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FERIE, FERIE I PO FERIACH
  Ferie pokrzyżowały nam szyki, chochliki opanowały redakcję i nie pozwoliły wydać numeru w lutym. Na szczęście
razem z zimą wywiało złe duchy. Redaktorzy zakasali rękawy, zapuścili żurawia, rzucili okiem na szkołę i stwierdzili,
że... Działo się, działo....

MOJE NAJLEPSZE FERIE
   W pierwszy dzień drugiego tygodnia ferii przyjechali do
mnie kuzyni, aby się pobawić. Po południu zaś miałam
jechać do nich i nocować.
   Jak przyjechaliśmy do nich do domu, chłopcy zaczęli grać
na laptopach a ja nagrywałam filmiki lub ćwiczyłam na
ciężarkach. Później razem się bawiliśmy. Po godzinie,
poszliśmy z ich psem na spacer. Po drodze zawitaliśmy do
sklepu, aby kupić gazetkę. W końcu zasnęliśmy.
Następnego dnia, około 10:16, nasza babcia zabrała nas do
centrum handlowego „Galaxy” do McDonalda, a potem,
razem z kuzynką na kręgle. Oczywiście wygrała babcia,
mimo że grała pierwszy raz. Po dwóch godzinach (już bez
kuzynki)pojechaliśmy do dziadków i graliśmy tam w szachy.
Wieczorem, odebrała nas moja mama i wróciliśmy do
mojego domu, na nocowanie.
Ten dzień był bardzo wesoły.

Julia Makarewicz 5c

MOJE FERIE
Moje ferie były dość kolorowe,
wykorzystałam imprezy karnawałowe.
Połczyn Zdrój zachwycił mnie widokami
i różnymi dziwnymi dróżkami.
Teatr, kino, restauracja, kawiarnia,
a zarazem lodziarnia.
Wszystkie te miejsca są w mojej głowie,
każdemu z chęcią o nich opowiem.
Jednego tylko bardzo żałuję, 
że w szkole jeszcze nie za dobrze się czuję.
Chciałabym wrócić w tamte strony, 
gdzie człowiek jest całkowicie rozmarzony,
gdzie nie ma nauki i prac domowych.
Brakuje mi imprez karnawałowych, odlotowych.
 
                                                                         Zosia

          TEGO JESZCZE NIE BYŁO
    W tym roku na pierwszy tydzień ferii byłam zapisana na półkolonie cyrkowe. Było super!
Robiłam różne figury na trapezie, wyginałam się na chuście, chodziłam na bardzo wysokich
szczudłach. Z kolegami i koleżankami graliśmy też w różne gry. W piątek, czyli ostatni dzień
półkolonii, przygotowaliśmy występ dla rodziców, aby pokazać, czego nauczyliśmy się.
Występowałam na trapezie, chuście i pokazywałam sztuczkę magiczną. 
    W drugim tygodniu ferii wychodziłam na dwór z koleżankami. Odwiedziła mnie też
przyjaciółka z innego miasta. Pokazałam jej wspaniałe zakątki Szczecina. Próbowałam
także nauczyć ją kilku magicznych sztuczek z półkolonii.
   Te ferie naprawdę były super.

                                                                                                                 Wiktoria
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SENTYMENTALNE WSPOMNIENIA – WALENTYNKI
  Mamy nadzieję , że każdy z Was dostał walentynkowe życzenia .A oto:
Ciekawostki Walentynkowe
Amerykański Greeting Card Association szacuje, że z okazji Walentynek wysyłanych jest na całym świecie około miliarda świątecznych kartek. Daje to
Walentynkom drugie miejsce (za Świętami Bożego Narodzenia) w rankingu świąt ,podczas których wysyła się najwięcej życzeń. Około 85% z tych życzeń
wysyłają kobiety.

