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SMACZNIEJ Z LICZBĄ Pi

Każdego roku 14 marca przypada
Światowy Dzień liczby Pi. Nasza szkoła
tradycyjnie świętuje urodziny Ludolfiny. Ze
względu na pandemię i obostrzenia
świętowanie przebiegało w nieco inny
sposób niż zazwyczaj. Uczniowie klas 4-6 w
ramach lekcji techniki wykonali plakaty oraz
piekli pizzę, ciasta, ciasteczka i inne
słodkości, oczywiście z ozdobą liczby Pi.
Ale zanim przystąpili do kuchennych
rewolucji, dowiedzieli się, co to takiego
liczba Pi i dlaczego ma swoje święto
właśnie 14 marca. We wspólnej zabawie
wzięli udział także uczniowie z klasy 3a,
którzy wykonali rysunki w programie
graficznym PAINT.

Monika Kubica

WIELKANOCNE ŻYCZENIA W CHMURACH WYRAZOWYCH UKRYTE

W ramach projektu eTwinning uczniowie z
klasy 4a i 5a redagowali krótkie życzenia z
okazji Wielkanocy. Zaprojektowali chmury
wyrazowe w kształcie symboli

świątecznych, w których zamieścili swoje
życzenia. Prace uczniów zostały
opublikowane na TwinSpace projektu
eTwinning.
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Wioletta Rafałowicz

WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA OBRAZKOWA

Zaprosiliśmy partnerów projektowych do
wspólnej zabawy przy rozwiązywaniu
krzyżówki obrazkowej, którą
przygotowaliśmy. Podzieliliśmy się też
fotografiami z podjętej aktywności. Przy
okazji pozdrowiliśmy przedświątecznie
wszystkich partnerów projektowych.

https://vimeo.com/524782310

Zobaczcie, jak uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w
Dębnie prezentują rozwiązania krzyżówki
obrazkowej.

Wioletta Rafałowicz
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SZKOLNY KONKURS PIOSENKI W SP2

W czwartek 29 kwietnia 2021 roku odbył
się w naszej szkole Konkurs Piosenki.
Konkurs odbywał się online i można
byłoby poczynić założenie, że trudności i
ograniczenia związane z łączami
internetowymi wpłyną negatywnie na
poziom wykonania. Nic podobnego!
Okazało się, że na konkurs zgłosiły się
same muzyczne tuzy, tudzież estradowi
wyżeracze – każdy z unikalnym pomysłem
na swój występ. Jury urzekła swoim
wykonaniem Amelia Kożuszek, którą z
pewnością moglibyśmy postawić w
jednym rzędzie z Amirą Willighagen –
zarówno pod względem koncertowej
kreacji, jak i poetyckiego performance’u
utworu „Naprawdę chcę”. Da się
zauważyć, że Amelka celuje w repertuar
musical’owy, lecz wszyscy członkowie jury
są ciekawi, czy dziewczynka zechciałaby
się zmierzyć z utworami typu „O mio
bambino caro” lub „Nella fantasia”,
wykonywanych przez wspomnianą Amirę
czy też Jackie Evancho. Amelko – bądź
pewna, że zadamy Ci to pytanie, gdy już
uczniowie pojawią się w szkole!😊 Cechą
wspólną występów Oliwii Jaworskiej, Lenki
Bladyniec oraz Hani Taracińskiej była
młodzieżowa spontaniczność oraz
kreacje. Dziewczynki wykonywały utwory:
„Pół roku stąd”, „Byle jak” oraz „Drzwi do
kariery”. Z trójki równorzędnych

wykonawców należało wyłonić zdobywcę
drugiego miejsca i tu większość jury
potwierdziła talent Oliwii Jaworskiej –
zarówno w kwestii śpiewnego wykonania,
jak i ruchu scenicznego. Trzecie miejsce
ex aequo przyznano Lence Bladyniec
oraz Hani Taracińskiej. Wyróżnienie w
kategorii „soliści” otrzymała Hania
Najkowska. Ciekawie przedstawiała się
również rywalizacja w kategorii
„Instrumentaliści”.Wystąpili sami chłopcy –
każdy grając na innym instrumencie i
każdy w innej poetyce. Zwyciężył Paweł
Kunisz, grający na pianinie utwór „Wróć
do Sorrento”. Tuż za nim – Dawid
Wolański, podejmujący ambitnie „Eine
kleine nachtmusic” W. A. Mozart’a na
trąbce. Panteon instrumentalistów
zamknął Szymon Suski gitarowymi riff’ami
i akordami utworu „Weź nie pytaj”. Cieszy
nas, że młodzież, pomimo przeciwności,
rozwija swe talenty i chce podzielić się
dobrymi emocjami z rówieśnikami. Nieco
martwi – fakt, że nie wszyscy laureaci
stawili się szkole o czasie po odbiór
nagród i dyplomów – trochę to nie fair
wobec organizatorów. Jednakowoż - przy
okazji podsumowania muzycznych
dokonań - jury zwraca się z uprzejmą
prośbą do wszystkich uczestników, by
zechcieli uświetnić apel kończący rok
szkolny swoimi występami.

Anna Węgier, Adam Kowalski i Damian Podstawczuk.

Lista zwycięzców:

SOLIŚCI:

1. Amelia Kożuszek
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2. Oliwia Jaworska

3. Lena Bladyniec oraz Hanna Taracińska

INSTRUMENTALIŚCI:

1. Paweł Kunisz

2. Dawid Wolański

3. Szymon Suski.

Wyróżnienie – Hanna Najkowska.

NIEŚMIAŁA  KACZKA

Jestem sobie zwykłą kaczką, która jako
kaczątko nie miała łatwo. Nazwano mnie
Nieśmiała. Byłam najmniejsza i najsłabsza,
dlatego rodzeństwo wypychało mnie spod
skrzydeł mamy, ale przetrwałam to i dorosłam.
Wiosną tego roku przyleciałam nad piękne
jezioro, które porośnięte było szuwarami.
Pomyślałam sobie, że to będzie mój dom i
wylądowałam na wodzie. Szukałam idealnego
miejsca na zbudowanie swojego gniazda.
Naraz z szuwarów wypłynął piękny kaczor i
kilka kaczek. Chyba tworzyli rodzinę. Kaczor
zapytał:

-Co tu tutaj robisz sama?

-Szukam dla siebie domu.

-Miejsca jest dużo, możesz zająć część dla
siebie.

-Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że nikomu
nie będę przeszkadzała.

-Ależ ja i moje towarzyszki jesteśmy życzliwi i
pomocni. Jeżeli chcesz, to pomożemy Ci w
budowie gniazda.

-Jesteście wspaniali, jeszcze raz dziękuję.

Kacza rodzina chętnie pomogła mi budować
gniazdo i pozwoliła dołączyć się do swojej
grupy. Stałam się częścią ich rodziny. Tutaj
nareszcie jestem szczęśliwa.

Amelia Kozyra
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