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W ostatnim dniu nauki przed
świętami Bożego
Narodzenia, jak co roku,
odbyło się szkolne spotkanie
wigilijne. W centrum
uroczystości było
oczywiście przedstawienie
Jasełkowe, przygotowane
przez uczniów klas
gimnazjalnych. W Jasełkach
anioły czyniły intensywne
przygotowania do narodzin
Jezusa, a diabły równie
intensywnie i pomysłowo
próbowały temu wydarzeniu
przeszkodzić.
Przedstawione
humorystycznie plany
aniołów i diabłów, tak
naprawdę miały przybliżyć
nam sens i cel przyjścia na
świat Syna Bożego.

Fot.

Fot. Fot.

W czasie naszego spotkania
uczniowie wysłuchali
również biblijnego
opowiadania o narodzinach
Jezusa, wierszy o tematyce
bożonarodzeniowej  oraz
kolęd.  Pięknym akcentem
na koniec było
instrumentalne wykonanie
kolędy przez M.
Wołącewicza, M. Kalembę i
M. Syroka. Całość
przygotowała                p. E.
Kościukiewicz ze
wsparciem p. A.Węgier, a
dekoracjami zajęło się
szkolne koło plastyczne pod
kierownictwem p. W.
Kościukiewicza.
                    Anna Węgier

SZKOLNA  WIGILIA

Michał Wołącewicz

Michał Wołącewicz Agata Kościukiewicz
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TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Baranek Niko
Prowadzisz, jakbyś z grzańcem przesadził.
Święty Mikołaj
Grozi palcem
To nie ja piję bez umiaru. Nadal pamiętam wieczór
sprzed tygodnia!
Baranek Niko
Rumieni się
Nie wspominajmy dawnych dziejów.W tle słychać
odliczanie, a następnie wystrzał petard. Turyści
obserwują niebo
Baranek Niko
Wystraszony podskakuje
Jak to petardy? Pomyliliśmy daty? To przez
ciebie, staruchu. Znów zapomniałeś!
Jeden z turystów podchodzi do sań
Turysta
Oho, a panowie to trochę się spóźnili!...str. 3

Lekcje przedświąteczne są bardzo wymagające.
Uczyć i bawić jednocześnie- to wyzwanie dla
każdego nauczyciela.
Zainspirowani "Żarłoczną Ewą" K. I.
Gałczyńskiego tworzyliśmy  własne małe formy
dramatyczne.
Sylwestrowy zawrót głowy
Bohaterowie: Święty Mikołaj, Baranek Niko,
turyści
Święty Mikołaj przebrany za choinkę i Baranek
Niko ubrany w futrzasty frak trafiają na plażę
pełną turystów. Sanie upadają na piasek, Baranek
Niko okazuje gniew, a Święty Mikołaj zaczyna
płakać.
Baranek Niko
Gniewnie patrzy na Mikołaja i tupie kopytami
Co płaczesz, baranie?! To twoja wina!
Święty Mikołaj
Ociera łzy.   Moja?  To ty masz koślawe nogi!

Fot.

Gdy ktoś mówi brzydkie słowa,
niech się szybko schowa.
Ludzie nieużywający grzecznych słów,
należą do stada krów.
Gdy z kimś rozmawiamy, nigdy nie przerywamy.
Więc bądźmy kulturalni,
wtedy rozweselimy nawet niezadowolone panny.

Agata Kościukiewicz
Kulturalne spotkanie
Pewien człowiek,
Który nigdy nie pyta kobiet o wiek.
Opowiadał mi o życzliwości,
Ponieważ od dawna w jego życiu gości.
Jego zdaniem, każdy z nas na nią zasługuje
I przynajmniej czasem się posługuje.
Kulturalność to jego drugie imię,
Choć czasem mu coś się wywinie.
W drzwiach przepuszcza każdą panią
I podaje rękę panom.
Idealny przykład dżentelmena,
Niech każdy z nas to docenia.
Bądźmy mili, kulturalni,
Obyci z manierami,
Byśmy my też byli doceniani i lubiani.
                                      Wioletta Rafałowicz

Po raz pierwszy obchodzimy Tydzień Życzliwości
w naszej szkole. Klasy rywalizują ze sobą,
zbierając punkty za grzeczność, życzliwość,
otwartość i współpracę. Redagujemy krótkie
wierszyki zachęcające do okazywania sobie
życzliwości.
Podkreślamy, że życzliwość daje nam szansę,
abyśmy poczuli się szczęśliwi.

