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Z ŻYCIA SZKOŁY

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość.
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem
zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa
monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod
naporem wojsk Ententy. Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać
utracony byt państwowy. Widząc klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę
wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa.   W dniu 10 listopada 1918 roku
przybył do Warszawy Józef Piłsudski. Jego przyjazd wywołał entuzjazm ludność stolicy i
masowe rozbrajanie okupantów na terenie całej Kongresówki. Polska odzyskała
niepodległość

Piotr 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  
                 UCZYMY SIĘ DEMOKRACJI
         WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
  W naszej szkole odbywały się wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego. Każda
klasa miała prawo wystawić swojego kandydata.
  W czasie kampanii wyborczej każdy kandydat robił wszystko, żeby wygrać. Najczęściej
rozwieszano plakaty i rozdawano ulotki. Na afiszach często widniały zdjęcia, informacje o
planowanych zmianach i trzy wyrazy końcowe "GŁOSUJ NA MNIE". Zdarzały się też inne
przypadki - rozdawanie cukierków na przerwach. Oczywiście kandydaci rozdają je, żeby
zachęcić do głosowania na swoją osobę, ale większość uczniów chce tylko zjeść słodkie
„przekupstwo”. Czasami kandydaci odwiedzają klasy na lekcji. Opowiadają wtedy o sobie i
co zamierzają zrobić.
  W dniu wyborów na przewodniczącego szkoły wybrani uczniowie z starszego samorządu
uczniowskiego rozdają kartki, na których są dane kandydatów na przewodniczącego pilnują,
aby uczeń zagłosował tylko raz, wypełnioną kartę wrzuca się do skrzyni i gotowe.
  Wyniki głosowani ogłaszane są następnego dnia. Przewodniczącym zostaje ten, kto
dostanie najwięcej głosów osoba z drugim najlepszym wynikiem zostaje zastępcą.

Julia kl.5b, Zuzia kl.4b

WYBORY

WYBORY

SP 48

SP 48

SP 48



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 10 11/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPogodniak Szkolny

PRZYGODA ZE SZKOŁĄ ZACZYNA SIĘ TAKA-
MALUCH PASOWANY JEST NA UCZNIAKA!

  Pierwszoklasista – uczeń klasy pierwszej, niskiego wzrostu, zagubiony i czasami zapłakany;
pierwszak rozpoznawany jest  po tornistrze, który zajmuje ¾ powierzchni jego ciała; To definicje
uczniowskie stworzone przez szkolą starszyznę. Zajęliśmy się tym tematem z powodu ciągłego
pospiechu pierwszaków zmierzających w kierunku sali gimnastycznej, trzymających się mocno za
ręce, aby się nie pogubić. Podglądamy wszystko, co się dzieje w wielkiej auli przez dziurkę od klucza,
okazuje się, że maluchy wytrwale ćwiczą do bardzo ważnego dla nich dnia Pasowania na Ucznia. Cóż
to jest to owe pasowanie? Spytaliśmy  o to naszych bohaterów. „Pasowanie to jest takie coś ważnego,
kiedy silna pani dyrektor dotyka ramienia takim wielgachnym, ciężkim ołówkiem; pasowanie jest wtedy,
kiedy mama wyciąga żelazko i pasuje (chyba stanie się ten uczeń stałym bywalcem u naszej pani
logopedy); pasowanie to wstąpienie do szkoły; pasowanie to  takie coś, że jak się np. coś ubierze to
pasuje”. Autorzy słowników języka polskiego powinni zaprosić do współpracy pierwszaków nad
wydaniem nowego egzemplarza.  

  14października 2016r. czuło się w naszej szkole miłą atmosferę. Nieustannie słychać było słowa
piosenki: „My uczniowie pierwszej klasy, chodzimy do szkoły. My urwisy, ananasy, każdy z nas
wesoły…” Kiedy otworzyły się drzwi od sal pierwszoklasistów, wlepiliśmy oczy w naszych maluszków!
Wyglądali  nadzwyczajnie. Birety, mini togi, schludne ubranie, był to widok zapierający dech w
piersiach! Udało się co poniektórym wejść do środka i zobaczyć tę ważną dla nich chwilę, chociaż
sprawiło to trudności z powodu osobistości, które przybyły na tę uroczystość: rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie, wujostwo. Wiemy już, o co chodziło jednemu z uczniów na temat „wielgachnego ołówka”.
Dotknięcie nim ramienia każdego pasowanego było protokolarnym aktem przyjęcia w poczet uczniów
naszej szkoły. Bohaterowie tego dnia świętowali wspólnie ze swoimi wychowawcami i rodzicami, a my
– uczniowie klas starszych -  oklaskiwaliśmy ich dużymi brawami. Maluchy obiecały, że swym
zachowaniem i nauką będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Życzymy Wam ogromnych
sukcesów realizowanych w przyjaznej atmosferze. Bądźcie dzielni i pilnujcie przyrzeczenia! 

