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              WIELKI CZŁOWIEK
WŚRÓD NIE NAJMNIEJSZYCH UCZNIÓW
              WIZYTA PREZYDENTA 
 
    Niezwykłe wydarzenie! Naszą szkołę odwiedził Prezydent Miasta
Szczecina. Zrobił to tak dyskretnie, że wielu z nas nawet nie wiedziało,
że taka ważna osoba jest wśród nas. Nikt nie rozwiesił transparentów,
nie odpalił fajerwerków.

   Kilka tygodni temu Aleksander Bołtuć, uczeń klasy 6b wysłał do Pana Prezydenta
Miasta, Piotra Krzystka, list. Olek zebrał podpisy koleżanek i kolegów i wystąpił z
prośbą o budowę krytego skateparku. Prezydent uznał, że to dobra okazja by wybrać
się na lekcję wychowawczą i porozmawiać z uczniami naszej szkoły o budżecie miasta
oraz trwającej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Było to dla nas wielkie
wyróżnienie. Cieszymy się, że w naszej szkolnej braci są uczniowie mający pomysł na
udoskonalenie naszego miasta i z odwagą o tym mówią. Pan Prezydent potwierdził, że
nasze pomysły są bardzo ważne i każdy mający dobry, racjonalny, przemyślany
koncept może zgłosić go jako jeden z projektów SBO. Życzymy zatem sobie udanych
pomysłów i ich realizacji przez Pana Prezydenta. 

   Przypominamy, że jeden z naszych uczniów, Igor Wierzchowiec z klasy 5c, jest autorem
projektu obywatelskiego. Jego celem jest renowacja starych, zaniedbanych, zabytkowych
pomników i grobowców znajdujących się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Igor w
czasie spaceru z rodzicami zauważył zniszczone tablice, groby. Razem stwierdzili, że
należy je ratować, aby utrwalić pamiątki przeszłości. Tak zrodził się pomysł projektu. Aby
został zrealizowany, musimy wesprzeć kolegę i zagłosować na projekt SBO nr 22.
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PODSUMOWANIE AKCJI 
"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ

 ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM"
Już kolejny rok uczniowie pod kierunkiem opiekunów szkolnego koła „
Caritas”; szkolnego koła PCK, szkolnego Klubu Wiewiórka zorganizowali
akcję charytatywną „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”.
  Ta wspaniała akcja charytatywna polegała na zbiórce paczek ze
słodyczami, zbiórce przyborów szkolnych, gier i zabawek oraz
wymarzonych prezentów  dla dzieci z Domu Dziecka Towarzystwa
Salezjańskiego.
  Finał akcji odbył się 20 grudnia 2016 roku. W tym dniu reprezentacja
uczniów naszej szkoły w składzie: Zofia Wilanowska, Wiktoria Górczyńska,
Michalina Strzępka, Sebastian Stępień, Antonina Dębska, Oliwia  Kowalik ,
Inga Rusinek wraz z opiekunami siostrą Margaretą oraz p. Dorotą Dybińską
odwiedziła zaprzyjaźniony z naszą szkołą Dom Dziecka i nastąpiło
wręczenie paczek świątecznych dla jego wychowanków. Akcja, w którą
bardzo aktywnie zaangażowali się uczniowie naszej szkoły dostarczyła
wielu wzruszeń i niezapomnianych przeżyć wszystkim, którzy w niej
uczestniczyli.
Na pewno za rok społeczność naszej szkoły będzie kontynuować tę
wspaniałą ideę!
Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie.
Organizatorzy:
s. Margareta, Dorota Dybińska, Zenona Mazur.

WIGILIA KLASOWA
W dniu 22.12.2016r. o godzinie 10.30 w naszej szkole odbyła się wigilia
klasowa. Przygotowaliśmy przeróżne potrawy, a właściwie to nasi rodzice je
przyrządzili, z niewielką naszą pomocą. Były między innymi ciasta,
ciasteczka, rurki z kremem, muffiny i wiele innych smacznych rzeczy. Ja
przyniosłam na przyjęcie wigilijne sok owocowy. Była naprawdę świetna
zabawa.
Najpierw podzieliliśmy się opłatkiem i każdy złożył życzenia. Potem
wszyscy zasiedliśmy do stołu, aby skosztować smakołyków. Na samym
końcu wręczyliśmy sobie prezenty. Kilka dni przed wigilią odbyło się
losowanie, kto komu ma przygotować prezent. Ja wylosowałam Zuzię, a
mnie Julka S.
Większość obdarowanych była zachwycona prezentami, ale były nieliczne
wyjątki lekko rozczarowanych. Myślę, że „Mikołaj” w tych przypadkach nie
odkrył marzeń uczniów naszej klasy. Później już się tylko bawiliśmy i
puszczaliśmy kolędy oraz utwór rapowy pt. „Kaziu Wielki”, który wcześniej
poznaliśmy na lekcji historii i bardzo nam się spodobał. Jedną z kolęd Zuzia
zagrała nam pięknie na gitarze. Przed zakończeniem wigilii rodzice zrobili
nam pamiątkowe zdjęcia, które później można było zobaczyć na stronie
internetowej naszej szkoły.
Wigilia trwała niestety tylko półtorej godziny, a wielka szkoda ponieważ
bawiliśmy się wspaniale.
Mam nadzieję , że w przyszłym roku zorganizujemy równie wspaniałą
wigilię.
                                                                      Kamila Mikołajuk 
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 PIĘĆ SPOSOBÓW NA SPĘDZENIE FERII ZIMOWYCH