Natalia Jastrzębska
Życzliwości nigdy za wiele
Z życzliwością jest jak ze zdrowiem,
raz jest lepiej, a raz gorzej.
Jedni ładnie się witają,
drudzy tylko przeszkadzają.
Uśmiechajmy się do siebie,
aby lepiej poczuć się.
Bo gdy uśmiech dostaniemy,
dzień nasz lepszy stanie się.

Jakub Kramarczyk
Bądźmy kulturalni
Świat bez kultury jest ponury,
wszyscy myślą, że to bzdury.
Gdy mówimy do widzenia,
to rozwesela się cała ziemia.

Fot.

Fot.

TEATRZYK  " AKRADYJSKA GROMADA"  ZAPRASZA

 

 GŁOŚNE  CZYTANIE BALLAD MICKIEWICZA

Wioletta Rafałowicz

Wioletta Rafałowicz

Wioletta Rafałowicz
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  TEATRZYK "ARKADYJSKA 
       GROMADA" ZAPRASZA NOWE PRZYGODY MAŁEGO KSIĘCIA

Tydzień opóźnienia to szmat czasu. A te sanie?
Skąd je wytrzasnęliście? Z jakiejś wypożyczalni?
Poza tym bardzo dopracowana broda!
Rzeczywiście wygląda pan jak prawdziwy
Mikołaj!
Baranek Niko i Święty Mikołaj się czerwienieją
Święty Mikołaj
Tak, tak, z wypożyczalni, a teraz niech pan
wybaczy, zbieramy się na przyjęcie kostiumowe.
Święty Mikołaj szybko wskakuje na sanie i od
razu rusza w dalszą drogę
Koniec sceny
                                                    Marta Fituch
                                       Agata Kościukiewicz

Nowe przygody Małego Księcia napisali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Arkadego Fiedlera w Dębnie.
Piąta planeta była największa ze wszystkich
dotychczas odwiedzonych. Była tak duża, że
Mały Książę myślał, że jest opustoszała, ale nagle
zza widnokręgu pojawiła się średniego wzrostu
postać, która biegła na wprost chłopca. Wraz z
przybliżaniem Mały Książę zauważał coraz więcej
szczegółów, na przykład to, że jest blondynem,
że jest ubrany w garnitur oraz to że ciągnie za
sobą wielki wór.
Gdy nieznajomy był już na wyciągnięcie ręki,
Mały Książę powiedział:  Dzień dobry.
Mieszkaniec odpowiedział:  Nie ruszaj, to moje!

Ale co? - odpowiedział Mały Książę.
Wszystko! Wszystko jest moje!
I poszedł dalej, a z jego wora, przez małą dziurę,
wypadały wszystkie rzeczy wcześniej zebrane.
Wracał się po nie codziennie, znów je pakował i
powtarzał czynności bez końca. Takie było
Chciwca w życie. Przy kolejnym spotkaniu Mały
Książę chciał się czegoś dowiedzieć, ale zanim
zdążył coś powiedzieć, Chciwiec nie dawał za
wygraną i powiedział:
Nie ruszaj, to moje!  
Ale co ?  
Wszystko! Wszystko jest moje!
Mały Książę, wiedząc, że niczego się nie dowie,
ruszył w dalszą podróż.
                                         Mateusz Kuczyński

Fot.

Fot. Projekt
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ŚWIAT OKIEM NASTOLATKA- WYWIADY O TYM, CO NAS ŚMIESZY,
BOLI, FASCYNUJE

CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ!

Zapraszamy na wywiad z Klaudią, który
przeprowadzili Eryk i Marek. Witamy w programie
”Pogawędki z rana”. Dzisiaj wywiad z Klaudią
przeprowadzą Eryk i Marek.
Dzień dobry. Witam.
Jakie są Twoje zainteresowania?
Bardzo lubię jazdę na rolkach, grę na gitarze i
djembie, a w wolnych chwilach uwielbiam
projektować wnętrza i rysować.
Jakie były początki jazdy na rolkach?
Zaczęłam uprawiać ten sport w wieku dziewięciu
lat i zakochałam się w nim. Nauka nie zajmowała
mi długo, ponieważ praktycznie od samego
początku umiałam utrzymać równowagę, a to jest
w tym najważniejsze.
Jeździsz zazwyczaj sama czy z kimś?
Przeważnie jeżdżę z moją przyjaciółką, ale
zdarzają się dni, kiedy mam ochotę wybrać się w
pojedynkę i trochę odpocząć lub pomyśleć.
Od czego zaczęło się projektowanie wnętrz?
Szczerze mówiąc to nie miałam nigdy pomysłu,
aby zacząć stwarzać domy czy pokoje.

