
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera  ul. Jana Pawła II Numer  11/2021

PASOWANIE NA PIERWSZAKA
Dnia 14 października 2021 roku odbyła się w naszej szkole niecodzienna i niezwykle
wspaniała uroczystość, a mianowicie uczniowie klas pierwszych ślubowali na
pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie.
Uczniowie klas pierwszych odświętnie ubrani i bardzo podekscytowani przybyli do
szkoły. Nasi najmłodsi- na zadawane im pytania „egzaminacyjne”- odpowiadali
piosenkami oraz wierszykami
przygotowanymi właśnie na tę
okazję. Następnie odbyło się
ślubowanie uczniów. Na koniec pani
dyrektor Magdalena Umińska
pasowała pierwszaków na
pełnoprawnych uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Arkadego
Fiedlera w Dębnie. Każdy uczeń
otrzymał prezent i dyplom. Imprezę
uświetnił słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Z
dumą możemy powiedzieć, że
pierwszoklasiści zdali egzamin
śpiewająco!

Wychowawczynie klas pierwszych

ROCZNICOWE DĘBNO - ROCKOWE SP2
Kolorowo, hucznie i w przyjaznej
atmosferze! Nasze dobre, poczciwe
Dębno obchodziło 450-lecie istnienia. Z
tej okazji wzięliśmy udział w konkursach,
żywej lekcji historii, a w sobotę również w
"korowodzie pokoleń". Naszą szkołę
reprezentowali: pani dyrektor Magdalena
Umińska, uczniowie klasy 8a wraz z
wychowawczynią p.Katarzyną Kaliściak
oraz uczennice kl. 4a i 4b. Przebrani w
rockowo - punkowe stroje

1



przemaszerowaliśmy od Urzędu Miasta i Gminy do Placu Orła Białego, wymachując
rocznicowymi flagami Dębna i ciesząc się wraz z mieszkańcami z udziału w obchodach.
Po skończonym korowodzie podziwialiśmy występy wokalno - taneczne, a wielu z nas
pozostało na placu do pokazu laserowych świateł. Na pewno ten szczególny czas
zapisze się w kronikach naszego miasta. Dziękujemy za wspólna zabawę!

Katarzyna Kaliściak

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ OKIEM
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

14 października to wyjątkowa data w kalendarzu. Dzień Edukacji Narodowej obchodzą
wszyscy pracownicy szkoły. Samorząd Uczniowski postanowił w tym roku złożyć życzenia w
wyjątkowy sposób. Uczennice, z pomocą p.
Joanny Łazorczyk, ułożyły dla każdego
rymowany wierszyk, w którym ukryte były
charakterystyczne cechy danej osoby. W domu,
samodzielnie lub z pomocą rodziców, upiekły
pyszne babeczki. Każdy z pracowników naszej
szkoły otrzymał słodki upominek wraz z
dedykowanym mu wierszykiem. Miny niektórych
były bezcenne podczas czytania życzeń. Wiele
ciepłych i miłych słów popłynęło w tym dniu w
kierunku naszych nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi. Uczniowie docenili i
podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud
pracy, poświęcenie, czujność i troskę o dobro
dzieci i młodzieży. Dziękujemy również p. M.
Zalech, p. J. Bałko oraz p. D. Podbereskiej
za pomoc      w przygotowaniu niespodzianki.

