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3, 2, 1 .... STARTUJEMY!!!

Dnia 31.08. 2021 roku w naszej szkole odbył się dzień z
wychowawcą dla uczniów przyszłych klas pierwszych.
Spotkania z wychowawczyniami uczniów klas pierwszych,
jak wiemy, są bardzo ważnym elementem pracy w klasach I
– III i zostały zorganizowane w celu zbudowania
przynależności dziecka do grupy, lepszego poznania się a
także rozwijania umiejętności współdziałania w grupie.
Uczeń, który czuje się akceptowany, nie boi się
podejmować nowych wyzwań. Dzieci w tym dniu zatem
poznawały budynek, ważne jego miejsca oraz zapoznały
się z pracownikami szkoły. Rozmawiały z panią dyrektor
oraz obsługą szkoły. Dużą atrakcją było malowanie
wakacyjnej łąki. Na koniec dzieci odnajdywały umieszczone
w różnych miejscach ukryte kwiatki ze swoimi imionami,
czytały je i przyklejały na wcześniej przygotowaną łąkę. W
czasie zajęć przyszli uczniowie chętnie pracowali i byli
aktywni. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał
niespodziankę, którą mógł zabrać do domu.  Żegnając się
wychowawczyniami dzieci nie kryły swojego zadowolenia,
że wkrótce zasiądą w szkolnej ławce.
                                Renata Rawlik, Małgorzata Jokiel

Fot.

"Szkoła już nas woła, szkoła nas zaprasza.." - tymi słowami
śpiewająco wprowadziła nas w nowy rok szkolny uczennica
kl. 8a Wiktoria Taracińska. 1 września tradycyjnie odbyły
się w naszej szkole apele inaugurujące rok szkolny 2021/
2022. Ze względu na pandemię apel był podzielony na 2
części: klas I-III oraz IV-VIII. 
Mieliśmy przyjemność gościć Przewodniczącego Rady
Miasta Pana Marcina Krzysiaka, Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Pana Władysława Sokalskiego oraz
Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Panią
Wiolettę Drzewińską. Przemawiając życzyli uczniom oraz
nauczycielom siły, wytrwałości i sukcesów. Pani Dyrektor
przywitała serdecznie wszystkie klasy i wychowawców,
kierując ciepłe słowa do pierwszaków, którzy dołączyli do
naszej społeczności szkolnej. Nie zapomnieliśmy też o
kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Uroczystość poprowadzili
uczniowie najstarszej klasy:
Jan Maciejewski i Alicja
Podbereska, a występy
Leny Bladyniec i Hani
Taracińskiej ubarwiły nasze
spotkanie. Życzymy
wszystkim owocnej pracy i
pamiętajmy, aby tak
rozłożyć swoje siły, aby nie
zabrakło ich na finiszu.
       Katarzyna Kaliściak

Fot.

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
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UPAMIĘTNIENIE WYBUCHU II
WOJNY ŚWIATOWEJ

HISTORIA DZIEJE SIĘ NA
NASZYCH OCZACH ...

Dnia 15 września 2021 roku uczniowie klas
pierwszych naszej szkoły wzięli udział w
spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej.
Pod czujnym okiem Pana Zbigniewa
Podzińskiego dzieci miały możliwość przejść
szkolenie z zakresu bezpiecznego korzystania z
przejść drogowych. Podczas spotkania uczniowie
nie tylko mogli doskonalić  i utrwalać znajomość
zasad ruchu drogowego, ale również w praktyce
sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę. Panu
Podzińskiemu pragniemy wyrazić naszą ogromną
wdzięczność za profesjonalne i rzetelne
przeprowadzenie szkolenia naszych
uczniów. Dzieci za aktywny udział w spotkaniu
otrzymały odblaski, chusty oraz kamizelki
odblaskowe, które zapewnią bezpieczeństwo
podczas poruszania się po drodze.

                Renata Rawlik, Małgorzata Jokiel

Fot.

Fot.

Fot. Fot.

