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Dzięki udziałowi w konkursie „Projekt z klasą" Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w
Dębnie znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o
rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem „Dobrze
ZaPROJEKTowana Szkoła". 
To znak, że szkoła: 

podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,
jest otwarta na uczniowskie inicjatywy, tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i
wspierania talentów,
poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne
do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie,
odpowiedzialność),
jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i
twórczej.

Nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o
rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem „Dobrze
zaPROJEKTowana Szkoła”. 
Tytuł ten został potwierdzony specjalnym Certyfikatem oraz "wirtualną odznaką" do
zamieszczenia na stronie szkoły.
Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła to taka, która poprzez promowanie pracy metodą
projektu w szczególny sposób dba o rozwijanie umiejętności kluczowych, wprowadza
niestandardowe formy nauki, motywując uczniów do większej aktywności.
                                                                                                            Wioletta Rafałowicz
                                                                     

26 lutego 2019r. w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr
2 im. A. Fiedlera w Dębnie odbyły się dwie  uroczystości
pasowania na czytelnika w klasie 1a i 1b z udziałem obu
wychowawczyń tych klas:  p.Renaty Rawlik i p. Małgorzaty
Jokiel. Uczennice z klasy 3a gimnazjum zaprezentowały
inscenizację pasowania na czytelnika, w trakcie której
zadawano dzieciom zagadki związane ze znanymi
postaciami z dziecięcych bajek. Uczniowie chętnie zgłaszali
się i po udzieleniu właściwej odpowiedzi byli nagradzani
cukierkami.  Na koniec nauczyciel bliotekarz dokonał
książką symbolicznego pasowania na czytelnika, a dzieci
otrzymały zakładki do książek. Życzymy uczniom klas
pierwszych wielu wspaniałych przygód przeżywanych wraz
z bohaterami czytanych przez nich książek.
                                                            Andrzej Ferkaluk
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LEKTURA W PUDEŁKU

KRÓLIKI DOŚWIADCZALNE
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Uczniowie, za pomocą niewielkiego pudełka,
stworzyli świat ukazany w "Balladynie" zgodnie ze
swoimi wyobrażeniami. Atrakcyjna metoda
zmotywowała uczniów do pracy i sprawiła, że po
książkę sięgnęli także Ci, którzy jej nie
przeczytali. Wcześniej poprosiłam uczniów, by
podczas cyklu omawiania lektury zastanowili się,
jakie rekwizyty będą im się kojarzyły z treścią
utworu oraz pomogą go zapamiętać. Nie
narzucałam ich formatu, nie określiłam ilość
rekwizytów, choć udzieliłam kilku podpowiedzi na
lekcjach z lekturą. Poinformowałam jednak
uczniów, że ich zadaniem będzie omówienie
zawartości pudełka i uzasadnienie dobranych
przedmiotów. Autor pudełka sam demonstrował
jego wnętrze oraz rekwizyty wykazując się
znajomością lektury. Argumentował dobór, wygląd
itp. posługując się skojarzeniami. Oczywiście,
niektóre się elementy się powtarzały, ale służyło
to utrwaleniu treści lektury. Uczniowie zapamiętali
więcej z treści lektury i słuchali uważnie swoich
wypowiedzi. Najważniejszy dla mnie był fakt, że
każdy uczeń został zmotywowany do tego, by
wypowiedzieć na forum chociaż kilka
zdań. Zadanie pozwoliło uczniom na pokonanie
własnych słabości i pokazało, że kilkuminutowa
wypowiedź nie jest czymś bardzo trudnym.
   Wioletta Rafałowicz                                       

Reforma sprawiła wiele problemów
ósmoklasistom. Ogrom nauki przytłoczył uczniów
i zdemotywował do dalszej pracy. Teraźniejszy
plan nauczania i reforma jest naprawdę dużym
wyzwaniem dla dzisiejszej młodzieży. Większość
Polaków nie jest zadowolona z podjętych działań.
Ogromna fala nauki powoduje przemęczenie
uczniów  8 klas. Dodatkowe godziny zajęć, wiele 
sprawdzianów i kartkówek oraz praca w domu
sprawiają, że bardzo dużo osób rezygnuje z
podjęcia walki o swoje lepsze oceny, co w
konsekwencji spowoduje niedostanie się do
lepszych szkół. Bitwa będzie trwała jeszcze przez
kilka miesięcy, a konkurować trzeba z uczniami w
starszych klasach, którzy otrzymali dodatkowy
rok nauki.