FERIE W MIEŚCIE
      Na ferie, podobnie jak na wakacje, dzieci czekają zawsze z utęsknieniem – dwa tygodnie wolne od
obowiązków szkolnych, rannych pobudek, klasówek, odrabiania lekcji... Jak zorganizować czas w
ferie, jeśli nie planujemy w tym roku wyjazdu na zimowisko czy obóz?
     Jeśli pogoda sprzyja uprawianiu sportów zimowych możemy wybrać się na lodowisko lub na sanki –
w większości miast są miejsca, gdzie można zjeżdżać sankami, są także sezonowe lodowiska. W
miastach położonych w górach i dużych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Poznań czy
Sopot, gdzie wybudowane są specjalne sztuczne stoki, można wybrać się na narty. 
    W Szczecinie mamy Gubałówkę, jest to świetne miejsce na spędzenie wolnego czasu. Znajdują się
tam dwie trasy o różnym stopniu trudności. Stoki te są w całości oświetlone, dzięki czemu można
korzystać z nich nawet do późnych godzin wieczornych. Jest wyciąg orczykowy, który nie powinien
sprawiać trudności nawet początkującym. Gubałówka dysponuje armatkami śnieżnymi, które
pomagają zwalczać bezśnieżne uroki zachodniopomorskich zim i już przy pięciodniowych mrozach są
dobre warunki dla fanów białego szaleństwa. Znajduje się tam również Przytulna Bacówka, w której
można przysiąść i odpocząć przy herbacie bądź ciepłym posiłku, piękne otoczenie pozwala poczuć się
jak w górach.

                                                                                                                        Wiktoria Seredyńska kl. 5b

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO
    Ferie zimowe to bardzo wyczekiwany przez uczniów czas . Każdy na pewno ma na nie jakiś pomysł.
Jednym z najczęściej wybieranych jest wyjazd w góry. W czasie ferii wyciągi i kurorty są bardzo
zatłoczone . Na stokach spotkać można wielu małych narciarzy. Dużo dzieci jeździ lepiej od niejednego
dorosłego . Góry nie są oczywiście tylko do jazdy na nartach. Dla tych, którzy wolą inne zajęcia, też się
znajdą jakieś atrakcje. Popularne jest chodzenie po szlakach turystycznych i zwiedzanie. Krajobraz
zimowy gór  naprawdę zachwyca.
Dla tych, którzy ferie mają zamiar spędzić w domu czy na wsi u babci , też nie powinien być to nudny
czas. Wystarczy wyciągnąć z szafy śniegowce i ciepły strój, odnaleźć sanki , zaprosić znajomych lub
rodziców i ruszyć na dwór. Na sankach można bawić się również samemu. Jeśli w pobliżu znajduje się
górka lub pagórek, zjeżdżajmy z górki na pazurki.Samemu można też ulepić bałwana, ale oczywiście
nie będzie to taka frajda jak z towarzystwem. W grupie proponuję urządzić bitwę na śnieżki lub wyścigi
sań. Bałwan też wyjdzie oczywiście większy jeśli ulepi go kilka osób .
    Kolejny sposób na ferie to półkolonie i obozy. Wiele dzieci i młodzieży wyjeżdża na obóz w góry , aby
właśnie nie zostać w domu. Często na takie wyjazdy zbiera się cała paczka znajomych , ponieważ
chcą spędzić razem ferie.Takie obozy to całkiem dobre rozwiązanie, na pewno nie będziecie się
nudzić. Rodzice, którzy nie chcą wysyłać dzieci na obóz lub po prostu daleko za miasto, często
decydują się na półkolonie. Dzieci na nich mają dużo zajęć plastycznych , sportowych oraz na dworze.
    Wszystkie sposoby na ferie na pewno będą udane, jak spędzicie je z rodziną i przyjaciółmi.

