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PASOWANIE NA UCZNIA

Od 12 października pierwszoklasiści z naszej szkoły są
już pełnoprawnymi uczniami. W tym dniu odbyło się
uroczyste pasowanie na ucznia. Zanim jednak dzieci
zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej,
musiały przedstawić to, czego już się w szkole
nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci,
przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.
Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek,
recytacja wierszy oraz wykonanie powierzonych im
zadań. Po zakończonej prezentacji pani dyrektor
potwierdziła, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały
„egzamin pierwszoklasisty”. Następnie w niezwykle
podniosłej atmosferze pierwszacy złożyli ślubowanie.
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Magdalena
Umińska dokonała symbolicznego aktu pasowania na
ucznia. Następnie wychowawczynie rozdały uczniom
pierwsze legitymacje szkolne oraz dyplomy. Po części
oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi rodzicami udali się
do swoich klas na poczęstunek.

Justyna Bałko,  Agnieszka Frątczak

PODARUJ  KSIĄŻKĘ  BIBLIOTECE

W ramach akcji, której celem jest wzbogacenie zbiorów biblioteki w pozycje z literatury dziecięcej i
młodzieżowej, uczniowie naszej szkoły podarowali dotychczas bibliotece szkolnej 67 książek. Serdecznie
dziękuję i zachęcam innych do włączenia się w akcję w bieżącym roku szkolnym.

Renata Kunisz



17 WRZEŚNIA - OBCHODY DNIA SYBIRAKA

Dzień Sybiraka przypada w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, która miała miejsce 17 września 1939 roku.
W tym roku obchody tej rocznicy miały miejsce dnia 16 września 2022 r. i
rozpoczęły się Mszą Św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie.
Wzruszającą homilię wygłosił ks. Andrzej Słowik. Zgromadzeni w Kościele
modlili się w intencji wszystkich, którzy stali się ofiarami sowieckiej agresji
oraz za ocalałych zesłańców Sybiru. Młodzież z naszej szkoły także
uczestniczyła w uroczystościach w Kościele, a następnie na cmentarzu przy ul.
Włościańskiej. Przy sztandarze Koła Związku Sybiraków w poczcie stanęli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie: Marika Bijak, Aniela Krauze i
Wiktor Dębowski. Po modlitwie w intencji ofiar, przedstawiciele władz
samorządowych, Sybiraków i Kombatantów złożyli pod pomnikiem wieńce i
zapalili znicze.

Renata Kunisz

XX  SPOTKANIE PRZYRODNIKÓW

W sobotę 24 września 2022r. grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami wzięła udział w XX Spotkaniu
Przyrodników. Jubileuszowa impreza odbyła się w Grzymiradzu. Spotkanie rozpoczęło się przy wiejskiej
świetlicy, gdzie uczestników spotkania przywitał Pan Marek Schiller. Wspaniały przewodnik i miłośnik
przyrody zaprosił wszystkich na pieszą marszrutę. Podczas wyprawy mogliśmy podziwiać walory przyrodnicze
przyległych obszarów, posłuchać o historii regionu i wejść na najwyższe wzniesienie. Trasa wynosiła ok. 9 km i
dla najmłodszych stanowiła wyzwanie, z którym doskonale sobie poradzili. W myśl tegorocznego hasła

„Sprzątania świata” – „ Wszystkie Śmieci są nasze”, również i
my staraliśmy się oczyszczać leśne tereny. Jak co roku, podczas
wędrówki, uczniowie brali udział w konkursie „Miej Oczy
Szeroko Otwarte”. Zbierali naturalny materiał przyrodniczy, by
wykonać portret przyrodnika. Po zakończonej pieszej marszrucie
można było odpocząć, poczuć klimat biesiady i skosztować
przygotowanych przysmaków. Mogliśmy również podziwiać
fotograficzne prace uczniów, którzy wzięli udział w Gminnym
Konkursie Fotograficznym „ Motyle w Naturalnym Środowisku
Gminy Dębno”. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął
Dawid Jenda z klasy 2a, a w kategorii klas IV-VIII zwyciężyła
Kamila Miklas z klasy 7b. Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali upominki oraz różnorodne nagrody rzeczowe.
Jubileuszowe Spotkanie Przyrodników w Grzymiradzu
upamiętnia kamień pamięci i posadzony Dąb Szypułkowy.