W sumie mój talent pomogła mi odnaleźć gra "The
sims". Zaczęłam dekorować mieszkania w niej i
zauważyłam, że jest to dla mnie bardzo
przyjemne, a moja rodzina była zaskoczona tym,
jak dobierałam kolorystykę i meble.
A jak często projektujesz wnętrza?
Różnie, zdarza się, że robię to codziennie, ale
czasem mam też kilkudniowe przerwy. Tak
naprawdę wszystko zależy od tego, czy mam
pomysł na dane pomieszczenie lub po prostu
chcę zrobić coś dla odpoczynku.
Wspomniałaś na początku, że lubisz grę na
gitarze. Jak często na niej grasz.
Nie mam określonych dni czy godzin. Gram
wtedy, gdy tego potrzebuję, chcę się odprężyć.
Mogę grać przez 1 godzinę, a czasem tylko 10
minut. Zależy to też od tego, czy mam wolny
czas.
Co Cię zafascynowało w grze  na gitarze?
Ciężko mi będzie odpowiedzieć na to pytanie,
ponieważ w sumie to sama nie wiem. 

Gdy byłam mała, lubiłam sobie brzdąkać na
gitarze, a później poszłam na lekcje gry i od tego
w sumie się wszystko zaczęło.
Mówiłaś też, że grasz na djembie. Na którym
instrumencie idzie Ci lepiej?
Tak szczerze, to na obydwu umiem grać dobrze.
Zarówno na djembie, jak i na gitarze gram bardzo
dobrze, ale nie perfekcyjnie. Sądzę, że te dwa
instrumenty traktuję na równi, jeśli chodzi o moje
umiejętności.
Na samym początku wspomniałaś także o
rysowaniu. Czy jest to Twoja pasja?
Z jednej strony jest to moje hobby, ponieważ
bardzo to lubię, ale mam też taki przymus, bo
chcę iść do liceum plastycznego, więc muszę się
bardziej rozwinąć w tej dziedzinie, niemniej jednak
sprawia mi to przyjemność.
Dobrze, dziękujemy za ten wywiad i życzymy
Ci miłego dnia.
Także dziękuję. Życzymy miłego dnia. Do
zobaczenia wkrótce. 
                           Marek Wołyński, Eryk Cygan
                         

Rok 2059. Londyn, kolebka Sajonu. Paige
Mahoney – bohaterka książki „Czas Żniw”, jest
dziewiętnastolatką, mieszkającą w cytadeli I-4.
Zarabia dzięki swoim nadnaturalnym
umiejętnościom. Należy do jasnowidzów, którzy
stanowią znienawidzoną grupę przez większość
Anglików. Mało tego, zmuszona jest do ukrywania
się przed pracownikami rządu, ponieważ polują na
takich jak ona i zamieniają ich życie w piekło. Jaki
los spotka młodą kobietę? Czy uda się jej uniknąć
śmierci?
„Czas Żniw” Samanthy Shannon to pierwsza
część z siedmiotomowego cyklu „The Bone
Season”. Opowiada historię jednej z mieszkanek
Londynu, inaczej nazywanej Bladą Śniącą.
Dziewczyna ta należy do gangu „Siedmiu
Pieczęci”, gdzie jest faworytą. Jej dar jest bardzo
rzadki. Potrafi wpływać na zaświaty i krajobrazy
senne innych. Pewnego dnia, przez przypadek
zabija dwóch strażników NDK – organizacji, która
łapie jasnowidzów. Przerażona Paige, kilka godzin
później, zostaje aresztowana i przeniesiona do
Szeolu I. 

Tam zauważa ją Naczelnik, który stara się jej
pomóc. Kiedy wszyscy trenują, dziewczyna wraz
z swoim opiekunem potajemnie stara się obalić
rządy Refiatów. Narażają się w ten sposób
rodzinie Sargas, do której należy Szeol. Świadomi
jej umiejętności, ignorują występki, ponieważ mają
wobec niej inne plany…„Czas Żniw” jest to jedna z
książek, do której z miłą chęcią będę wracać.
Przedstawiono w niej fantastyczną historię, pełną
szczegółów. Na każdym kroku towarzyszą nam
nadnaturalne elementy. Mimo to, lektura ta
świetnie przedstawia problemy, z którymi się
borykamy. Każdy z nas zasługuje na szacunek i
życzliwość ze strony otoczenia. Bez względu na
to skąd się wywodzimy, gdzie mieszkamy lub
czym się interesujemy, ponieważ jesteśmy
ludźmi i to powinien być wystarczający powód. 
Podsumowując, jest to książka pełna tajemnic
oraz nadnaturalnych postaci. W dodatku skłania
do przemyśleń. Z taką lekturą każdy chłodny
wieczór będzie niesamowicie szybko mijał.
                                         Agata Kościukiewicz
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