13. września o godz. 17.00 wzięliśmy udział w uroczystej Mszy świętej w
Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, której przewodniczył ks. dr Jarosław
Wąsowicz – dyrektor Archiwum Salezjańskiego w Pile i inicjator
ogólnopolskiej akcji „Serce dla Inki”.  Uroczystość odbyła się w rocznicę
objawień fatimskich. Po mszy przeszliśmy procesją do groty MBF przy
Kościele pw. św. Antoniego, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa
dedykowana nowemu Błogosławionemu Polakowi – Kardynałowi Stefanowi
Wyszyńskiemu. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem
hymnu państwowego
                                                                            Katarzyna Kaliściak

1 września delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystości
upamiętniającej wybuch II wojny światowej, która odbyła się pod pomnikiem
Orła Białego. Oprócz pocztu sztandarowego i uczniów reprezentowała nas
także pani Dyrektor Magdalena Umińska, pani Wicedyrektor Katarzyna
Ciołek oraz panowie Damian Podstawczuk i Łukasz Lewandowski.
                                                                             Damian Podstawczuk

JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE

Katarzyna Kaliściak

Katarzyna Kaliściak
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DZIEŃ KROPKI W
KLASACH 1-3

Czas przejścia! Tak nazywamy przejście klas
młodszych do klas czwartych. Nowe zasady,
przedmioty i nauczyciele. Ale jak zawsze,
podstawa to budowanie relacji koleżeńskich! 15
września, w ośrodku rekreacyjnym „ Max- Kajak”,
odbyło się spotkanie integracyjne klas czwartych.
Rozpoczęliśmy je słodkim poczęstunkiem, watą
cukrową i popcornem. Trzeba mieć sporo energii
by skorzystać z różnych atrakcji w tym uroczym
miejscu. Dmuchane zamki ze zjeżdżalniami,
wyciąg linowy, czy karuzela to tylko część
atrakcji, które rozbudzały dziecięcą radość.
Zabawy na świeżym powietrzu, kontakt z naturą
– dotyk i obserwacje zwierząt, tworzyły
niepowtarzalny klimat spotkania. A jeśli ognisko,
to oczywiście pieczona kiełbaska, pyszne
pieczywo i ten zapach palącego się drewna.
Czas radości i zabaw nie popsuł nawet przelotny
deszcz. . Do zobaczenia w szkole! Dziękujemy
wszystkim rodzicom za udział i obecność na
spotkaniu integracyjnym.
                       Iwona Olobry, Dorota Tołoczko

15 września nasze sale lekcyjne zamieniły się w
pracownie rozwijające twórcze myślenie i
kreatywność. Każdy uczeń miał na sobie
różnokolorowe kropki i próbował swoich sił
podczas kropkowania, zabaw na macie i w
kącikach zainteresowań. Dzieci chętnie
upamiętniły ten dzień pozując do zdjęć w
kropkowej fotobudce.  W tym dniu nie zabrakło
rozmów o talentach i rozwijaniu skrzydeł.
         J. Bałko,A. Czerniawska, A. Wierzbicka

W sobotę, 18 września 2021r. grupa uczniów
naszej szkoły wzięła udział w XIX Spotkaniach
Przyrodników. W tym roku impreza została
połączona z Festynem z okazji 250-lecia Mostna.
Spotkanie rozpoczęło się przy stadionie miejskim
przy ul. Gorzowskiej. Następnie pieszą marszrutą
czerwonym szlakiem wzdłuż rzeki Myśli
rozpoczęliśmy  sezon poznawania lokalnej
przyrody. Trasa wiodła pięknymi terenami
polodowcowymi na długości ok. 8 km.
Przewodnikiem wędrówki był Pan Marek Schiller,
prezes LOP w Dębnie, który wprowadził
wszystkich w historię obszarowo-kulturową i
przyrodniczą Mostna. Marszruta okraszona
prelekcją „naszego” miłośnika lokalnego regionu,
była jak zwykle, ogromną przyjemnością a
pogoda (na szczęście bezdeszczowa) odkrywała
urokliwy szlak przyrodniczy. Podczas wędrówki
uczestnicy spotkania dokonywali obserwacji,
wykonywali rysunki obiektów przyrodniczych lub
krajobrazów w ramach konkursu „Miej Oczy
Szeroko Otwarte”. Na uczestników czekały
jeszcze inne niespodzianki.

Fot.

Fot.

Po zakończonej pieszej marszrucie można było
odpocząć i poczuć klimat biesiady przy ognisku,
skosztować przygotowanych przysmaków oraz
podziwiać dawne rzemiosła, między innymi
garncarstwo. Mogliśmy również podziwiać
fotograficzne prace uczniów, którzy wzięli udział
w konkursie „Ptaki w naturalnym środowisku”.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali
upominki oraz różnorodne nagrody rzeczowe.
                  Iwona Olobry, Dorota Podbereska

Fot.

