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POWRÓT DO NOWEJ - STAREJ SZKOŁY
JAK SIĘ ODNALEŹLIŚMY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE ?

   
Każda zmiana jest przyjmowana z pewną dozą niepewności, gdyż nikt nie wie, czy
zamierzone cele zostaną osiągnięte, wszystko przebiegnie według planu. Nic
dziwnego, że reforma oświaty budziła tyle emocji.
   
   Reforma oświaty była ogromnym zaskoczeniem. Nikt nie wiedział, czego można się
spodziewać. Wszyscy mówili o nowych szkołach, ogromnych zmianach, lepszej nauce.
Słuchaliśmy wypowiedzi pani minister i innych przedstawicieli władzy, ale nikt nie wiedział, o
co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście przed wakacjami nawet za bardzo nie
zaprzątaliśmy sobie tym głowy. Myśleliśmy o wakacyjnych wojażach, spełnialiśmy swe
marzenia, korzystaliśmy z uroków wolności i swobody. 
   W pierwszym dniu szkoły dopadły nas pewne obawy - co to będzie w nowej,
zreformowanej szkole. Staliśmy nieco zziębnięci na szkolnym placu i czekaliśmy na jakiś
grom z jasnego nieba. O dziwo, wszystko przebiegało tak jak zawsze - pani dyrektor
przemawiała, pierwszaki otrzymywały tarcze, wszyscy byli w dobrych humorach (wreszcie
można było spotkać się z kolegami!). Potem spotkanie z wychowawcami i... można było iść
do domu- standard.
   Następnego dnia znów wszystko przebiegało jak przed laty. Panie niemalże te same.
Lekcje tradycyjnie zbyt długie, a przerwy zbyt krótkie. Dużo pisania, czytania, malowania,
rysowania,ćwiczeń na wuefie... Na pewno nikt nie mógł powiedzieć: " Tu zaszła zmiana".
Egzamin zewnętrzny dopiero po ósmej klasie... Po prostu żyć , nie umierać....
    Niestety w naszej szkole nie ma tak dobrze, jak można by się spodziewać. Okazało się,
że szóste klasy najprawdopodobniej będą musiały przejść do innej szkoły, bo nasza
jest zbyt mała. Szkoda. W naszej redakcji pracuje wielu szóstoklasistów, którzy mocno
związali się z kolegami i nauczycielami, polubili ( aż trudno w to uwierzyć) swoją szkołę i
woleliby zostać w jej murach, niż błąkać się po świecie ( tzn. innych placówkach). Mamy
jednak nadzieję, że zdarzy się cud i wszystko potoczy się tak jak zakładała reforma -
uczniowie zostaną w SP 48 aż do ósmej klasy ( Zapominamy o powiedzeniu, że nadzieja
jest matką głupich, stosujemy inny frazeologizm - Ciesz się nadzieją do ostatka).

                                                                                                                                      Redakcja

Początek

Początek

Początek Początek Początek

Początek

PoczątekSP48

SP48

SP48 SP48 SP48

SP48

SP49



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 16 10/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPogodniak Szkolny

CO WATO ZOBACZYĆ?
W czasie wakacji( i nie tylko) odbyliśmy wiele ciekawych podróży. Mnóstwo wojaży przed nami - wycieczki, zielone szkoły, następne wakacje.
Gdzie możecie się udać? Co zobaczyć? Podpowiadają wam nasi koledzy i koleżanki.

