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MALI  MIŁOŚNICY POEZJI  I  WIOSNY

Dnia 27. 05. 2022 roku na terenie naszej szkoły odbył się po raz trzeci międzyszkolny
konkurs słowno – muzyczny „Łąka słowami malowana”. W konkursie wzięli udział uczniowie
klas I – III edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie, Szkoły
Podstawowej z Sarbinowa, Szkoły Podstawowej z Cychr, Szkoły Podstawowej ze Smolnicy
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować
utwór o tematyce wiosennej, podkład muzyczny oraz strój, który ściśle będzie wiązał się z
deklamowanym tekstem. Celem konkursu było kształtowanie kultury słowa, doskonalenie
warsztatowych umiejętności recytatorskich oraz budzenie zainteresowania poezją. Jury w
składzie pani Ewelina Maciocha – Pławska, Katarzyna Matuszewska i Renata Kunisz miały
bardzo trudne zadanie w ocenie uczestników. Każdy z nich reprezentował bardzo wysoki
poziom. Zwycięzcami z każdej grupy wiekowej zostali:

Klasa III:

Adrianna Kierska I miejsce SP 2
Julia Mencel II miejsce SP Sarbinowo
Kacper Dalidowicz III miejsce SP Smolnica
Klasa II:
Alicja Symeniuk – Serafin I miejsce SP 3
Vanessa Wierzbowska II miejsce SP Sarbinowo
Liwia Kopaszewska III miejsce SP 2
Klasa I:
Kornelia Wadziak I miejsce SP 3
Aleksander Kruszak II miejsce SP 2
Alexander Urbanowski III miejsce SP2
Zarówno laureaci, jak i uczniowie wyróżnieni. otrzymali
nagrody i dyplomy. Było to możliwe dzięki rodzicom,
którzy ufundowali nagrody. Poza tym dzięki rodzicom
uczniów klasy 1 a i 1 b miejsce uroczystość wyglądała
jak prawdziwa majowa łąka. Mogliśmy też za sprawą
słodkości poczuć się jak na prawdziwym pikniku.
Wszystkim towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera.
Obiecaliśmy sobie, że za rok spotkamy się ponownie.

Renata Rawlik i Małgorzata Jokiel
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WARSZTATY EDUKACYJNE W CENTRUM PSZCZELARSKIM
W SUCHLICY

W ramach projektu ekologicznego pt.
„Czy świat może istnieć bez pszczół?”
dnia 5 maja 2022 r. uczniowie z klas
piątych uczestniczyli w warsztatach
edukacyjnych w Centrum Pszczelarstwa
Łukasiewicz w Suchlicy. Projekt jest objęty
honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Dębno. Podczas warsztatów pt. „Rola
pszczół w przyrodzie” uczniowie brali
udział w pogadance i prelekcji, zwiedzali
pasiekę z ulami, przebywali w domkach
apiterapii, zwiedzili hurtownię sprzętu i
innych akcesoriów pszczelarskich oraz
wykonali ekologiczne świece z wosku
pszczelego. Odwiedzili także sklep z
produktami pszczelimi i kosmetykami na
bazie produktów pszczelich. W
warsztatach brało udział 44 uczniów.
Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważną rolę
spełniają w środowisku naturalnym
pszczoły, wzrosła ich świadomość na
temat wpływu działalności człowieka na
ekosystemy.

Renata Kunisz

2  MIEJSCE  W  TURNIEJU WIEDZY O  MIEŚCIE  I  GMINIE

19 maja 2022 r. uczniowie naszej szkoły- Ewa Bobik
i Antoni Wolski- wzięli udział w V międzyszkolnym
turnieju wiedzy o mieście i gminie Dębno,
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w
Dębnie. Turniej składał się z kilkunastu różnych
konkurencji, które dotyczyły informacji o Dębnie i
miejscowościach gminnych. Nasza drużyna zajęła 2
miejsce. Za pomoc i zaangażowanie w napisanie
wiersza reklamującego Dębno opiekun Łukasz
Lewandowski składa podziękowania pani Izabeli
Wolskiej.

Łukasz Lewandowski
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ALEKSANDER  ODZNACZONY “ LUVENIS  FORTI”

28 maja miało miejsce niecodzienne
wydarzenie. Podczas Powiatowych Obchodów
Dnia Strażaka w Dębnie, Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier
Andrzej Bartkowiak za wzorową - godną
naśladowania postawę -wręczył odznakę
"luvenis Forti" dla Aleksandra Rozenbluta.
Aleksander, uczeń klasy 6a, w dniu 14 stycznia
bieżącego roku widząc zagrożenie dla
mieszkańców sąsiedniej klatki budynku
wielorodzinnego, związane z pożarem
mieszkania, postanowił ostrzec, dzwoniąc
domofonem oraz informując o okoliczności
ewakuacji. Powyższe zachowanie jest godne
naśladowania. Swoją postawą przyczynił się do
ratowania życia i zdrowia innych osób,
wykazując się wiedzą i umiejętnościami,
rozsądkiem i odwagą, dzielnością i
opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej.
Aleksandrowi serdecznie dziękujemy za godną
naśladowania postawę, a rodzicom "cichego"
bohatera gratulujemy wzorowego wychowania.

Dorota Podbereska

WSPOMNIENIA  Z  WYCIECZKI  DO  GORZOWA KLAS : 2A I 2 B

Klasy 2a i 2b pojechały na wycieczkę do teatru. Obejrzały
przedstawienie „Tygrys tańczy dla Szu-Hin”. Spektakl był
ciekawy, z piękną scenografią i kostiumami. Jednak
najwspanialsze było zwiedzanie kulisów teatru. Byliśmy na
scenie, w garderobach oraz w charakteryzatornii.
Widzieliśmy, jak projektuje się i przygotowuje dekoracje
oraz kostiumy. Wycieczka zostawiła wiele wspomnień, które
chętnie odświeżymy i przypomnimy sobie oglądając
zdjęcia.

I. Grzegorczyk, J. Turów
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2  MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  PRZYRODNICZY

Popularyzowanie wiedzy o gatunkach zwierząt
i roślin naszych lasów, doskonalenie
umiejętności ich rozpoznawania czy
pogłębianie wiedzy na temat sposobów
ochrony przyrody to niektóre cele konkursów
przyrodniczych. W piątek, 27 maja,
trzyosobowe drużyny gminnych szkół spotkały
się na terenie Wyłuszczarni Nasion w Dębnie,
by podjąć się konkursowym zmaganiom.
Etapy nowej formuły to: rozpoznawanie
tropów zwierząt, gatunków roślin w naturalnym
siedlisku, układanka obrazowa na czas,
zadania testowe i ciekawostki przyrodnicze
naszej gminy. Wszystkie drużyny pięknie
rywalizowały. Naszą ekipę reprezentowały
dziewczęta: Miklas Kamila, Olszak Zuzanna
(6b), Małgorzata Knap (5b). Wielkie brawa za
zajęcie I miejsca! Piękny wynik zmagań!
Jeszcze raz GRATULUJEMY! Zachęcamy
wszystkich młodych „przyrodników” do
uczestnictwa w konkursach tematycznych:)

Iwona Olobry
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