                                                                                                                                               Julka Gładyś 
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NA PRZEKÓR
Według mnie najlepszym sposobem na spędzenie ferii w ciekawy sposób jest podróż do egzotycznego kraju,Gdzie wygrzejemy
się na słońcu.
Daleka podróż rozpoczyna się w Warszawie, a kończy w Canberry w Australii. Lot jest bardzo długi, kosztuje też wiele pieniędzy,
ale wszystkie te uciążliwości są zrekompensowane pięknymi widokami, niespotykanymi nigdzie indziej zwierzętami i roślinami.
Aborygeni, rdzenni mieszkańcy tego kontynentu-państwa pokażą nam Czerwoną Górę, ich święte miejsce. W jaskiniach
mieszących się w tej górze, odnajdziemy rysunki wykonane przez ich przodków, setki tysięcy lat temu.
W czasie podróży przez ogromny kraj spotkamy przedziwne stworzenia: ptaka, który nie lata, ale mocno kopie, czyli strusia emu;
ssaka z wielkim dziobem jak u ptaka – dziobaka; wielkiego jeża z pięknymi kolcami – kolczatkę; zwierzę, które wydaje tak
przeraźliwe dźwięki, że zostało nazwane diabłem tasmańskim,czy ogromnego skoczka na dwóch łapach nazwanego kangurem.
Oprócz dziwnych zwierząt odnajdziemy tu również rośliny, których nie uda się nam zobaczyć na innym kontynencie. Moja
ulubiona to eukaliptus. Ma wiele odmian i osiąga różne wymiary. Ma wiele zastosowań w życiu codziennym, najczęściej jednak
odnajdziemy ją jako jeden ze składników leków.
Gdyby jednak okazało się, że właśnie odleciał samolot do Australii, można sięgnąć po kolejną książkę czy album opisujący inny
egzotyczny kraj. Na pewno dowiemy się wielu ciekawych rzeczy i poczujemy się jak bohater powieści „W 80 dni dookoła świata”
                                                                                                                                      Julia Sobolewska

                            
                            HUBERT DOBRA RADA
    Ferie zimowe 2017 coraz bliżej. Czy zastanawialiście się już jak je spędzić, żeby było co wspominać, a wolny czas od nauki nie
przeleciał nam przez palce? Jeśli ktoś jeszcze nie zaplanował swoich ferii, powinien to zrobić jak najszybciej.
   Niektóre osoby mają już zapewne zarezerwowane wyjazdy w góry, by móc uprawiać cudowne sporty zimowe takie jak jazda na
nartach czy snowboardzie. Jednak nie wszyscy mamy to szczęście. Nieraz z różnych powodów musimy spędzić ferie w naszym
mieście Szczecinie.
   To nie jest wcale powód do smutku! Trzeba się tyko rozejrzeć i zaplanować ten wspaniały zimowy czas. Może niedaleko
naszego domu organizowane są półkolonie? Ich wykaz znajdziemy na Portalu Edukacyjnym. Bardzo atrakcyjną ofertę zajęć
proponują zarówno szkoły, muzea czy domy kultury. Pałac Młodzieży organizuje Feriadę 2017, Muzeum Techniki zaprasza na
warsztaty plastyczne „Coś z niczego”. Swoje zaproszenia kierują do nas także lodowiska Arkonka, Azoty Arena oraz
Szczecińska Gubałówka, na której możemy skorzystać również z jazdy na nartach i snowboardzie.
   Jak widać atrakcji i przygód nam nie zabraknie. Tylko od nas zależy czy chcemy czas ferii zimowych spędzić w domu przed
komputerem, czy aktywnie wśród rówieśników, wybierając którąś z wielu propozycji ferii w mieście.

                                                                                                                                       Hubert Wiórowski

MÓL KSIĄŻKOWY RADZI
   Ja zawsze najchętniej spędzam ferie przy jakiejś dobrej książce. Według mnie, książka której warto poświęcić tegoroczne ferie
są  „Kroniki Saltamontes - Ucieczka z Mroku”, to pełna przygód, powieść sensacyjna autorstwa Moniki Marin. Jest pierwszą
częścią przygód Adama i Aleksa, chłopców z sierocińca w Stetinie. Jednak, gdy miasto po wojnie zaczęło należeć do Polski,
sierociniec przeniesiono do Heidelbergu. Chłopcy postanawiają stworzyć MDPS, czyli Maszynę do Produkowania Szczęścia,
która ma za zadanie rozweselać i spełniać najskrytsze marzenia i pragnienia ludzi, którzy przebywają w jej otoczeniu. Pewnego
dnia podczas podróży do nowego miejsca Adam i Aleks rozłączają się. Jednak podczas swej rozłąki spotykają na swojej drodze
życzliwych ludzi, lecz także natykają się na tajemniczy znak Konika Polnego... 
   Czy chłopcy dowiedzą się co oznacza owy symbol? Czy odnajdą siebie nawzajem? Czy Maszyna do Produkowania
Szczęścia, spełni swoje zadanie? Czy chłopcy odnajdą swoje miejsce na Ziemi? Czy prawdziwa przyjaźń i miłość, faktycznie
potrafi przetrwać wszystko?
   Dowiecie się tego dopiero, gdy postanowicie na chwilę zatrzymać się w tym ciągłym biegu i poświęcicie trochę czasu nad
rozmyślaniem, czemu ludzie nie mający kompletnie nic, potrafią być szczęśliwsi, niż my, z naszymi mało ważnymi problemami…
                                                                                                                                     Zosia Białkowska
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