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DZIEŃ CZEKOLADY
„Z orzechami, z bakaliami, kokosowymi wiórkami, zwykła mleczna,
gorzka, biała dla mnie każda jest wspaniała”
                                                              Wiktoria Seredyńska, kl. 5b

Ostatni dzień przed świątecznymi feriami okazał się bajecznie smakowity – Dzień
Czekolady! Pierwszy raz obchodzony w naszej szkole i sądząc po minach uczniów,
zapewne na stałe zostanie wpisany w szkolny harmonogram. I bardzo dobrze! Czekolada
dobra jest… na wszystko!
Od progu unosił się jej smakowity zapach, na każdym piętrze klasowe kiermasze z
czekoladowymi specjałami rodziców i ich pociech i… prawdziwa fontanna czekolady, która
kusiła wszystkich swoim wyglądem. Kaskady fontanny były wysokie, bo na zaszczytny cel
zbieraliśmy pieniądze. W taki sposób chcieliśmy pomóc naszej koleżance.
Ci co przerwę w jedzeniu robili śpiewali: „Przez twe kostki brązowe, brązowe – oszalałem…”
inni z Kahootem Czekoladowym się zmierzyli. Mówiliśmy o niej nieustannie! Nie zabrakło
również joggingu - kierunek pokój nauczycielski – tu uczniowie wpisywali całkowitą wagę
czekolady zebranej przez klasy. Okazało się, że uczniowskie plecaki nie mają dna,
ponieważ dzieci ciągle słodkości dostarczały i wyniki zmieniały się jak w kalejdoskopie! To
była rozgrzewka do finałowej, wesołej czekoladowej gimnastyki, w czasie której wszyscy
robiliśmy łamańce, połamańce, tak jak wcześniej łamaliśmy się czekoladą. Najsłodszy był
koniec naszej akcji, szerokie uśmiechy dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej SPSK1 w Szczecinie, które otrzymały zebraną czekoladę.

A teraz podamy informację, która zszokowała nas wszystkich! Zebraliśmy 1263zł i 51.849
kg czekolady!!!
Uczniowie! Tak świetnie przygotowany Dzień Czekolady był miodem na nasze serca!
Wielkie dzięki:)
Szanowni Rodzice! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w naszą szkolną,
czekoladową akcję, która oprócz charytatywnych elementów miała na celu pokazać
wszystkie dobre, szlachetne serca Państwa dzieci. Dziękujemy 
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MAJOWE ŚWIĘTA

WITAJ MAJ...
28 kwietnia w naszej szkole odbyła się niezwykła
uroczystość z okazji Święta Narodowego
Trzeciego Maja. Rozpoczęli ją uczniowie klasy
3e, śpiewając pięknie Mazurka Trzeciego Maja.
Następnie na scenę wkroczyli najmłodsi w naszej
szkole, przedszkolaki, tańcząc i śpiewając
Poloneza Trzeciego Maja. Wspaniale przygotowali
scenkę uchwalenia majowej konstytucji oraz
zatańczyli krakowiaczka. Swoje przedstawienie
zakończyli również polonezem. Wszystkim
uczniom i nauczycielom dostarczyli wiele
wzruszeń.

FESTY STRAŻY GRANICZNEJ
18 maja nasza szkoła brała udział w festynie Straży Granicznej, który rozpoczął się uroczystym apelem funkcjonariuszy z okazji Święta Straży Granicznej.
Obejrzeliśmy wspaniały pokaz sprawności funkcjonariuszy SG „Kontrolę samochodu – wykrywanie narkotyków”. Następnie odbył się koncert
marynistyczny Orkiestry Morskiego Oddziału SG, a po nim pokaz sprawności funkcjonariuszy SG – „Alarm pirotechniczny”. Byli również „nasi” dając jak
zawsze udany koncert - Zespół „Szczecinianie”. W specjalnych przygotowanym namiocie zjedliśmy pyszny chleb ze smalcem i ogórkiem. Po krótkim
odpoczynku wybraliśmy się na pokaz sprawności funkcjonariuszy SG i strażaków OSP w Dobrej – „Pomoc rannym w wypadku” oraz pokaz sprzętu i
wyposażenia Straży Granicznej (łódka, quady, motocykle, samochody), służb współdziałających (Policja - pojazdy, konie, ITD - pojazdy, BPOL Pasewalk -
pojazdy i sprzęt w służbie). Na terenie całej placówki można było obejrzeć ekspozycję plenerową Archiwum SG w Szczecinie. Niektórzy z nas odbyli krótkie
szkolenie ratownictwa przedmedycznego prowadzone przez ratowników WOPR. A całą wycieczkę uświetniał tata naszego kolegi Kryspina -kpt. Tomasz
Kowal, który zajmował się nami, ciekawie opowiadając o pracy Straży Granicznej.
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MAJÓWKOWE WYPADY

