawi nowych
informacji oraz zmotywowani do
wykorzystywania innych form uczenia się.
Awatary pozwalają wcielać się w różne postacie.
Dzięki temu są odważniejsi w wypowiadaniu
swoich opinii. Poza tym to nauka kreatywności,
redagowania tekstu, argumentowania. Podczas
omawiania utworu "Romeo i Julia"
postanowiliśmy wcielić się w bohaterów książki.
Marta http://tinyurl.com/y5k3q23m
Marta http://tinyurl.com/yxukjkqu
Merkucjo http://tinyurl.com/ydfqwb46
Laurenty http://tinyurl.com/y5a3xmre
Julia http://tinyurl.com/y4er6nof
Julia http://tinyurl.com/yyygpz9b
Romeo http://tinyurl.com/y55xz5d3
Takie zadanie nie zastąpi redagowania
charakterystyki, ale uatrakcyjni zajęcia z
uczniami.
                                         Wioletta Rafałowicz

Niedaleko lasu żyło sobie stare małżeństwo.
Mieli duży piękny dom z ogromnym tarasem
ogrodzonym kwiatami. Kiedy starszy pan
wyszedł na taras, zobaczył na kominie bociana i
krzyknął do żony: - Grażynko! Zobacz, mamy
nowego lokatora. -O Boże! Jaki piękny! Pewnie
przyleciał z daleka i założył sobie na naszym
kominie gniazdo. -No tak, ale jak my teraz
będziemy palić w piecu? - zapytał wystraszony.
Stare małżeństwo wróciło do domu, zjadło obiad i
położyło się spać. Po godzinie usłyszeli jakiś
hałas. Szybko wstali i wybiegli na taras. Na
trawie leżał bocian i strasznie głośno klekotał.
Grażyna podeszła do niego i zobaczyła, że ptak
nie mógł ruszać skrzydłem. -Leszku, wzywaj
weterynarza! Szybko! - krzyknęła wystraszona. -
Nie mam numeru. Zadzwonię do Stasia i
powiem, żeby szybko przyjechał i podjedziemy
do najbliższej Kliniki Weterynaryjnej. Jak mówił,
tak zrobił. Staś to jedyny syn starszego
małżeństwa. Po jakiś 10 minutach na podwórko
autem wjechał ich syn. - Mamo, co się stało? -
Nie mamy czasu! Szybko, otwieraj auto. 

Piętnaście minut później byli już u weterynarza.
Lekarz usztywnił ptaszynie skrzydło i powiedział,
że się już nim zajmie. Pełne wrażeń małżeństwo
wróciło do domu i zatelefonowało do kominiarza.
Następnego dnia przyjechał kominiarz i oczyścił
im komin, który zapchany był sianem. Bocian
nigdy już tam nie wrócił, a małżeństwo żyły długo
i szczęśliwie w swoim pięknym domu.
  Maria Górka,Daria Kamińska,Alan Kurkowski

Fot.

W dzisiejszym artykule poruszę bardzo istotny i
często pomijany temat- znęcanie się nad
zwierzętami i pozbywanie się obowiązku.
Głównym celem jest uświadomienie ludziom, że
te istoty też mają uczucia. O znęcaniu się  nad
zwierzętami ostatnio w Polsce jest bardzo
głośno, ale czy te tematy są podejmowane w
właściwy sposób? Niestety osoby, które traktują
zwierzęta jak zabawki, nie ponoszą za to
odpowiednich konsekwencji. Art.35. przypomina
przestępcom o odpowiedzialności karnej za
zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju
zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo
znęcanie się nad zwierzęciem, niestety,
największa kara, jaką można dostać, to 5 lat
pozbawienia wolności lub 100 tys. złotych. Sąd
również może zakazać posiadania zwierząt do 2
lat –  czy to wystarczająco ? Według mnie nie,
jeżeli  byłyby większe kary chociażby finansowe,
oprawca może by się zastanowił dłużej, zanim
wydałby wyrok na swojego” pupila”. Bezbronnym
zwierzętom trauma zostaje czasami do końca
życia, a osoba, która popełniła przestępstwo, po
2 latach może powtórzyć działanie...str.4

W.