PORADNIK DLA
ZAKOCHANYCH

1. Gdy wyznajesz miłość, nie żuj gumy.
2. Kiedy wyznajesz miłość, patrz drugiej osobie

prosto w oczy.
3. Kiedy idziesz z dziewczyną/chłopakiem, nie

oglądaj się za innymi
4. Często mów swojej dziewczynie/chłopakowi,

jak bardzo kochasz.
5. Pamiętaj o urodzinach sympatii, zrób jej miłą

niespodziankę.
6. Nie zapomnij o walentynce i prezencie.
7. Nigdy nie ignoruj swojej drugiej połówki.
8. Praw komplementy swojej sympatii, nie

krytykuj.
9. Kiedy idziesz z dziewczyną do kina, pozwól

jej wybrać film, nie bądź sknerą, kup jej
popcorn.

10. Nie bądź wścibski i ciekawski.
11. Zrób pierwszy krok. Wyznaj swoje uczucia.

Nie wiesz, co ona/on do ciebie czuje.
12. Zachowuj się kulturalnie przy jej/jego

rodzicach.
13. Daj jej/jemu trochę wolności. Nie dzwoń

kilkanaście razy w ciągu dnia.
14. Kochaj całym sercem, ale nie miej klapek na

oczach.
                                                               
Redaktorzy

PRZEPIS NA WALENTYNKĘ

SKŁADNIKI:
- 1 litr miłości,
- 500g dobrego słowa,
- 200g wysiłku,
- 300g ciepła,
- 2 szklanki szczęścia

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Umyć wszystkie składniki. Do miski wsypać
pokrojone: 500g dobrego słowa, 200g wysiłku i
300g ciepła. Dolać 1 litr miłości oraz 2 szklanki
szczęścia. Doprawić szczyptą zaskoczenia. I
gotowe!

Kuba

PRZEPIS NA UDANE   
WALENTYNKI
Składniki :
Jeden sympatyczny chłopak, jedna miła
dziewczyna, dwa gorące serca, beczka śmiechu,
szczypta dobrego humoru, 20 zł wysępione od
rodziców, dwa bilety do kina, jeden malutki
kwiatuszek lub maskotka ( niekoniecznie)

Wykonanie:
Dzień wcześniej wykonać walentynkę i czule
porozmawiać z rodzicami, aby wysepić 20 zł na
super ciacho. Rano napełnić serce miłością,
doprawić dobrym humorem, wstać z łóżka prawą
nogą, pięknie się ubrać. Włożyć do kieszeni lub
torebki swoją walentynkę i kasę. Pójść do domu
sympatii, wręczyć walentynkę i umówić się na
popołudnie. Zabrać sympatię do kina, a następnie
do kawiarni lub cukierni na wspaniały deser.
Wykorzystać beczkę śmiechu i gorące serce.
Zapomnieć o bożym świecie ( bo szczęśliwi
czasu nie liczą). Po spotkaniu długo marzyć i śnić
o swojej sympatii.

    WSPANIAŁY PODRYW
 PORADNIK DLA CHŁOPCÓW

1. Dziewczyny nie lubią dresów, z sympatią
patrzą na chłopaków, którzy ładnie
wyglądają. Proponujemy więc włosy na żel i
perfumy Playboya.

2. Trzeba dużo gadać i chwalić się swoimi
umiejętnościami. Każda dziewczyna marzy o
pięknym rycerzu na białym koniu.

3. Można też trenować i chodzić na siłkę.
Dziewczyny lubią koksów. Wodzą za nimi
zamglonymi oczami.

4. Należy zawsze być dżentelmenem. Powoli
zdobywać serce swej wybranki.

5. Po wielu dniach ustawicznych starań można
zaprosić dziewczynę na spotkanie ( np. do
jakieś miłej kafejki). Oczywiście najlepszy
czas to walentynki.
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PODRÓŻE