NAD MORZEM ZAWSZE JEST PIĘKNIE!
    W dniu 15 maja wraz z klasą pojechaliśmy na zieloną szkołę do pięknej miejscowości, jaką jest
Niechorze. Zatrzymaliśmy się w ośrodku Mewa, który był ładny, duży, z basenem i boiskami.
Zanim dojechaliśmy do Niechorza zatrzymaliśmy się jeszcze w Trzęsaczu, czyli małej nadmorskiej
mieścinie, gdzie mieści się bardzo popularne multimedialne muzeum na klifie. Poznaliśmy tam historię
Trzęsacza, mit o żyjących tu kiedyś syrenach, który łączy się z historią ruin starego kościoła.
Dowiedzieliśmy się, że wdzieranie się morza na ląd to klątwa Posejdona
   W Niechorzu również czekało na nas mnóstwo atrakcji. Jedną z nich była motylarnia - wielka sala, w
której swobodnie latały dziesiątki motyli. Opowiadała o nich pani oprowadzająca nas.
Zjawiliśmy się także w bardzo ciekawym miejscu, czyli Parku Miniatur Latarni Morskich. Były w nim
miniatury latarni z całej Polski, a przewodnik opowiadał o każdej z nich. Stamtąd ruszyliśmy w stronę
prawdziwej już latarni morskiej. Z bliska była naprawdę ogromna, a widok z góry bajeczny. Szkoda
tylko, że aby go ujrzeć, trzeba pokonać tyle schodów!
    W dniu powrotu zajechaliśmy też do Koszalina i Kołobrzegu. W Koszalinie popływaliśmy w
aquaparku z ogromnymi zjeżdżalniami, natomiast w Kołobrzegu odwiedziliśmy park linowy, muzeum
6D oraz muzeum myszy. Wszystkie te atrakcje były naprawdę super!!!
Wycieczka była cudowna, jak i sama miejscowość, dlatego bardzo chciałabym tam jeszcze kiedyś
wrócić!

Julia Gładyś KL. 6B
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SPOTKAJMY SIĘ POD ŻAGLAMI!
Dla wielu osób wiosna to kolorowe kwiatki, koniec zimy i mokre deszcze. Ja to widzę zupełnie inaczej.
Gdy tylko stopnieje śnieg i zrobi się choć trochę ciepło, razem z moją drużyną żeglarską zaczynamy
sezon. Sprzęt- czyli nasze łódki klasy Optimist- należy oporządzić tak, by nadawały się do zejścia na
wodę w każdym momencie. Trzeba też sklarować żagle, by kadłub jakoś płynął.
Dzięki żeglarstwu poznałam wiele ciekawych miejsc, o których dotychczas nie miałam pojęcia. Stało
się tak, ponieważ gdy tylko zacznie się sezon, mamy bardzo dużo wyjazdów na regaty. Z moją łódką-
Sokołem Millennium- całkiem nieźle nam idzie. Jestem wysoko w ogólnopolskiej klasyfikacji generalnej,
czyli PSKO - z dzieci ze Szczecina wyprzedza mnie tylko jedna osoba, mój przyjaciel z klubu. Poza
wynikami zyskuję też nowe doświadczenia.
Rok temu w Charzykowych ani listek nie drgnął na gałązkach, a w tym roku było bardzo wietrznie. W
Złocieńcu mieszkaliśmy w drewnianych domkach w lesie. Lubiłam popatrzeć na jezioro i wszystkie
otaczające je rośliny. Niestety, miałam na to bardzo mało czasu, bo od rana był trening przed regatami.
Najpierw bieganie, czyli długodystansowy bieg wśród brzóz i sosen. Czyż to nie jest piękne?! Zbieranie
szyszek i sztafeta. Potem przebieraliśmy się w pianki (kombinezon z neoprenu) lub w suche sztormiaki
(kombinezon zupełnie nieprzemakalny) i szliśmy na przystań. Przygotowywaliśmy sprzęt,
schodziliśmy na wodę i ok 5-6 godzin ścigaliśmy się. Zwykle byłam wykończona! Potem jedliśmy
obiadokolację i jeszcze biegaliśmy po przystani, niektórzy zbierali patyki, a potem szliśmy spać.
W tych wyjazdach podoba mi się to, że rozwijam swoją pasję, będąc blisko przyrody. Polecam Wam
żeglowanie!