Podczas tego roku  przyswoili o wiele więcej
wiedzy.Walka nie jest wyrównana z powodu
łatwiejszych egzaminów końcowych klas
gimnazjalnych i dodatkowego roku nauki. Nikt o
tym nie pomyślał, wprowadzając tak chybione
zmiany w szkolnictwie, likwidując gimnazja bez
okresu przejściowego. Licea i technika będą
przepełnione, a rząd nie podjął żadnych działań, 
aby zapewnić wszystkim młodym przyszłym
Polakom godną  i sprawiedliwą  edukację. Nie
zabezpieczył placówek na przybycie tak dużej
ilości uczniów i nie wskazał jeszcze żadnych
realnych rozwiązań w tej sprawie. Wraz z reformą
przybyło  wiele zagrożeń związanych z planami
na przyszłość wielu młodych ludzi.

Jeśli zostaną zapełnione miejsca w lepszych
szkołach, jest ryzyko, że reszta uczniów zostanie
na ,,lodzie”, pomimo marzeń i chęci
samorealizacji. Nie będą mogli się dalej kształcić i
realizować, próbować i doświadczać ponieważ
mogą nie mieć takiej możliwości, choć bardzo
chcą osiągnąć coś  w życiu.  A czasem jest to ich
jedyna szansa, by wyrwać się z miejsca, które ich
 ogranicza edukacyjnie i środowiskowo. Tak
naprawdę  nie będą mieli oni już żadnego wyboru,
bo ktoś zmusi ich do obrania innej drogi życiowej, 
niekoniecznie zgodnej z wewnętrznymi
pragnieniami, ambicjami czy celami jakie sobie
wyznaczyli. To bardzo przykra strona tej
edukacyjnej "rewolucji".
                                                 Amelia  Bajda
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WYWIAD Z KUZYNKĄ NA TEMAT JEJ HOBBY

PORZUCONE

NASZA TWÓRCZOŚĆ

Brajan: Niedawno spotkałem się z mają kuzynką i
przeprowadziłem z nią krótki wywiad na temat jej
zainteresowań.
Brajan: Cześć mam do ciebie kilka pytań na temat
twoich zainteresowań.
Wanessa: Okej, możemy zaczynać.
Brajan: Zacznijmy od tego, czym się
interesujesz? 
Wanessa Interesuję się akrobatyką oraz tańcem.
Brajan: Od  jak dawna  interesują  Cię te
aktywności?
Wanessa: Z tego co pamiętam, to akrobatyką od
dwóch lat, a tańcem od trzech lat.
Brajan: Jak dużo czasu poświęcasz swoim
zainteresowaniom ?
Wanessa: Zajęcia oraz czas w domu to około
dwóch-trzech godzin.
Brajan: Gdzie chodzisz na zajęcia taneczne i
akrobatyczne ?

Wanessa: Uczęszczam do Dębnowskiego
Ośrodku Kultury.
Brajan: Uczestniczyłaś w jakiś turniejach
tanecznych bądź akrobatycznych?
Wanessa: Byłam na wielu zawodach tanecznych,
np. wojewódzkich , Mistrzostwach świata i Polski,
lecz nie uczestniczyłam w turniejach
akrobatycznych.
Brajan: Co sprawia ci więcej radości: akrobatyka
czy taniec?
Wanessa: Nie potrafię powiedzieć w stu
procentach, ale chyba akrobatyka.
Brajan: Dziękuję za poświęcony czas. Miło się
rozmawiało o twoich zainteresowaniach. Mam
nadzieję, że kiedyś porozmawiamy jeszcze na
inny ciekawy temat.

                                           Brajan Balcarczyk

               
                      Bezgłośny dźwięk

  I znów do mnie dziś zawitał.

  Coś tu pusto. Ja się pytam:

  Czyżbyś przyszedł w odwiedziny?

  Ten wciąż milczy, martwa cisza

  i powoli mnie odpycha,

  coraz bardziej się oddala.

  Mówić z deszczem nie jest łatwo.