Samorząd Uczniowski

ŚWIATOWY DZIEŃ
TABLICZKI MNOŻENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
zagościł już na dobre w naszej szkole.
Tę wspaniałą edukacyjną akcję
organizujemy od 2015 roku. W
matematycznej zabawie wzięli udział
uczniowie z klas 3-8 wraz ze swoimi
nauczycielami. Po raz szósty
przygotowano szereg atrakcji
matematycznych. Uczniowie z klasy
4a, 5a i 6a przygotowali plakaty,

którymi udekorowano szkolne
korytarze. Uczniowie z klasy 4b, 5b i
6b grali w bingo matematyczne,
podczas którego niezbędna była dobra
znajomość tabliczki mnożenia. Na
lekcjach matematyki i podczas
edukacji matematycznej w klasach
młodszych systematycznie utrwalano
tabliczkę mnożenia aż do dnia
wyłonienia klasowego Mistrza Tabliczki
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Mnożenia. W klasach 3-8 zostali
wybrani mistrzowie poprzez
rozwiązanie testu składającego się z
60 działań w jak najszybszym czasie.
Każdy z nich otrzymał dyplom oraz
ocenę celującą. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się również
tabliczkowe kolorowanki (źródło
Librus), z których przygotowano
klasową gazetkę. Uczniom bardzo
spodobało się zadanie polegające na
własnoręcznym wykonaniu Eko
pomocy dydaktycznej ułatwiającej
naukę tabliczki mnożenia. Pomoce te
były zrobione z opakowania po
jajkach, udekorowane wg pomysłu
ucznia i ponumerowane od 1 do

10. Ta niepozorna zabawka może być
doskonałą grą edukacyjną, w którą
mogą grać uczniowie w domu ze
swoimi bliskimi. Uczniowie z klasy 3c
grali w ,,Ja mam, kto ma oraz ,,Złap
muchę. Wypełniali kartę pracy
zawierającą działania do obliczenia z
tabliczki mnożenia do 100, co
pozwoliło wyłonić osobę, która
najlepiej i najszybciej rozwiązała test
tabliczki mnożenia. W klasie 3b odbył
się test z tabliczki mnożenia na czas,
a w klasie 3a oprócz wyłonienia
klasowego mistrza uczniowie
rozwiązywali zadania wykorzystujące
znajomość tabliczki mnożenia na
platformie Wordwall.

Monika Kubica, n-le matematyki i

wychowawcy klas trzecich

KONKURS  WIEDZY
O DĘBNIE

7 października uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w konkursie dotyczącym wiedzy o naszym mieście zorganizowanym przez Bibliotekę
Miejską w Dębnie. Konkurs odbył się w ramach obchodów 450 lecia Dębna. Dorota Bobik,
Agata Moskalik i Jan Maciejewski wraz
z wylosowanymi seniorami odpowiadali
na przygotowane pytania. Wydarzenie
to odbyło się przy udziale Burmistrza
Dębna, pana Grzegorza Kulbickiego.

Łukasz
Lewandowski
.
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DZIEŃ
MARZYCIELA

Z okazji Dnia Marzyciela wzięliśmy udział
w następujących aktywnościach:
Przygotowaliśmy PIZZĘ MARZEŃ.
W tym celu dzieliliśmy pizzę na ćwiartki, a w
każdej z nich, zgodnie ze wskazówką,
zapisywaliśmy:
w pierwszej cząstce – coś materialnego
o czym marzę dla siebie,
w drugiej cząstce – coś niematerialnego
o czym marzę dla siebie,
w trzeciej cząstce – coś o czym marzę dla
innych,

w czwartej cząstce – coś o czym marzę dla świata.
Wykonane prace uczniowie prezentowali na forum klasy. Chętne dzieci
opowiadały przed grupą o tym, co narysowały/ napisały.
Stworzyliśmy KRONIKĘ DOBRYCH UCZYNKÓW, w której zaprezentowaliśmy
nasze działania poczynione dla dobra innych osób.
Zadania były dla uczniów bardzo ciekawe. Wskazywały na wartości ważne dla osób
indywidualnych, mieszkańców kraju, a nawet całej kuli ziemskiej. Uczyły empatii
i dzielenia się ze sobą tym, co posiadamy oraz wrażliwości i otwartości na potrzeby
innych ludzi. Uczniowie opanowali również umiejętność prezentowania swoich prac
na forum klasy.

Wioletta Rafałowicz
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