Zaprzyjaźniony redaktor

RZUT OKA STARSZAKA NA PIERWSZAKA
Od września w naszej szkole pojawiła się zwarta i gotowa oraz silna grupa pierwszoklasistów.
Wszyscy są zafascynowani szkołą. Większość z nich uważa szkołę za cudowne miejsce spełnienia
marzeń. Tutaj można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, wykonać trudne zadania. Każda Pani jest
wspaniała, miła, kochana. Przede wszystkim nie ma już przedszkola ! Wreszcie można poczuć smak
wolności i samodzielności.
  Niestety, każdy uczeń wyższej klasy już tak entuzjastycznie nie podchodzi do szkoły. Wiadomości,
których trzeba się uczyć, tracą swą atrakcyjność. Nadmiar obowiązków przeraża. Panie i Panowie
przechodzą metamorfozę wraz z każdym sprawdzianem i oceną wstawianą do dziennika, która nie jest
piątką lub szóstką. Ulubioną piosenką szóstoklasistów staje się utwór „ Nienawidzę szkoły”.
  Opisane wyżej zjawisko można zaobserwować w wielu szkołach. Nikt jednak nie wie, dlaczego tak
się dzieje.

Szóstoklasista
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               Koduj ze mną! 
  czyli Codeweek czas zacząć...

 Od 15 października trwa Europejski Tydzień Kodowania. W naszej szkole
ten festiwal kodowania ruszył dzisiaj, 17. 10. wydarzeniem "Koduj ze mną".
Wydarzenie to ukazało programowanie, jako nie tylko proces tworzenia,
rozwijający umiejętność logicznego myślenia, ale jako narzędzie
porozumienia Dziecka i Dorosłego.   O godz.13.00 nasi uczniowie wspólnie z
zaproszonymi Gośćmi, wśród których byli: Zachodniopomorska Kurator
Oświaty-Pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Goście z Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego- Dziekan dr hab.
inż. Jerzy Pejaś, Prodziekan ds Studenckich dr inż. Piotr Piela, dr inż. Anna
Barcz, Przedstawiciel Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin- p.
Marek Dymek, Dyrektor LO IV p. Janusz Olczak, kodowali w jednym z
blokowych języków programowania- w języku Scratch. Tematem
ich wspólnego projektu były oczekiwane przez chyba każdego
szczecinianina i nie tylko, The Tall Ships Races.  Zanim doszło do
programowania przy komputerach nasi Szanowni Goście musieli odczytać
program z kartek i według niego dojść do swoich par. Tak „zaprogramowani”
mogli sprawdzić swoje umiejętności programistyczne, co przyniosło
zarówno Gościom jak i Dzieciom wiele przyjemnej zabawy.
   Programowanie stało się elementem łączącym wszystkie szczeble
oświaty. Na koniec codeweekowy tort, by uzupełnić siły po ciężkiej pracy
nad wprowadzaniem żaglowców na nabrzeże Wałów Chrobrego :). Było
mądrze, zabawnie i słodko, czyli wszystko to co łączy Dzieci i Dorosłych.