  Musisz słuchać, aby pytać.
                                        Julia Rosołowska
     

Ogromnym problemem społecznym, który warto
poruszyć, jest porzucanie psów i kotów w Polsce.
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jaką bierze na
siebie odpowiedzialność osoba, która decyduje
się na posiadanie zwierzaka. Brak wiedzy
właścicieli o rasie i charakterze psa prowadzi
często do przykrych sytuacji, a zwierzę trafia pod
opiekę przytułku i spędza tam resztę swojego
życia.
Co roku do schronisk trafia od 70 do 100 tysięcy
psów i kotów. Najwięcej zwierząt porzucanych
jest latem, gdy ludzie wyjeżdżają na wakacje i
nagle orientują się, że nie ma nikogo, kto mógłby
się zająć ich ,,pupilkiem”. Porzucane są też
zwierzęta stare i schorowane, które zaczynają
stwarzać ,,kłopoty” właścicielowi.
Podobnie jest, gdy nieodpowiedzialni rodzice 
kupują zwierzęta – zabawkę dzieciom jako
prezent pod choinkę lub na urodziny. Szybko
jednak orientują się, że psu trzeba poświęcić wiele
czasu i uwagi, aby go karmić, wyprowadzać i
wychować tak, aby nie narobił właścicielowi
większych szkód. Okazuje się wtedy, że 
obowiązki przerastają rodzinę i sytuacja się
powtarza, a zwierzę zostaje wyrzucone!

Niestety, bardzo mało osób oddaje zwierzęta do
schroniska w obawie, że będą ponosić jakieś
konsekwencje lub po prostu wstydzą się swej
decyzji. Większość z nich wyrzuca psy bez
żadnych skrupułów do lasów, niekiedy
przywiązując je do drzew i skazując na powolną
śmierć z pragnienia i głodu. Innym razem
wypuszczają psy wolno wprost przy drogach i
autostradach, pozostawiając je na pewną,
tragiczną śmierć. Nie przejmują się tym, że
porzucają bezbronne stworzenie, które
przywiązało się do nich bardziej niż do
kogokolwiek innego.
Wiele psów przebywających w schronisku
spędza tam całe swe psie życie. Zwierzęta stare
lub chore nie mają szans na adopcję, ponieważ
wiąże się to z drogim leczeniem i wizytami u
weterynarzy.
Jednak na świecie są też ludzie o dobrym sercu,
którzy pomagają porzuconym zwierzętom. W
schroniskach pracują wolontariusze, którzy
poświęcają swój wolny czas psom i czerpią z
tego przyjemność. Wychodzą z psami na
spacery, socjalizują je, sporządzają ogłoszenia i
szukają domów dla podopiecznych ze schronisk. 

Są odpowiedzialni także za kontakt z osobami
zainteresowanymi adopcją. Organizują  spacery
przed adopcyjne i wizyty w potencjalnych
domach. Monitorują dalsze losy swoich
podopiecznych, utrzymując kontakt z ich nowymi
rodzinami, a także służą radą i pomocą, gdy
pojawiają się problemy.
Nie trzeba zostawać jednak wolontariuszem, aby
móc pomagać. W wielu miastach czy szkołach
organizowane są zbiórki karmy i
najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierząt,
szczególnie w okresie zimowym, kiedy na dworze
jest zimno i mokro. Można także wpłacać
pieniądze na konta schronisk, które zostaną
przeznaczone na wyżywienie, leczenie i
sterylizację zwierząt. Najbardziej można pomóc
przygarniając  zwierzaka ze schroniska. Wiele
starych, schorowanych psów czy kotów spędza
właśnie tam większość swojego życia, bez
rodziny i domu. Sam proces adopcyjny wcale nie
jest taką trudną sprawą.
Przygarniając zwierzaka ze schroniska, możemy
być pewni, że odwdzięczy nam się swoją
wiernością, szacunkiem i ogromnym
przywiązaniem.
                                                      Julia Bajda
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CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ!

JAK ZMIENIA SIĘ ŚWIAT KSIĘGA  CYTATÓW

REDAKCJA ARKADII

Ludzie żyją teraz w ciągłym pośpiechu, prawie nie
zwracając uwagi na to, co dzieje się wokół nich.
Podobno wszystko zmienia się na lepsze,
gospodarka, technologia, komunikacja. Mówiąc w
skrócie, człowiekowi żyje się łatwiej. Jednak
zastanówmy się, czy na pewno? Oczywiście, jest
wiele plusów, jak i minusów, jeśli chodzi o rozwój
świata. Tak czy inaczej zmian nie możemy
uniknąć. Jednak możemy korzystać z życia w
bardziej rozsądny sposób. Pierwszą sprawą, nad
jaką możemy się zastanowić, są relacje
międzyludzkie. Obecnie posiadamy wiele
urządzeń, dzięki którym możemy mieć kontakt z
każdą osobą. Jednak komputery, tablety, telefony
nie zastąpią nigdy wspólnego spędzania czasu.
Duża część młodzieży woli zostać w domu i
popisać ze znajomymi. Spróbujcie kiedyś wyjść z
kimś na cały dzień bez telefonu ani żadnego
innego urządzenia. To może być naprawdę
ciekawe doświadczenie. Pomyślmy o transporcie.
W dzisiejszych czasach jest on niezbędny. 

