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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

   Po raz kolejny aura spłatała nam figla i na Wielkanoc zafundowała iście zimowy krajobraz.
Wszyscy marzymy o słońcu, śpiewie ptaków, różnokolorowych, pachnących kwiatach, a tu
natura daje mróz i śnieg w kwietniu. Prawie szykowaliśmy się do bitwy na śnieżki w lany
poniedziałek. W sumie nieważne, jaka była woda (w stanie ciekłym czy stałym), liczy się
tylko oblanie. Wtedy szczęście nas nie opuści.
  Wielkanoc to taki dzień w roku, kiedy pozwalamy sobie na trochę większą wyrozumiałość
dla własnego łakomstwa i rodzinnych wad. Święta są bowiem czasem radości. Tej duchowej
i tej płynącej z przyjemnych doznań smakowych. Polskie śniadanie wielkanocne to festiwal
nie tylko jaj, ale i mięs, galaret, pasztetów, no i oczywiście zupy, bez której bardzo wielu
Polaków nie wyobraża sobie życia – żurku. Szkoda tylko, że w tym roku nie udało się od
razu spalić spożytych kalorii w czasie wiosennego spaceru ( a nawet biegu). Ulice świeciły
pustkami ( o ścieżkach rowerowych nie wspominamy). Nawet dynguśnicy w tym roku
okazali się mało aktywni. Mamy nadzieję, że w majówkę wszystko sobie odbijemy.

Wielkanoc

STOKROTKI NA WIELKANOC
W  marcu  członkowie Szkolnego Koła PCK  kwestowali w
sklepach "Stokrotka" przy ul. 26 Kwietnia, ul. Kutrzeby  oraz
w pobliżu Galerii Handlowej "Kaskada". PCK zaprosiło do
współpracy  również  ,"Stokrotkę" w Domu Odzieżowym
przy al. Niepodległości, gdzie już kilkakrotnie zbieraliśmy
pieniądze na potrzeby rodzin z dziećmi.
Tym razem uzyskany dochód zasilił konto organizatorów
zbiórki żywności i słodyczy w ramach przedświątecznej
akcji pomocowej ,,Wielkanoc z PCK”.
Wielkim sercem i zrozumieniem wykazali się mieszkańcy
naszego miasta, dzięki którym nasi kwestujący zebrali
 603,68 złotych, by wypełnić Święta radosną atmosferą i
smakołykami, których w wielu polskich domach brakuje.
  Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy z
klasy 5e i 6d, którzy kwestowali  pod opieką osób dorosłych
( Zenona Mazur, Dorota Dybińska, pracownicy ZO PCK ), w
myśl tegorocznego hasła ,, Darów moc na Wielkanoc”.

KWESTA KWESTA

DAJ WŁOS!
   Dziś byłam z wizytą u fryzjera. Podjęłam decyzję o
obcięciu włosów,aby pomóc potrzebującym. Tak długo je
zapuszczałam, jednak przyszedł czas pożegnać się z
długimi puklami. Włosy pójdą na fundację Rak and Roll.
Trzeba obciąć minimum 25 centymetrową długość włosów,
która zapleciona zostaje warkocze. Następnie włosy ofiaruje
się na rzecz fundacji, a salon zajmuje się ich wysyłką.
Przyjęła mnie miła pani Paulina, która  obcinała moje włosy i
wszystko mi wytłumaczyła. Wygląda to tak.... 
   Najpierw pani fryzjerka odmierzyła i  zaplotła włosy w
warkoczyki.Potem nadszedł czas na ścięcie włosów, a
następnie na  ich wyrównanie i nowa fryzura była gotowa.
Na końcu moja mama podpisała oświadczenie, w którym
wyraziła zgodę na bezpłatne przekazanie moich włosów do
firmy, która wykona z nich peruki dla dzieci po chorobach
nowotworowych. Ja dostałam dyplom z podziękowaniem.
Według mnie to czyn godny podziwu. Moi bliscy są ze mnie
bardzo dumni. 
   Zachęcam wszystkich do tego, bo można pomóc innym.
Nam włosy szybko odrosną. Są jednak dzieci, które w
wyniku choroby tracą je i bardzo długo ich nie będą miały.

Julia Tyl 5C
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W MARCU W NASZEJ SZKOLE KRÓLOWAŁ JĘZYK POLSKI
A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają

„Śpiewać każdy może, jeden lepiej, a drugi gorzej...”
 Wszystkie występy naszych utalentowanych uczniów były świetne. Nie pasowały do drugiej części
znanej piosenki. III edycja „ Poznaj mój talent” naprawdę stała na najwyższym poziomie. Spadające
gwiazdy były tylko na niebie, a nie na scenie. Jak głosi porzekadło – kto zobaczy taki obiekt, niebawem
spełnią się jego marzenia. Nasi utalentowani uczniowie na pewno chcieli zostać gwiazdami i tak się
stało! Błyszczeli na scenie, olśnili publiczność, zauroczyli prowadzących. Zebrali burzę oklasków.
  Gitarzyści, piosenkarze, tancerze, plastycy, muzycy... Artystów było co nie miara. Emocji jeszcze
więcej. Wszyscy wspaniale występowali, dlatego każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i
woreczek błyszczących medali ( na dobry początek). Wierzymy, że wszyscy nasi utalentowani
uczniowie dopiero stoją u progu kariery. Niebawem znajdą się na Alei Sław, a tam ich gwiazdy staną w
zenicie.
  Gratulujemy występów. Dziękujemy i mamy nadzieję spotkać się za rok.

WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ HUDECZEK 
Zozul: Co ma na celu organizacja Narodowego Dnia Języków Ojczystych?
Maria Hudeczek: Organizacja Dnia Języków Ojczystych ma na celu uczulenie całego społeczeństwa
na dbałość o język, jak się nim posługujemy, oraz ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej
jako dziedzictwa kulturowego.
Z: Skąd wziął się pomysł na taką akcję?
M: Pomysł wziął się od wydarzenia z 21 lutego 1952r. W tym dniu w Bangladeszu zginęło 5 studentów
podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bangladeskiemu statusu języka
urzędowego.
Z: Na czym właściwie polega?
M: W szkołach organizowane są lekcje, wystawy, które przypominają uczniom historię języka,
uświadamiają, że prawidłowe posługiwanie się ojczystą mową jest wymiarem naszego patriotyzmu.
Pokazują również „narzędzia” dbałości o język- od ćwiczeń aparatu mowy po prezentację literatury
(słowniki, poradniki, encyklopedie) oraz np. wiersze o mowie polskiej.
Z: Kiedy obchodzimy ten dzień?
M: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ono
ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999r.
Z: Czy jest jeszcze pomysł na jakąś akcję?
M: Pomysłów na pewno jest dużo. Trudno je wymieniać. Wszystko zależy od tego, kto organizuje,
gdzie i dla kogo.
Z: Dziękuję za wywiad. 

                                                                                                               Zozul
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ZNAMY SIĘ TYLKO Z WIDZENIA
   "Wiosna, cieplejszy wieje wiatr”... Do naszej szkoły przywiał mnóstwo ciekawych postaci związanych
ze sztuką, prawdziwych gwiazd! Nastąpił istny nalot księżniczek, pisarzy, piosenkarzy, super
bohaterów, zwierzaków... Najliczniejszą grupą zjawiły się Pingwiny z Madagaskaru ( Kowalski
sklonował się chyba z 20 razy). Śmiało wyginały swe ciała w takt znanej melodii.  
   Pozytywnie zakręceni i świetnie przebrani błyszczeli na czerwonym dywanie i na ściance. Ciągle było
słychać flesze aparatów i westchnienia ( a nawet piski) zachwytu. Niektórzy śmiało mogliby zdobyć
Oskara, choć nie powiedzieli ani słowa. Wiadomo – „ ZNAMY SIĘ TYLKO Z WIDZENIA”.  Całą akcję
nagrał wiecznie żywy Elvis Presley ( pani Helena Czernikiewicz), który zaraził wiosennym rock and
rollem Szalonego Kapelusznika ( panią Monikę Ogonowską – Kowalczyk) kicającego po szkole z
aparatem fotograficznym oraz całą plejadę szkolnych gwiazd. 

WYWIAD Z PANIĄ HELENA CZERNIKIEWICZ, POLONISTKĄ
Marysia: Dlaczego wybrała pani zawód nauczyciela?
Pani Helena:Kiedy chodziłam do liceum, moja pani polonistka często na lekcjach opowiadała, jak
ciekawie było na studiach. Wszyscy z zainteresowaniem słuchaliśmy tych historii , zazdrościliśmy
naszej pani. Gdy z koleżanką zastanawiałyśmy się, co robić po skończeniu liceum , Gosia
przypomniała studenckie anegdoty pani od polskiego. Ponadto okazało się, że w tym roku na
polonistykę przyjmują wszystkich, którzy zdadzą egzamin. Postanowiłyśmy spróbować i udało się! Na
studiach nie było tak pięknie, jak to przedstawiała nasza pani, ale na pewno nie żałuję tego okresu
mojego życia. Cieszę się, że zostałam polonistką.
Marysia: Uczy pani języka polskiego ,dlaczego właśnie ten przedmiot?
Pani Helena:Tak jak już wspominałam, zainspirowała mnie pani polonistka w liceum. Nie tylko
opowiadała o życiu studenckim, ale też umiała zachęcić do czytania i pisania. Zmuszała do
poszukiwania wartości, formułowania refleksji. Obdarzona była niezwykłym poczuciem humoru.
Pięknie się ubierała. Była prawdziwą kobietą z klasą.
Marysia: Co sprawiało Pani największy problem w uczeniu sie tego przedmiotu?
Pani Helena: Nigdy nie miałam problemu z nauką języka polskiego. Zawsze lubiłam czytać. Miałam
bogatą wyobraźnię, więc pisanie też nie sprawiało mi kłopotów. Jedynie ortografia (na początku) mogła
być uznana za piętę achillesową, ale tylko dlatego, że pani była bardzo ostra. Pamiętam, jak dostałam
dwóję (wtedy to była najniższa ocena), gdy zrobiłam 2 błędy w dyktandzie.
Marysia: Jakie rady może Pani dać uczniom , żeby łatwiej i przyjemniej uczyli się języka polskiego?
Pani Helena: Przede wszystkim trzeba starać się, polubić czytanie i pisanie. Zmienić swoje negatywne
nastawienie do tych czynności. Ponadto uwierzyć we własne siły. Każdy z nas obdarzony jest
niezwykła wyobraźnią, którą szczególnie możemy wykorzystać na lekcjach języka polskiego.
Postarajmy się także kojarzyć pewne rzeczy. Pojęcia, których uczycie się na języku polskim, są łatwe
do objaśnienia, jeżeli odpowiednio je zestawimy z nazwą, np. dopełnienie - dopełnienie informacji o
wykonywanej czynności, a okolicznik wskazuje na okoliczności, czyli czas, miejsce, przyczynę,
sposób.
                                                                                                                      Rozmawiała: Marysia
Raniowska
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DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE

CHRONIMY SZCZECIŃSKIE KROKUSY

Z WIZYTĄ U ZWIERZĄT
   8 marca uczniowie klasy 5b odwiedzili
podopiecznych schroniska dla bezdomnych
zwierząt. Uczniowie przynieśli najpotrzebniejsze
artykuły niezbędne do utrzymania higieny
przebywających tam zwierząt, a także trochę
żywności lepszej jakości i akcesoriów dla kotów i
psów. 
   Dzieci wysłuchały pogadanki przeprowadzonej
przez jedną z Pań pracujących w schronisku.
Podczas tego wykładu poznały historie zwierząt,
które przebywają w schronisku z powodu różnych
losowych sytuacji, głównie jednak tych, które
zostały porzucone przez swoich właścicieli. Ta
lekcja zapewne na długo pozostanie w ich pamięci
i, bez wątpienia, umocni ich wrażliwość na
cierpienie zwierząt.
   uczniowie klasy 3c wybrali się do Papugarni
Carmen. Na początku dzieci krótko wysłuchały
instrukcji jak mają się zachować w papugarni oraz
dowiedziały się jak bardzo papugi są inteligentne,
towarzyskie i ciekawskie. Te barwne, tropikalne
ptaki można było zobaczyć z bliska, dotknąć ich
oraz nakarmić. Zobaczenie tylu pięknych papug
będzie niezapomnianym wspomnieniem....

TAK SIĘ BAWIŁA 5C...
8 marca po rekolekcjach wszystkie klasy wróciły
do szkoły.Wedy dziewczyny z klasy 5cposzły do
sali nr 23, a chłopcy udali się do kantorka. Jak
zadzwonił dzwonek, ustawiłyśmy się pod
drzwiami. Następnie z daleka dostrzegłyśmy
naszą wychowawczynię (z którą mieliśmy mieć
dwie godziny wychowawcze) i chłopców, którzy
nieśli kwiaty. Poi wejściu do sali, wszystkie
dziewczyny usiadły w ławkach, a chłopcy stanęli
na środku klasy, złożyli nam życzenia i zaczęli
rozdawać kwiaty. 
  Następnego dnia cała nasza wesoła klasa
pojechała na kręgle. Na miejscu niektórzy
przebrali się w sportowe buty, a niektórzy
wypożyczyli buty do kręgli. Podzieliliśmy się na
cztery grupy. W trzech oczywiście byli chłopcy, a
my byłyśmy w ostatniej. Od czasu do czasu pani
za którąś z dziewczyn rzuciła. Ja miałam strajka
dwa razy. Strajk to słowo, którego się używa jak
zbijesz wszystkie kręgle na raz. Jak skończył
nam się czas (a mieliśmy dwie godziny) to,
wszyscy poszliśmy do KFC, McDonalda, North
Fish’a itp. Jak zjedliśmy, to pojechaliśmy do
szkoły.
Te dwa dni były wspaniałe! Ciekawe czy kiedyś to
się powtórzy?
                                              Julia Makarewicz

17. 03. 2017r. na Jasnych Błoniach, poza wzrastającymi pięknie krokusami pojawili się ich obrońcy.
Byli nimi finaliści Międzyszkolnego Konkursu organizowanego przez naszą szkołę o nazwie "Chrońmy
szczecińskie krokusy", polegający na napisaniu hasła propagującego ochronę szczecińskich
krokusów. 
Nasza Pani Dyrektor tymi słowami opisała akcję:
"W Szczecinie rozpoczęła się właśnie "Krokusowa rewolucja". Niestety, osoby, które robią sobie
zdjęcia na tle kwiatów, bardzo często przez przypadek je niszczą. Chcielibyśmy bardzo ochronić to
nasze dobro szczecińskie, stąd pomysł na konkurs ..."

Z 38 prac wybrano 8 laureatów. Zwycięskie hasła zostały naniesione na tabliczki, które dzieci umieściły
w "kwiatowym dywanie" na Jasnych Błoniach. Wszystko odbyło się w porozumieniu z Ogrodnikiem
Miasta.
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