Zaprzyjaźniony redaktor

  Oceanarium w Stralsundzie
    Dnia 21 października 2016r klasa 5b i 5e pojechały na wycieczkę szkolną
do Oceanarium w Niemczech, a dokładniej w Stralsundzie. Obie klasy wraz
ze wspaniałymi opiekunami wyruszyły ze Szczecina o siódmej rano.
Należałam do grona uczestników wyprawy.
    Na miejscu byliśmy ok. 10:00. Najpierw poszliśmy zwiedzać Muzeum
Morskie. Oglądaliśmy m.in. okazy muzealne, zaschnięty plankton i figury
zwierząt. Następnie pomaszerowaliśmy już do oceanarium, które mieściło
się na tym samym terenie. Tam natomiast oglądaliśmy prawdziwe
stworzenia. Widzieliśmy małe i duże ryby, kolorowe stworzonka i wspaniale
maskujące się flądry. Robiliśmy dużo zdjęć. Podziwialiśmy, także meduzy.
Mieliśmy też szansę zobaczyć jak wyglądają prawdziwe fale morskie.
Zdążyliśmy też zobaczyć karmienie rekinów i pingwinów. Razem z rekinami
pływały płaszczki. Na drugim piętrze mieścił się sklepik z pamiątkami.
Byliśmy także w Sali w której, wsłuchiwaliśmy się w odgłosy waleni,
kaszalotów i orek Gdy skończyliśmy zwiedzać muzeum, poszliśmy na
rynek. Chodziliśmy po różnych sklepach. Ranking odwiedzanych przez nas
sklepów podbija sklep w którym wszystko kosztowało 1 euro! Jedni kupowali
tam jedzenie lub picie, inni słuchawki i selfiesticki lub tak jak w moim
przypadku – neonowe skarpetki. Chodziliśmy w grupach.
    Wycieczka była wspaniała. Zapamiętam ją do końca życia. Mam nadzieję,
że kiedyś powtórzę taki wyjazd.
    Muzeum Morskie w Stralsundzie jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla
miłośników podwodnego świata. Stojąc przed bajecznie kolorowymi
zbiornikami nie chce się wychodzić. Polecam zwiedzanie Muzeum
Morskiego oraz Oceanarium w Stralsundzie.

                                                            Zuzanna Krajewska 5b
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OPOWIEŚCI O DUCHACH

Halloween
Podniosłam kartkę, która została nadesłana nie wiadomo skąd i od kogo. Zauważyłam na niej napis „Zaproszenie na jutrzejszą, najstraszniejszą imprezę
z okazji Halloween!”
-Taaaa jasne…-pomyślałam.
Jednak wtedy nie wiedziałam, że taka będzie…
  Od rana wszyscy przygotowywali stroje na dzisiejsze święto. Ze względu na to, że był to dzień wolny od szkoły, ja również się do tego zabrałam.
Postanowiłam, że w tym roku przebiorę się za wampira i dlatego musiałam iść do sklepu po kły. Gdy się tam znalazłam zauważyłam tylu ludzi co w czasie
przedświątecznym. Na ich twarzach widać było zmęczenie po długim okresie szukania idealnego przebrania na wieczór, dzieci natomiast okazywały brak
zmęczenia i chęć do szukania innych drobiazgów. Do ząbków dobrałam jeszcze pelerynę, która miała dodać strojowi szyku. Po zakupach pędem wróciłam
do domu i rzuciłam się do przygotowywania stroju. Po skończeniu poszłam sprawdzić która godzina. Spojrzałam na zegarek, 19.00. Cała impreza zaczynała
się o 21.00.Miałam wystarczająco dużo czasu, aby zrobić makijaż, przebrać się, dobrać dodatki i zrobić fryzurę.
Gdy zegar na wieży ratuszowej wybił godzinę 20.00, stwierdziłam że czas już wychodzić, miejsce do którego miałam się udać znajdował się na
przedmieściu. Dotarłam na miejsce o 20.58.
Pomyślałam wtedy:
-Zdążyłam jak nigdy, mam nadzieję, że impreza będzie tak „super” jak zapewniało zaproszenie.
Jednak mój szósty zmysł mówił mi, że ten dom jest podejrzany, lecz wtedy stwierdziłam że histeryzuję.
Niestety, mój szósty zmysł nie kłamał. Szkoda, że go wtedy nie posłuchałam.
Tak czy siak, weszłam do budynku, a moim oczom ukazała się duża ilość dekoracji Halloweenowych. Muzyka bardzo głośno grała, wszyscy obecni, a było
ich mnóstwo, poruszali się jak w transie. Weszłam dalej. Po dziesięciu minutach dałam się ponieść muzyce, gdy nagle zgasły światła, a na monitorach
ukazała się postać. Twarz była zakapturzona. Głos był gruby i zapewne męski. Nagle postać odezwała się:
-Najlepsza impreza?
Nikt nie ważył się odezwać. Nagle z tłumu wyłoniła się dziewczyna. Tą dziewczyną byłam ja.
-W kulki sobie lecisz?- odpowiedziałam pytaniem na pytanie.
-A żebyś wiedziała, że tak!- niemal odkrzyknął.
Po tych słowach zapaliło się światło i wszyscy usłyszeli dźwięk zamykanych drzwi. Próbowaliśmy je wyważyć, jednak nic to nie dało. Posprawdzaliśmy,
czy nie ma wyjścia awaryjnego. Niestety nie. Na ekranach znowu pokazała się ów postać. Powiedziała jedynie:
-Dół to strach, góra to kurz. Miejsce to ciemne i mnóstwo tu korytarzy. Kto zagadkę rozwiązać się waży?
Pomyślałam- dół to piwnica, góra to strych, ciemno jest w obydwu miejscach, ale korytarze są tylko w piwnicy, więc wskazówka, albo rozwiązanie jest w
piwnicy. Uhhhhhhh… nie cierpię piwnic. Pełno tam szczurów i kurzu.
Gdy zapytałam, kto pójdzie ze mną do piwnicy, oczywiście nie było chętnych, więc poszłam do ciemnych korytarzy sama.
Nie myliłam się, po zejściu ujrzałam podest na którym leżał klucz do drzwi i mała karteczka na której napisane było:
„Widzę cię, jednak ty mnie nie, pewnie się zastanawiasz skąd wiedziałem, że ty zejdziesz do piwnicy? Bo dobrze Cię znam i nawet gdy to czytasz, widzę
cię. Nie nie mylisz się. To ja podrzuciłem Ci zaproszenie na imprezę do tego obskurnego domu.
          Twój Cień”
Po przeczytaniu wystraszyłam się nie na żarty, czym prędzej chwyciłam klucz i opuściłam dom wraz z uczestnikami tego horroru.
  Muszę przyznać, że do domu wróciłam w ekspresowym tempie nie oglądając się za siebie. Nie miałam ochoty na powtórne spotkanie ze swoim Cieniem.
Do tej pory jak pomyślę o tym co się stało czuję się obserwowana. Łaaa!