WYŚNIONA, WYMARZONA
   W czasie ferii spełniło się moje marzenie- pojechałam do Paryża. Było wspaniale!
   Gdy szkoła się skończyła, przyszedł czas na wolne. Mój tata zaproponował, że pojedziemy do Francji. Wszyscy się zgodzili, był tylko jeden problem -
moja mama nie mogła wziąć urlopu. Następnego dnia gdy mama wychodziła do pracy, zadzwonił telefon. Pani kierowniczka poinformowała mnie, że ze
względu na ferie zimowe daje mojej mamie tydzień wolnego, aby mogła zaopiekować się mną i spędzić ze mną czas. Gdy usłyszałam tę wiadomość,
zaczęłam skakać z radości i wszystkim domownikom powiedziała, że możemy razem wyjechać do Paryża. Od razu wzięliśmy się za pakowanie walizek.
Gdy przyszedł czas wyjazdu, czuliśmy ogromną ekscytację. Byliśmy też nieco przerażeni, gdyż czekał nas lot samolotem. Po półtoragodzinnej podróży
dotarliśmy na miejsce. Od razu poszliśmy pod wieżę Eiffla. Potem zwiedziliśmy jeszcze inne zabytki, między innymi Luwr. Szczerze powiedziawszy,
wyobrażałam go sobie nieco inaczej. Wieczór w Paryżu był uroczy. Posmakowałam francuskich rogalików i piłam kakao. Niestety, przyszedł czas na
powrót. Bardzo żałowałam, że nasz pobyt trał tak krótko. Było super!. Wszyscy przyrzekliśmy, że niebawem tu wrócimy.
    Te ferie były wspaniałe. Będę je wspominać przez całe życie.

Marysia

    DO WIRTUALNEGO ŚWIATA
  Medieval II: Total War to czwarta odsłona bestsellerowej i wielokrotnie
nagradzanej serii gier strategicznych autorstwa pracowników zespołu
Creative Assembly. Jak wskazuje tytuł, opisywana produkcja nawiązuje do
drugiej części cyklu, co oznacza, że jego wielbiciele ponownie przenoszą się
w burzliwe czasy Średniowiecza.
  Akcja drugiego Medievala toczy się w latach 1080-1530. Twórcy postawili
na autentyczność i wierne odtworzenie realiów tego okresu. Gracze
prowadzą działania nie tylko na Starym Kontynencie, lecz także w Ameryce
Środkowej i Południowej (walki z Aztekami) oraz na Bliskim Wschodzie
(krucjaty mające na celu odzyskanie przez chrześcijan Ziemi Świętej).
  Pewnego dnia postanowiłem rozegrać bitwę między Polakami i Aztekami.
Wybrałem 10 oddziałów polskich rycerzy oraz 10 oddziałów pancernych.
Wróg miał 20 oddziałów motłochu. Stworzyłem mapę równinną i
rozpocząłem rozgrywkę.
  Rozstawiłem swoją konnicę w ulubionej formacji - klinie. Wróg stał
naprzeciwko. Zaatakowałem, a przeciwnik stał w miejscu. Jedną szrżą
zmiotłem wroga z powierzchni ziemi, a uciekających Azteków wyrżnąłem w
pień.
  Tak skończyła się bitwa polsko- aztecka.
                                                                                                Krzyś

DO ŚWIATA LITERATURY
  Moje spotkanie z ,,Anią z Zielonego Wzgórza ‘‘ Lucy Maund Monthgomery
zaczęło się dość typowo. Kolejna lektura w roku szkolnym, którą trzeba
przeczytać. Z góry założyłam, że będzie długa i nudna. Moją uwagę jednak
zwróciła barwna okładka i kolorowe obrazki w środku. To spowodowało, że
zaczęłam ją czytać.
  Było to moje pierwsze zetknięcie z literaturą Lucy Maund Monthgomery.
Autorka napisała dużo książek o Ani , które cieszyły się wielką
popularnością na świecie. ,,Ania z Zielonego Wzgórza ‘‘ jest powieścią o
przygodach tytułowej bohaterki. Opowiada historię dziewczynki, która
znajduje dom po wielu latach tułaczki, nieszczęść i samotności. Jej
pojawienie w Avonlea zmieniło spokojne dotąd życie rodzeństwa Cuthbert.
Utwór opisuje życie mieszkańców kanadyjskiego miasteczka i ich wzajemne
relacje. Ksiązka mówi o dorastaniu, a także ukazuje rolę domu rodzinnego.
Pokazuje, że wszystko zależy od wychowania i samokontroli.
  Powieść można polecić każdemu. Funkcjonuje jednak stereotyp, że ,,Ania
z Zielonego Wzgórza ‘‘ jest tylko dla dziewczyn. To mylna opinia, gdyż
chłopcy też czytają o miłości, tylko o tym nie mówią. Poza tym powieść
czasami w zabawny sposób opisuje przygody zbliżania się ku dorosłości.
Historia dziewczynki znana jest w wielu krajach i to również świadczy, że
jest godna uwagi i polecenia. Na pewno przeczytam pozostałe części „Ani z
Zielonego Wzgórza”.

