
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

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

Numer 6 02/18

W ostatni dzień przed feriami, w piątek 12 stycznia 2018 r.,
odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych.
Uczniowie ze średnią zaczynającą się od 4,5 i wyższą,
stypendyści i finaliści, zostali nagrodzeni. Wydarzenie
rozpoczęło się o godz. 17.00 na hali sportowej, wykonaniem
piosenki przez uczniów klasy IV. Następnie wszystkich
gości przywitali konferansjerzy: Agata Wawruszczak i
Mateusz Kuczyński.  Po ich przemówieniu utwór
instrumentalny wykonali: Michał Wołącewicz  oraz Maciej
Kalemba. Kolejno na środek sali wyszli uczniowie, z krótkim
wystąpieniem na temat tego, jak być jak najlepszym
uczniem. Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara
Kornaś i przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula
Grzywna. Przyszedł czas na wręczenie pierwszych nagród
za osiągnięcia sportowe. Otrzymało je 10 uczniów, zaś
nauczyciele ich przygotowujący otrzymali różę. Dodatkową
rozrywkę w postaci tańca dostarczył nam Michał Jaworski
wraz ze swoją partnerką- Sylwią Gałką. Tuż zaraz, na
środek wyszli finaliści konkursów wojewódzkich oraz ich
opiekunowie, którzy również otrzymali po róży...str. 2 
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MISTRZOWSKIE ROZPOCZĘCIE FERII

GŁOŚNE CZYTANIE BALLAD
MICKIEWICZA

Nadeszła pora na najważniejszy punkt programu, czyli wręczenie listów
gratulacyjnych. Z klasy I szkoły podstawowej otrzymało je 20 uczniów, z
klasy IV 11 uczniów z VII również 11, zaś z II gimnazjum 14. Następnie
ponownie wystąpił Michał z Sylwią, co zostało nagrodzone gromkimi
brawami. Przyszedł czas na listy gratulacyjne  klas III gimnazjum, które
otrzymało aż 41 uczniów. Na sam koniec ponownie wyszli uczniowie z
krótkim wystąpieniem. Konferansjerzy podziękowali za spotkanie i życzyli
uczniów udanych ferii. Nad całością uroczystości czuwała pani Wioletta
Rafałowicz.
                                                                                   Natalia Jastrzębska
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Na kolejnej planecie mieszkał człowiek Infantylny.
Planeta była mała, szarawa, z małym krzesłem
na środku, pokryta futerkiem koloru różowego.
Mały Książę czuł się nieswojo. Na takiej planecie
jeszcze nie był. Podszedł bliżej krzesełka.
Ukrywał się za nim mężczyzna, który wyskoczył
nagle, krzycząc:
-Pobawisz się ze mną? Pobaw się ze mną!
-Co? Dlaczego mam się z Tobą bawić? Jesteś
przecież dorosły.
-I co z tego? Bawić się mogę ciągle, ponieważ
jestem dziecinny jak dziecko.
Mały Książę uśmiechnął się. Co mu szkodzi się
pobawić? Biegali wokół, skakali, tarzali się w
miękkim puchu. Zmęczeni usiedli, dysząc. W tym
momencie książę zaczął przyglądać się
mężczyźnie...str.3
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NOWE  PRZYGODY  MAŁEGO
KSIĘCIA