Bez niego jak dostalibyśmy się do pracy, szkoły
lub sklepu.  Jeszcze niedawno samochody nie
były tak dostępne jak teraz i mało osób było ich
posiadaczami.. Teraz prawie każda rodzina ma
auto i to nie jedno. Niestety, wiele osób nadużywa
przywileju poruszania się pojazdami. Są ludzie,
którzy jeżdżą nimi do sklepu, który jest dwie ulice
dalej, ponieważ nie chce im się chodzić.  Przez to
mamy wiele problemów związanych z
zanieczyszczeniem środowiska, a  przykładem
tego jest dziura ozonowa. Na świecie działa wiele
organizacji walczących z takimi problemami,
ponieważ jeśli nic z tym nie zrobimy, przyszłość
nie będzie wyglądać kolorowo. Po przemyśleniu i
przyjrzeniu się dokładniej wszystkiemu, co dzieje
się wokół nas, mogę stwierdzić, że przyszłość
zależy od nas samych. My decydujemy, jak
będzie wyglądać nasze życie. W XXI wieku ludzie
łatwo przystosowują się do zachodzących wokół
zmian, szczególnie, jeśli są one ułatwieniem.
                                                     Julia Chmiel

Książka pod tytułem “Wiedźmin. Ostatnie
Życzenie” została napisana przez wybitnego
twórcę Andrzeja Sapkowskiego. Opowiada ona o
przygodach Geralta z Rivii, który jest
Wiedźminem. Książka, którą wam prezentuję, jest
pierwszą w całym cyklu Sagi o Wiedźminie. To
jedna z dwóch części napisanych tytułem wstępu
do całej historii. 
Wielką przygodę z Geraltem rozpoczynamy od
kilku luźno powiązanych ze sobą opowiadań,
przedstawiających nam postać głównego
bohatera, jego profesji i przyjaciół, jakich spotyka.
Kim właściwie jest Geralt? Jest wiedźminem. Tak,
to już wiemy, nawet jeśli  nie czytaliście książki
czy nawet nie przechodziliście gry. Wiedźmini, jak
można przeczytać w książce, trudzą się z
zabijaniem potworów dla pieniędzy. Nie jest
jednak najważniejszy sam fakt, że Geralt jest
wiedźminem, ale to, jaki z niego jest zabójca
potworów. Jestem wielkim fanem gry Wiedźmin,
więc postanowiłem zacząć czytać całą Sagę.
Sprawiło mi to wiele radości. Najbardziej
ciekawymi momentami są oczywiście walki z
potworami.
                                       

Dzięki tym wydarzeniom w książce odkryłem, jak
mocna potrafi być moja wyobraźnia.   Styl pisania
Andrzeja Sapkowskiego jest niepowtarzalny.
Stworzony przez niego świat wciąga już od
pierwszej strony. “Świat się zmienia, słońce
zachodzi, a wódka się kończy”- Sapkowski nie
boi się ani wzniosłych słów ani wulgaryzmów. Do
tego dochodzi ironiczny humor, który często
pojawia się w dialogach. Czerpiąc garściami z
mitologii i baśni, autor pokazuje jednocześnie
zwykłe ludzkie problemy i moralne dylematy, co
jeszcze bardziej wciąga czytelnika. Cała książka
ma w sobie wiele magii i powiązań z legendami.
Właśnie w takich momentach puszczamy wodze
fantazji. Od wiedźminskiej sagi rozpoczęła się
moja przygoda z fantastyką. To jedna z moich
ulubionych książek, do których lubię wracać i
mam ogromny sentyment, tak samo jak do gry.
Książka bardzo dobrze trafia do ludzi w młodym
wieku i polecam ją każdemu nastolatkowi, by
mógł spędzić przy niej wspaniałe wolne chwile.
                                           Hubert  Wołczyński
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