Iwona Olobry, Dorota Podbereska



DZIEŃ  CHŁOPCA  W  KLASIE  4B

Dzień Chłopca to bardzo ważne święto w kalendarzu szkolnym. To okazja do integracji zespołu
klasowego, tworzenia atmosfery i
budowania relacji. Tegoroczny Dzień
Chłopca świętowałam z nową klasą-
zostałam wychowawczynią klasy
czwartej. Upominki pomogli
przygotować rodzice. Ja natomiast
wydrukowałam dyplomy dla naszych
wspaniałych chłopców i przygotowałam
zabawy. Nie zabrakło także prezentów dla
dziewczynek. Mojej klasie bardzo
spodobała się zabawa ,,Kto tak ma?".
Dzięki niej uczniowie poszerzyli wiedzę
o swoich koleżankach i kolegach z klasy.
Furorę jednak zrobiła zabawa, która
polegała na przenoszeniu kolorowych
kropek na skrzydła motyla przy pomocy
słomek. Każdy chciał wziąć w niej udział,
dlatego poświęciliśmy na tę zabawę wiele
czasu. Uczniowie w dobrych humorach
wrócili do swoich domów. Tego dnia na
pewno tak szybko nie zapomną.

Wioletta Rafałowicz

DZIEŃ  MARZYCIELA

Każdy z nas o czymś marzy. Jedni snują
marzenia nierealistyczne, inni realistyczne. My
skoncentrujemy naszą uwagę na tych drugich i
porozmawiamy o sposobach ich realizacji.
Potraktujemy marzenie jako cel do realizacji i
zaplanujemy działania, które nam w tym
pomogą. Przygotujemy też sztafetę naszych
marzeń, będziemy się uczyli empatii i
dzielenia się ze sobą tym, co posiadamy oraz
wrażliwości i otwartości na potrzeby innych
ludzi.

Wioletta Rafałowicz



POJEDYNEK  Z  ORTOPISEM

Dnia 12 października 2022 roku chętni uczniowie z klas
IV-VIII wzięli udział w innowacyjnym konkursie
ortograficznym. Zadania były różnorodne i zostały
podzielone na trzy rundy. Uczniowie wypełniali tekst z
lukami, rozwiązywali rebusy ortograficzne i objaśniali,
którymi znakami interpunkcyjnymi i w jakich
okolicznościach należy się posługiwać.Wykazali się więc
wiedzą teoretyczną i praktyczną. Każdy uczestnik
pojedynku otrzymał pamiątkowy ołówek i teczkę od
Szkolnego Klubu Ortograffiti. W pojedynku z Ortopisem
zwyciężyła Hanna Witkowska, której serdecznie
gratulujemy. W kolejnym roku szkolnym ponownie
staniemy do rywalizacji z Ortopisem.

Wioletta Rafałowicz

JESIENNY ZACHWYT

Jak ciężko rano kołdrę odkryć,
gdy jeszcze niebo ciemne, szare.
Ponuro jakoś, nieprzyjemnie
i drzewa jakby smutne, stare.

To przecież piękna złota jesień!
Kasztanów pełno pod stopami,
kolory cieszą moje oczy,
wirują liście nad głowami

Czas kurtkę z szafy już wyciągać,
sznurówki w botkach poprzeciągać,
na spacer ruszać z parasolem,
herbatkę ciepłą pić wieczorem.

Choć dni się nagle stały krótsze,
a w szkole pracy jest bez liku,
uwielbiam jesień, jej wszystkie dary,
to istne są przyrody czary.

Julia Kaliściak
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