Wanda Szylińska, klasa 6d
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MAGIA CORFU
Tuż przed wakacjami dowiedziałam się od rodziców, że w tym roku na wczasy pojedziemy na grecką
wyspę Corfu. Zaciekawiona szybko otworzyłam Internet, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym
miejscu. Okazało się, że Korfu (królową jońskich wysp) znajduje ię naprzeciw wybrzeża
Albanii.Gościnność mieszkańców zauroczyła  Odyseusza, zielone gaje oliwne urzekły Szekspira.
Docenili ją również władcy – wypoczywał tu Napoleon, cesarzowa Sisi, Wilhelm II, a w ostatnich latach
często przyjeżdża tu książę Karol.
Byłam przekonana, że dotarcie na Corfu będzie krótką podróżą (tym bardziej , że samolot mieliśmy z
pobliskiego Goleniowa). Okazało się jednak, że wcześniej musimy  wylądować w Rzeszowie, gdzie
mieli dosiąść się inni turyści. Wtedy zaczęły się problemy. Podczas lądowania  w samolot uderzył ptak i
technicy musieli sprawdzić, czy możemy dalej lecieć. Niestety trwało to ponad 4 godziny. Byłam już
mocno zmęczona, a czekały mnie nowe emocje. Podczas lądowania na Corfu byłam przekonana, że
samolot wpadnie do morza. Okazało się jednak, że pas startowy w Corfu jest zbudowany na morzu i
jest jednym z najkrótszych pasów w Europie. Mieliśmy gwałtowne hamowanie, gdyż piloci, wiedząc o
tym, przystępują do zatrzymania samolotu od razu po zetknięciu się z ziemią. 
Wyspa okazała się naprawdę piękna, nie mogłam doczekać się wycieczek. Kilka dni później
pojechaliśmy do pobliskiej Albanii. Dopłynęliśmy tam wodolotem. Albania okazała się bardzo pięknym
krajem, ale wiem, że wcześniej panowała tu bieda i rządził  okrutny przywódca. Mogliśmy zobaczyć
pozostałości po nim w postaci małych bunkrów rozsianych po całym kraju. Podobno było ich kilka
tysięcy i kształtem przypominały grzyby.
Następną wycieczką była podróż wokół wyspy. Zobaczyłam m.in. wioskę w górach, w której mieszkało
tylko dwoje ludzi. Niestety, okazało się, że jest to miejscowa atrakcja i przyjeżdża  pełno turystów, więc
zamiast zobaczyć opuszczoną wioskę, ujrzałam  małe miasteczko. 
Bardzo lubię Grecję. Byłam już wcześniej na Krecie i na Zakhyntos. Szczególnie smakuje mi tamtejsza
kuchnia. Uwielbiam gyros ( jest to taki rodzaj greckiego kebaba ), tzatziki ( czyli sos ze świeżymi
ogórkami ), słodkie greckie arbuzy i przepyszne słodycze czyli baklavę. Mam szczęście, że greckich
wysp jest kilka tysięcy, a zamieszkanych ponad sto, dzięki temu nigdy nie będę miała problemu z
wyborem nowej wyspy do odwiedzenia.Górzyste Korfu to najbardziej zielona z wysp greckich. 
Mnogość kolorów, przepiękne widoki.
Były to jedne z najwspanialszych wakacji. Chciałabym  kiedyś powrócić na Corfu,aby znów ujrzeć gaje
oliwne, morze pełne różnokolorowych ryb i krabów oraz wykąpać się w ciepłym morzu i najeść się
greckich przysmaków.
Dziękuję kochani rodzice za te cudowne greckie wakacje.

                                                                                                                          Kamila Mikołajuk klasa 6b

KARTKA Z PAMIĘTNIKA
Legnica 04.04.2017

  
Gdy przyjechaliśmy na miejsce, już poczułam zapach świeżej trawy. Powietrze było przesiąknięte
wonią wiosennych kwiatów. W południe wybraliśmy się na długi spacer po parku. Przewodnik
opowiadał o wielkich, starych drzewach, które niosą ze sobą niesamowite historie. Dowiedziałam się,
że w 1968  roku w okolicy tych dębów odbyło się spotkanie  przyrodników. Zebrali  się tu  botanicy z
całej  Europy. Odkryli wtedy nowy gatunek  tego  drzewa.
Ten dzień pokazał mi, że natura o tej porze budzi się do życia. Zauważyłam, jakie to niezwykłe.
Kolorowe kwiaty pachną lepiej niż najpiękniejsze perfumy. Łąka umila każdą przechadzkę swoimi
barwami. A to wszystko daje nam...natura.