NOWE WARPNO
Dzisiaj chcę wam zaproponować wycieczkę do Nowego Warpna. Jest to miasteczko oddalone od
szczecina o około 40 kilometrów.
Drogę do Nowego Warpna pokonujemy głównie przez lasy. Przy wjeździe do miasteczka, gdy
skręcimy w trzecią ulicę po lewej stronie, zauważymy parking. Obok niego znajduje się żółty budynek i
dwa szare kontenery, w których znajdziemy toalety. Za nimi rozciąga się plac na środku którego stoi
duży globus. Przy globusie znajduje się granitowa tablica ze szlakami wielkich odkrywców takich jak:
Vasco Da Gama i Ferdynanda Magellana. Niedaleko jest plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń. Dalej
znajduje się molo. Można na nim znaleźć stół od szachów. Wieża widokowa jest kolejną atrakcją
turystyczną tego miasteczka. Gdy przejdziemy się dookoła molo na jego końcu dojdziemy do Urzędu
Miasta. Stamtąd mamy blisko do parkingu na którym zaparkowaliśmy.
Polecam odwiedzić Nowe Warpno, to idealne miejsce na weekendowe wycieczki.
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DŹWIRZYNO
   29 kwietnia wyjechałam z rodzicami i siostrą na majówkę do Dźwirzyna. To miejscowość położona
13 km od Kołobrzegu, miedzy brzegiem Bałtyku a jeziorem Resko Przymorskie. Znana jest z jednej z
najpiękniejszych plaż i najczystszego kąpieliska. Nazwa wywodzi się najprawdopodobniej od
słowiańskiego słowa "dźwirz" czyli wrota.
  Pogoda była piękna słońce świeciło codziennie. Chodziliśmy na spacery nad morze i do miasta. Było
tam dużo sklepów z ciekawymi pamiątkami i zabawkami. Pływałam w basenie, miałam robiony masaż,
bawiłam się na placu zabaw i jadłam najróżnorodniejsze potrawy. 
  Jednym słowem bardzo udała mi się majówka.

Zuzia

Dźwirzyno

PODRÓŻ DO KRAINY LITERATURY
  Powieść ,,Hobbit" została napisana przez J.R.R Tolkiena. Przedstawia historię małego hobbita, który
wyrusza w podróż z czarodziejem Gandalfem I  trzynastoma krasnoludami . Celem podróżników jest
dotarcie do Samotnej Góry Erebor, aby odzyskać stracone królestwo zdobyte wiele lat wcześniej przez
złowieszczego smoka Smauga.,
 Akcja ksiązki jest wartka i ciekawa, obfituje w  bardzo dużo przygód. Lektura powieści dostarcza
czytelnikowi wiele emocji. Gorąco polecam.

NataliaHobbit
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MIESIĄC PRZYRODY

NASZE KOCHANE SŁONECZKO
  Od wielu tysięcy lat słońce towarzyszyło nam w życiu. Dzięki niemu za dnia nasi przodkowie mogli
pracować, a nocą odpoczywać. Również pierwszym wynalazkom towarzyszyło słońce. Najlepszym
przykładem jest zegar słoneczny. Dobrze zrobiony, poprzez swój cień na tarczy pokazywał godzinę.
Ale dzisiaj nie o zegarach.
  Założę się, że przynajmniej niektórzy z Was słyszeli o wybuchach na słońcu. Energia wyrzucona ze
słońca nie zniszczy Ziemi, więc nie martwcie się o wielki wybuch naszej planety. Promieniowanie może
zagrozić naszej cywilizacji w zupełnie inny sposób.
…co byście zrobili bez elektryczności…
  No właśnie, w tym problem. Słońce może odciąć nas od: komunikacji i energetyki. Wybuchy nie są
rzadkością, wręcz przeciwnie są dosyć częste, ale nie na tyle mocne, aby wyłączyć nam prąd. NASA
ostrzega, że w zbliżającym się miesiącu (maj) nastąpi Koronalny Wybuch na Słońcu. Co to oznacza?
Słońce wyrzuci z siebie przeogromną ilość promieniowania…
Mogą być problemy z komputerem, telewizją, telefonami, i światłem. Szkoda, prawda? Gdzie kupimy
nasze ulubione słodycze, skoro sklep też będzie nieczynny. Chaos potrwa najpewniej kilka dni, a może
nawet tydzień. Oby nie!
  To nie są żarty. To naprawdę może się wydarzyć. Nie bójcie się. Po prostu wpiszcie w Google:
Koronalny Wybuch na Słońcu. Zobaczcie i uwierzcie!
  

Maurycy

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
Czy wiesz, że ...
... efekt czerwonych oczu na zdjęciach powstaje na skutek przefiltrowania światła odbitego od siatkówki
przez naczynia krwionośne? 
... kwiatem wanilii płacono podatki w królestwie Azteków?
... 70% ciepła człowieka ucieka przez głowę? 
... największy kryształ na Ziemi znaleziono na Madagaskarze (ważył 380 ton!)?
... najgrubszy na świecie pień drzewa ma kasztan rosnący na zboczu Etny (57,9 m obwodu!)?
... najwyższym drzewem świata jest sekwoja Hyperion, mierząca 115,55 metrów?
... w ciele człowieka znajduje się ponad 600 różnych mięśni?
... Księżyc oddala się od Ziemi z szybkością 4 cm rocznie?
... największe skupisko aktywnych wulkanów znajduje się w Indonezji (aż 167!)?
... źródło w Arizonie tryska wodą najwyżej na świecie, na wysokość 190 metrów?
... gdyby Ziemia była tak mała jak piłka tenisowa, Słońce miałoby wielkość domu?
... najcięższy wyhodowany arbuz ważył 118 kg (USA, Arkansas)?
... Indonezja obejmuje 13 tysięcy wysp (to największy archipelag na świecie)?
... najwyżej położone jezioro na świecie to Titicaca w Peru (leży na wysokości 3810 m n.p.m.)?
... krew człowieka wykonuje pełny obieg w układzie krążenia w ciągu około minuty
... Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce, ma około 700 lat?
... drzewa mangrowe jako jedyne na świecie rosną w słonej wodzie?
... kukawka srokata woli bieganie od latania, a biega z szybkością 20 km/godz.?
... w ciągu całego życia, człowiek wykonuje średnio 500 milionów oddechów?
... największym mięczakiem na świecie jest kałamarnica olbrzymia?
... temperatura wewnątrz pioruna może osiągnąć ponad 15 tysięcy stopni Celsjusza?
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