Zofia Białkowska

BIAŁA DAMA NA POGODNIE
Wiele lat temu (ale nie tak dawno, aby nie było naocznego świadka) przy jednej z ulic Pogodna stał dom. Mieszkała w nim szczęśliwa pięcioosobowa
rodzina.  Gdy dzieci dorosły, na rodzinę spadła fala nieszczęść. Najpierw ojciec nagle zmarł . Następnie najmłodszy z braci wybrał się z kolegą na
przejażdżkę i uległ śmiertelnemu wypadkowi. Nieszczęścia odcisnęły swoje piętno na rodzinie- matka pogrążyła się w rozpaczy, najstarszy syn się rozpił, a
średni wyjechał za granicę. Walczący z nałogiem lekarz nigdzie nie mógł znaleźć pracy. W końcu udało mu się zaokrętować. Wyruszył w rejs i ... już z niego
nie wrócił. W niewyjaśnionych okolicznościach zatonął gdzieś na środku oceanu. Matka całkiem postradała rozum. Stała się utrapieniem sąsiadów. Ciągle
opowiadała o duchach, które ją nękały i dusiły w nocy. W końcu wszystko ucichło, ale wokół domu zaczął roznosić się nieprzyjemny zapach. Wezwane
służby weszły do opustoszałego budynku i znalazły ciało w fazie znacznego rozkładu. Nikt nie wiedział, na co umarła starsza pani. Po pogrzebie dom
wynajęto i ... dopiero się zaczęło.
  Wprowadziła się najpierw para przyjaciół, którzy wkrótce się wyprowadzili w niezgodzie. Oskarżali się o robienie głupich kawałów w nocy. Potem
wprowadził się oficer NATO. Długo spokojnie nie pomieszkał. Ciągle słyszał dziwne dźwięki, miał różne zwidy. Wezwał egzorcystę i miał spokój tylko przez
tydzień. Wyprowadził się , gdy pewnego ranka znalazł na poduszce różową, dziecięcą skarpetkę, a przecież był samotnym, bezdzietnym kawalerem.
Później w domu zamieszkali muzycy rockowi. Sami hałasowali, więc dziwnych dźwięków nie słyszeli. Za to ktoś im ciągle przewracał olbrzymie głośniki w
salonie i jednego z nich dusił. Wytrzymali do momentu, gdy męczony przez duchy obudził się z odciśniętymi palcami na szyi.
  Mieszkańcy się ciągle zmieniają, ale Biała Dama niezmiennie ich dręczy. Uważajcie, abyście nie trafili nie do tego domu.

Duchy Internet
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