Maria Żygadło kl.. 6d

Legnica

Corfu

Corfu

Internet

Internet

Internet



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 16 10/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPogodniak Szkolny

ZGADNIJ, KTÓRY TO
NAUCZYCIEL?

1.

Dobrze, że ją w szkole mamy,
choć nie często do niej zaglądamy.
Ona zawsze ci pomoże,
szczególnie, gdy jesteś w złym humorze.
Wysłucha i porozmawia
na pewno rozwiąże się każda sprawa

2.

Uczy nas, jak się wysławiać,
w dobry nastrój innych wprawiać.
Uczy, jak rozróżniać głoski,
zna piękne wiersze i samogłoski.
A na kole redaktorów artykuł pomoże napisać.

3. 

Na lekcjach skoczna muzyka rozbrzmiewa.
Cokolwiek zrobimy Pani się nie gniewa.
Uczy nas śpiewać znane hiciory
i wszystkim wokół poprawia humory.

4.

Zawsze pocieszy albo pochwali,
chce, żebyśmy się szanowali.
W świat religii wprowadzi cię wnet
i szkolną wycieczkę zorganizuje też.

5. 

O geometrii się tu uczymy,
po szkole nad pracą domową długo ślęczymy.
Pani miła i życzliwa, lecz na teście
ściągać nam nie pozwoliła.

                  Wymyśliła: Wiktoria Seredyńska
kl.6b

KILKA SŁÓW DO MIKROFONU
 WYWIAD Z PANIĄ ANITĄ JAWORSKĄ, NAUCZYCIELKĄ INFORMATYKI I TECHNIKI

1. Dlaczego wybrała Pani taki zawód ?
-Mój tata jest nauczycielem, zawsze z wielką pasją opowiadał o szkolnym życiu. Poza tym uwielbiam
dzieci i młodzież. Mają tyle optymizmu i radości. Jak byłam mała, bawiłam się w nauczyciela.
2. Jakiego przedmiotu Pani uczy ?
- Techniki i zajęć komputerowych.
3. Ile lat Pani pracuje w tym zawodzie ?
- 20 lat .
4. Jak wspomina pani 1 dzień w pracy ?
- Było to nowe wyzwanie. Jak każdy odczuwałam obawę, czy sprawdzę się jako nauczyciel, czy dzieci
mnie polubią, zaakceptują. Bardzo się stresowałam. Z niepewnością weszłam do klasy.... ale tutaj
zostałam bardzo miło przywitana. uczniowie byli cudowni. Gdy popatrzyłam na ich radosne twarze, od
razu poczułam się jak ryba w wodzie. Ogólnie można powiedzieć, że było to stresujące, ale pozytywne
doświadczenie .
5. Co Pani najbardziej podoba się w tym zawodzie ?
- Lubię efekt swojej pracy , energię od uczniów , atmosferę szkoły .
6. Jakie ma pani marzenia związane z tym zawodem ?
-Dalej się uczyć ,aby poszerzać swoją wiedzę i ją przekazywać młodym ludziom .
7. Jakie ma Pani najpiękniejsze wspomnienie ?
- Posiadam wiele pięknych wspomnień. Trudno wybrać to najwspanialsze, zwłaszcza że mam już dość
długi dorobek pracy. Przeżyłam dwie reformy oświaty! Każdy etap był inny, ale cudowny!

Wywiad przeprowadziły: Julia Gładyś, Paulina Jaszewskakl. 6b

ZBLIŻA SIĘ 14.10.- NIE ZAPOMNIJCIE O PRACOWNIKACH OŚWIATY!
Wielkimi krokami nadchodzi Święto Edukacji Narodowej. Warto pomyśleć o wszystkich pracownikach szkoły, którzy sprawiają, że jesteśmy
mądrzejszymi, bardziej doświadczonymi i odpowiedzialnymi uczniami. Życzmy im wszystkiego najlepszego.

Dzień Nauczyciela
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