W.
Rafałowicz

W.
Rafałowicz



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 18 06/2019 | Strona 4  

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

ZWIERZĘ TO NIE
ZABAWKA !

CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ! REDAKCJA  ARKADII

Posiadanie psa czy innego zwierzęcia jest
ogromnym obowiązkiem i zanim się go podejmie,
powinno się to przemyśleć.  Nierzadko zdarza
się, że rodziny kupują psa i w okresie
wakacyjnym lub kiedy opieka nad nim się znudzi,
zostawiają go w lesie lub na drodze. Takie
postępowanie jest karygodnym czynem. Czy
rozsądniej nie byłoby zostawić psa w najbliższym
schronisku, gdzie miałby zapewnione jedzenie i
bezpieczne miejsce do spania i może znalazłoby
kochających właścicieli? Wiele przypadków nie
trafia do odpowiednich władz i (jeśli się uda)
osoby trzecie znajdują biedne i zmarznięte
zwierzątka w lesie.  Pies w większości rodzin
powinien być  uważany jako członek rodziny, a
nie jako zabawka, której możemy się pozbyć w
każdej chwili lub robić z nią co nam się żywnie
podoba. Podsumowując, szanujmy każdą żywą
istotę  i  jeśli widzimy coś niepokojącego –
reagujmy. Żadne stworzenie nie zasługuje na
przedmiotowe traktowanie.
                                        Zuzanna Rachwalska
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Ostatnio przeczytałam książkę pt.”Światło”.
Opowiada ona o wspaniałym czasie
świątecznym, który niespodziewanie może stać
się jeszcze piękniejszy i czarujący za pomocą
poznania pewnych osób.
Jay Asher  ma na swoim koncie bestseller, który
wydano w postaci serialu, wyprodukowanego
przez Netfilx. Mieszka w małym mieście w
Kalifornii, które opisuje w książce zrecenzowanej
poniżej.
Okładka książki idealnie wpasowuje się w
świąteczny, a zarazem romantyczny klimat
powieści. Powieść posiada  miękką okładkę,
przedstawiającą bohaterkę tulącą się do ramienia
chłopaka.
„Światło” to wzruszająca opowieść romantyczna.
Jay opisał w niej okres świąteczny, który może
być zaskakująco czarujący, a zarazem pełen
pozytywnych emocji.
Sierra, nastoletnia dziewczyna, co roku wyjeżdża
z rodzicami na święta do Kalifornii, na swoją
farmę choinek. Jest bardzo zapracowana, ale
znajduje czas dla swojej przyjaciółki oraz
pewnego chłopaka z cudownym uśmiechem z
dołeczkiem.

Nieznajomy przyjeżdża na plantacje
systematycznie i coraz bardziej zaciekawia to
bohaterkę. Po niedługiej rozmowach przekonują
się do siebie i spędzają coraz więcej czasu w
swoim towarzystwie. Jednakże przyjaciołom i
rodzinie nie przypada to do gustu i zniechęcają
dziewczynę do poznanego chłopaka. Ona się nie
poddaje i broni go w każdej możliwej sytuacji.
Dziewczyna od choinek robi wszystko, by
najbliżsi nie wytykali wielkiego błędu, którego
dokonał się chłopak w przeszłości. Powieść ta
przepełniona jest prawdziwą miłością i
wsparciem.
Choć „Światło” jest poruszającą historią, to
jednak napisana jest luźnym, młodzieżowym
językiem. Niekiedy brakowało mi więcej emocji,
jednak książka była niespodziewanie ciekawa i
otulała swoim ciepłem.  Polecam ją na pewno
nastolatkom, które uwielbiają historie miłosne.
Najlepiej spisałaby się w okresie świątecznym,
gdy cały ten czas staje się magiczny i pełen
dobrych czynów. Z pewnością spodobałaby się
nie jednej czytelniczce.
                                    Wiktoria Korzeniowska
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