Marta

Gra Paryż KsiążkaKrzyś Marysia Internet
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1)  Urządzenie centralne zapamiętujące wpisywane dane w komputerze.
2)  Komputerowy pasożyt.
3)  Globalna sieć komputerowa.
4)  W nim katalogowane i przechowywane są pliki.
5)  Przenośny komputer.
6)  Rycerz komputera.
7)  Ruchomy znacznik kierowany myszką.

MIESIĄC INFORMATYKI
  Wielu uczniów naszej szkoły jest niepocieszonych, gdyż ich ulubiony przedmiot króluje tylko przez dwa tygodnie. Niestety, ferie do tego się przyczyniły. Nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło... Pozostałe dni lutego mogliśmy spędzić przy komputerze od rana do wieczora, bez ograniczeń. Mogliśmy się
znakomicie rozwijać informatycznie ( o ile granie na komputerze można tak nazwać).

II Ogólnopolski Konkurs Kodować
każdy może, czyli festiwal
miłośników kodowania za nami
04. 03. 2017r. po raz kolejny odbył się festiwal miłośników kodowania, czyli
Ogólnopolski Konkurs „Kodować każdy może”. Jak zawsze mogliśmy liczyć
na gościnne przyjęcie Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego Szczecinie, bo nie ma chyba lepszego
miejsca by rozpoczynać osiąganie sukcesów programistycznych.
Głównym organizatorem konkursu jest nasza szkoła, a patronat
merytoryczny sprawuje WI ZUT. W tym roku konkurs uzyskał Patronat
Prezydenta Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Uczestników tegorocznego finału przywitała Anna Rakowska,
pomysłodawczyni i organizatorka Konkursu, po czym uczynił to Dziekan
Wydziału Informatyki dr hab. inż. Jerzy Pejaś. Oficjalnego otwarcia dokonała
Pani Dyrektor SP48 mgr inż. Iwona Górska.
Finał rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: klasy 2-3, klasy 4-5
oraz klasy 6: 10 zawodników w kategoriach klas 2-3 i 4-5, a w kategorii klas
6- 12 zawodników.
Pierwszą cześć finału uczniowie spędzili przed komputerami rozwiązując
samodzielnie w pracowniach komputerowych zadania finałowe. Zadania
związane były z odbywającymi się w tym roku w Szczecinie The Tall Ship
Races.
Podczas gdy uczniowie wykonywali zadania ich rodzicie i nauczyciele
wysłuchali prezentacji przedstawicielki Firmy Young Digital Planet, p. Beaty
Kośmider oraz wykładu mgr inż. Sławomira Wernikowskiego z Wydziału
Informatyki.
Gdy najmłodsi uczestnicy zakończyli pracę indywidualną, rozpoczęły się
zmagania zespołowe. W każdej z kategorii wiekowej, w drodze losowania,
powstały dwa zespoły pięcioosobowe (w klasach szóstych- 6- osobowe).
 Do dyspozycji zespołu był jeden komputer i tablica. Każdy zespół miał za
zadanie w ciągu 10 minut stworzyć jak najciekawszy projekt na wskazany
temat. W tym roku postawiliśmy na żywioły. Grupa 2-3 miała przedstawić
„Wodę”, 4-5 „Ogień”, a 6 „Powietrze”. W tej konkurencji oceny dokonywali
zebrani na sali rodzice i nauczyciele. Wyposażeni w zdalne piloty głosowali
na najlepszy projekt.

Konkurs SP48
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