AKCJA  PLAKATOWA  W  DZIEŃ 
BEZPIECZNEGO  INTERNETU

(...)Posiadał kruczo-czarne włosy, duże,
niebieskie oczy. Charakterystycznym elementem
jego urody były różowe poliki, które swoją
wielkością przysłaniały mu oczy. W końcu
przybysz zapytał:
-A ty też jesteś dzieckiem, prawda?
-Tak, ale nie mam ochoty na zabawę. Dlaczego ty
się tak zachowujesz?
-Dorośli w moim wieku nigdy nie mają czasu na
zabawę. Są zapracowani, niemili, surowi. Zawsze
chciałem być dzieckiem, a teraz mogę pokazać
innym, jaka ważna jest dziecięca radość. Nie ma
sensu się stresować.
Mały Książę uśmiechnął się. Pierwszy raz spotkał
taką osobę. Chociaż jej mieszkaniec zachowywał
się niedojrzale, to uznał go za bardzo mądrego.
Odszedł z uśmiechem na twarzy.
,, Ten dorosły jest bardzo mądry. Chętnie go
później odwiedzę i się z nim pobawię.”
                                                       Julia Muta
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Dzisiaj mam zamiar przeprowadzić wywiad z
moją mamą na temat jej dotychczasowego
życia. Bardzo ją podziwiam i uważam, że jest
najlepszą mamą i silną kobietą.
Mamo, chciałabym przeprowadzić z tobą
wywiad na temat twojego życia. Myślę, że
będziesz w stanie odpowiedzieć na moje
pytania.
Proszę bardzo. Czego chciałabyś się
dowiedzieć?
Czy dorosłość jest fajna?
Moim zdaniem nie. Dlatego, że życie dziecka jest
niewinne, beztroskie i radosne, a przynajmniej
powinno takie być. Natomiast życie dorosłego w
tych czasach to splot kłamstw, manipulacji, intryg
i pogoni za złudzeniem szczęścia w formie
materialnej i finansowej.
Jakie są plusy dorosłości?
Dla mnie plusem w byciu dorosłym jest to, że
mam poczucie wolności i niezależności. Każdy
krok, który poczynasz, robisz świadomie i sama o
nim decydujesz.

A jakie minusy?
Chyba minusem dorosłości jest niestety praca.
Owszem, czasem daje satysfakcję, radość i
poczucie finansowego bezpieczeństwa, ale tak
naprawdę jest jedynie ograniczeniem swobody.
Zabiera znaczną część wolnego czasu. A czas
ten można byłoby poświęcić na przeżycie czegoś
pięknego i niesamowitego. Myślę, że dorośli
pracują zdecydowanie za dużo.
Czy były w twoim życiu ciężkie chwile?
Niestety, tak. Jak każdy człowiek, przeżyłam
radosne i miłe chwile oraz ciężkie i trudne. Ważne
jest, aby pamiętać i pielęgnować miłe
wspomnienia, na których budujemy życie, a złe
zapomnieć i wyciągnąć wnioski na przyszłość,
aby nie popełniać kolejnych błędów.
Czy żałujesz czegoś w swoim życiu?
Pewnie, że tak. Ale to, co wydarzyło się złe w
moim życiu, sprawiło, że dziś jestem silną
kobietą.
Jaki jest twój najszczęśliwszy dzień?
To narodziny moich dzieci.Ale oprócz tego staram
się cieszyć każdym dniem.

Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
Kocham sport każdego rodzaju, ponieważ pracuję
umysłowo i mam siedzący tryb życia, a podczas
fizycznego wysiłku ,,ładuję baterie” na kolejne dni.
Myślę, że daje mi dużo szczęścia, bo gdy biegnę
przed siebie, czuję nieopisaną radość.
Z kogo bierzesz przykład?
Z nikogo, staram się żyć po swojemu, według
mojego rozumu i serca. Jestem sobą, a nie kopią
kogoś. Staram się żyć tak, aby nie krzywdzić
innego człowieka.
Czy zawsze planowałaś dwoje dzieci?
Nie, nie planowałam. Liczyłam na Łaskę Bożą.
Jakie masz plany na przyszłość?
Chcę nauczyć się tańczyć, skończyć rozpoczęte
inwestycje i wysłać swoje dzieci do dobrych
szkół, aby zapewnić im najlepsze wykształcenie
oraz nauczyć się nie martwić i nie planować
dalekiej przyszłości, aby cieszyć się daną chwilą.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również..
                                                        Julia Bajda

Staram się żyć tak, aby nie krzywdzić innego człowieka...

Jakub Forster Jakub Forster
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       NASZA  TWÓRCZOŚĆ

 
 REDAKCJA  ARKADII

W dzieciństwie nie byłam problemowym
dzieckiem, a przynajmniej tak mi się zdaje,
pewnie dlatego rodzice zapisywali mnie na wiele
zajęć. Dużo też podróżowaliśmy i to właśnie do
tego czasu lubię wracać najbardziej.
W dzieciństwie nie byłam problemowym
dzieckiem, a przynajmniej tak mi się zdaje,
pewnie dlatego rodzice zapisywali mnie na wiele
zajęć. Dużo też podróżowaliśmy i to właśnie do
tego czasu lubię wracać najbardziej.
Każdy prezent, który dostawałam, był związany z
podróżą. Bardzo lubiłam ten czas, kiedy
zaczynało się pakowanie. Byłam bardzo
szczęśliwa. Gdy wchodziłam na lotnisko, zawsze
się uśmiechałam i pierwsza stawałam w kolejce.
W czasie podróży cała rodzina się świetnie
bawiła, a ja chyba najbardziej. Pierwszy dzień
pobytu zawsze zaczynał się od morza lub
basenu.