WITAJCIE W KLASACH CZWARTYCH! OGNISKO INTEGRACYJNE

SP2 NA XIX SPOTKANIU PRZYRODNIKÓW

Dorota Tołoczko

Iwona Grzegorczyk Emilia Jenda
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z WILKIEM

WAKACYJNE  WSPOMNIENIA

Pewnego dnia dziewczynka o imieniu Pola
wybrała się na wycieczkę do lasu. Wędrując,
Pola napotkała wilka. Dziewczynka była bardzo
przestraszona, gdy ujrzała piękne, a zarazem
groźne zwierzę. Okazało się, że wilk był
przyjaźnie do niej nastawiony. Nagle zaczął
zbliżać się do dziewczynki. Jednak po chwili Pola
przestała odczuwać strach i bez wahania
pogłaskała zwierzę.
Od razu można było wyczuć, że między nimi jest
jakaś więź. Wydawało się, jakby byli najlepszymi
przyjaciółmi. Gdy Pola wracała już do domu,
zauważyła, że wilk idzie za nią. Zdumiona
dziewczynka starała się ignorować zwierzę. Gdy
już zbliżała się do domu, wilk nadal za nią szedł.
Zdenerwowana Pola krzyknęła:
- Czemu ciągle za mną chodzisz?!
Nagle usłyszała głos.
- Przepraszam. Nie chciałem cię zdenerwować.
Dziewczynka powoli się obróciła i spojrzała na
wilka. Od tamtej pory zostali najlepszymi
przyjaciółmi. Pola musiała ukryć go przed
rodzicami. Dała mu na imię Scott. Pewnego razu,
gdy Pola wyszła na spacer ze Scottem, wilk
zaprowadził ją do lasu.
- Musimy się pożegnać- powiedział wilk.
-Co?! Ale dlaczego?- zapytała Pola.
- Przepraszam. Nie mogę ci powiedzieć.

Nagle Scott zniknął bez śladu. Dziewczynka była
bardzo smutna. Gdy wróciła do domu, zaczęła
płakać. Po kilku dniach Pola zauważyła, że ma
magiczne moce. Na swojej lewej ręce zobaczyła
znaczek w postaci kropki. Nie wiedziała, co ma
robić. Chciała zmyć znak, lecz to nic nie dawało.
Po czasie powiązała fakty i doszła do wniosku,
że moce dostała dzięki wilkowi. Dziewczyna była
zachwycona, ale także zaciekawiona, skąd Scott
miał moce i dlaczego je jej przekazał. Mijały dni i
miesiące, a Pola dalej nie dostała odpowiedzi, co
się stało. Jakiś czas później bohaterka wróciła do
tego samego lasu w nadziei na ponowne
pojawienie się przyjaciela. Gdy już miała
odchodzić, poczuła, że ktoś za nią jest.
Odwróciła się za siebie i ujrzała Scotta. Pola od
razu do niego podbiegła i przytuliła go.
- Scott!- krzyknęła.
Od razu zapytała Scotta, o co chodzi w tym
wszystkim. Okazało się że wilk był w
niebezpieczeństwie, dlatego zniknął. W obawie o
przyjaciółkę pozostawił jej magiczne moce, aby
mogła się w razie czego bronić.
Pola i Scott zostali najlepszymi przyjaciółmi na
wiele lat. Przeżyli ze sobą wiele wspaniałych
przygód. Żyli długo i szczęśliwie.

                                Lena i Ola, SP2 Dębno

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z
KROPKĄ

W bieżącym roku szkolnym kolejni uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w
Dębnie dostrzegą, jak wielka siła tkwi w nich
samych oraz jak wiele mogą czerpać od swoich
kolegów i koleżanek.
Zrealizujemy projekt eTwinning "Zaprzyjaźnij się
z Kropką".
Wspólnie ze szkołami partnerskimi zrealizujemy
zadania, których  głównym celem jest pokazanie,
że każdy człowiek potrafi być kreatywny, a
zwykła kropka może sprawić, iż odkryje w sobie
niezwykłe pokłady twórczej inwencji. Razem
odkryjemy, że ogromną frajdą jest łączenie
kropek, budowanie relacji i edukacyjnych
przyjaźni.
                                        Wioletta Rafałowicz

Fot.
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