Słona woda i cieplutkie słońce, które cię ogrzewa,
kiedy jesz z siostrą frytki. Kocham to uczucie tak
samo jak góry. Mróz i pełno śniegu, a ja z rodziną
jak gdyby nigdy nic zjeżdżamy ze stoku do
późnego wieczora. Raz, kiedy pojechaliśmy na
święta w góry, zjechała się cała rodzina. Było
pięknie. Za oknem śnieg, a ty siedzisz w ciepłym
pomieszczeniu z całą rodziną przy stole. 
Do tej pory mam wiele marzeń związanych z
wyjazdami. Chciałabym zobaczyć nowe miejsca,
a nawet wrócić do niektórych starych, by
porównać, czy się zmieniły. Największą radość,
kiedy byłam mała, czerpałam z wyjazdów i raczej
tak pozostanie. Mam nadzieję, że uda mi się
zobaczyć jeszcze wiele rzeczy. Moim ulubionym
miejscem, gdzie kochałam jeździć, była Turcja i
zimowe miejscowości.
                                     Wiktoria Korzeniowska

                 ZIMĄ
 Zimą zziębnięte dłonie nie są niczym
nadzwyczajnym.
Popękane usta codziennością.
Zima jest czasem pozornie nieczułym,
a kto z Was widział choć raz,
jak piękne są gwiazdy w granacie?
Jak czule patrzą na księżyc,
czekają, aż chłodne dni miną.
Lecz księżyc nie patrzy na gwiazdy.
Księżyc zachwyca się zimą.
                
                  Julia Rosołowska

Recenzja Euro Track Simulator 2, czyli w   co
gramy  

Nie da się ukryć, że sednem gry jest jazda z
punktu A do punktu B. Na początku jako
najemnik, później jako właściciel własnej firmy.
Model jazdy nie jest specjalnie porywający – nasz
pojazd wraz z ładunkiem waży swoje i nie rozwija
zawrotnych prędkości, a fizyka jazdy średnio ma
się do tego, co spotykamy w rzeczywistości.
Jeździ się jednak całkiem przyjemnie, gra karze
za nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego
mandatami i zmusza do częstego zerkania w
lusterka. Parkowanie przy rampie wymaga
wprawy i choć gra pozwala na pominięcie
ustawiania naczepy, to odpowiednie jej ustawienie
daje sporo satysfakcji. Choć na początku
dorabianie się idzie dość żmudnie, to po zakupie
własnej ciężarówki i założeniu własnego biznesu
jest o wiele łatwiej i kiesa napełnia się
niepomiernie szybciej. Gra sama w sobie jest
bardzo ciekawa i w przystępnej cenie. Oprócz
tego w grze mamy możliwość zakupu
dodatkowych DLC, które dodają nam możliwość
wykonywania swoich zleceń na terenach Danii,
Szwecji i Norwegii, czyli DLC Skandynawii. 

Przejechanie przez piękne drogi i trasy we Francji
w dodatku który zwie się Viva la France! czy też
dodatek, który za pewne najbardziej spasuje nam,
czyli dodatek o nazwie Going East!  Również
możemy znaleźć DLC, w których uzyskujemy
dodatkowe możliwości upiększenia naszych
ciężarówek, poprzez specjalne malowania czy też
różne opcje dotyczące wyglądu naszej ciężarówki
wewnątrz. Jeśli nie chcemy wydawać
dodatkowych pieniędzy, to dla naszej dyspozycji
jest możliwość pobrania darmowych modyfikacji
do różnych aspektów gry. Grafika w grze jest
cudowna, bardzo ładnie SCS Software oddało
nam uroki przyrody, które towarzyszą nam przez
pokonywanie wielu tysięcy kilometrów. Także
producenci tej gry dodali nam klimat, jaki
towarzyszy nam w każdym w państwie
znajdującym się na mapie dostępnych tras w
Europie.
Również mamy możliwość gry z przyjaciółmi,
gdyż istnieje wersja multiplayer. Gra jest bardzo
przyjemna na spędzenie wieczoru, możemy przy
niej odpocząć po ciężkim dniu.
                                                 Kacper  Rojek
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