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                JESIEŃ TO NIE TYLKO SPADAJĄCE LIŚCIE Z DRZEW, 
             TO TAKŻE LICZNE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 JESIEŃ

Jesień przyszła, bo już czas.
Lato odeszło gdzieś w las.

Czasem słońce, częściej deszcz,
ale jesień piękna jest.
Od jesieni skarby mamy -
jarzębinę, żołędzie, kasztany.

Gdy do lasu się wybierzemy ,
koszyk grzybów przyniesiemy.

Nawet gdy szaro na dworze i za oknem plucha ,
możesz być szczęśliwy i śmiać się od ucha do ucha.

Dlatego ciesz się z jesieni ,
która kolorami się mieni.

Paulina Jaszewska kl. 6b

Jesień

 Mięśnie twarzy wyćwiczone!
"Uśmiech to taka krzywa, która wszystko prostuje” zapewne każdy z nas przyzna rację!  W
piątek, 6.10.2017, od porannych godzin w naszej szkole było gwarno i wesoło, a to za
sprawą Dnia Uśmiechu, który odbył się już po raz drugi w historii naszej szkoły. "Ten dzień
na zawsze pozostanie w mojej pamięci! Był szalony, niezwykły i... magiczny" – mówi  Dawid
z 5c. "Zszokowałem się bardzo, kiedy podczas tradycyjnej lekcji historii przyszło trzech
rozbawionych klaunów, którzy powitali nas uśmiechem i cukierkiem" - ich wizyta była
rozpoczęciem tego pozytywnego dnia.  "Stanęłam do zdjęcia i czułam się jak prawdziwa
gwiazda! Błysk fleszy, profesjonalny aparat fotograficzny, ścianka, uśmiech niczym z
Hollwood!" - komentuje Maja.

 Klasa 5c zapraszała uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły na terapię śmiechem! To
było krótkie przedstawienie z dużą ilością prezentowanych dowcipów i, co najważniejsze,
widzowie śmiali się naturalnie, a śmiech z tzw. puszki nie był wcale potrzebny!
Rzekomo każda aktywność ruchowa wywołuje tzw. happy chemicals / hormony szczęścia,
dlatego też klasa 6d przygotowała krótki układ taneczny. Uśmiech otworzył głowy szkolnym
poetom i natchnął również plastyków oraz grafików. Ich prace ubarwiły Dzień Uśmiechu!
Śmiać powinniśmy się każdego dnia, skoro udowodnione zostało, że prowadzi on do
zdrowotności i podobno jest zaraźliwy, więc… cha, cha!
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
NIECH ŻYJĄ...

... PRACOWNICY OŚWIATY!
   W piątek 13 października 2017 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. Chociaż mówią, że w piątek trzynastego może wydarzyć się coś
pechowego, w czterdziestej zupełnie się nie sprawdziło! Ten dzień był okazją
do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli i pracowników. W
sympatycznym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele,
pracownicy oświaty i uczniowie, którzy poprowadzili tę miłą uroczystość. W
części artystycznej można było zobaczyć występ najmłodszej szkolnej
grupy ZPiT Szczecinianie oraz kabaret składający się z trzech części w
wykonaniu uczniów i nauczycieli, który w humorystyczny sposób pokazał
pracę nauczycieli, a jednocześnie odzwierciedlił świetną współpracę uczniów
i ich szkolnych opiekunów.
   Miło nam poinformować, że tym roku pani Maria Hudeczek otrzymała
Nagrodę Ministra Edukacji. Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty otrzymały panie: Beata Standio i Małgorzata Wrońska natomiast
Prezydent Miasta Szczecin nagrodził Annę Kucharską i Anetę Fluks.
Nauczycielom i pracownikom życzymy uśmiechu, pozytywnej energii,
ogromnego zapału do pracy i satysfakcji każdego dnia.

Samorząd

...NAUCZYCIELE!
   Nie wszyscy wiedzą, że praca nauczyciela zaczyna się znacznie
wcześniej, niż w momencie kiedy wchodzi do sali. Nie kończy się też z
chwilą pożegnania w drzwiach szkoły. Wiele istotnych rzeczy związanych z
nauczaniem często jest niewidzialnych dla tych, którzy obserwują
nauczycieli. Pedagodzy spędzają mnóstwo czasu, myśląc o tym, jak
przygotować ciekawe lekcje, które zmobilizują nas do nauki. Oprócz liczb i
figur geometrycznych uczą dzielenia się, przezwyciężania porażek,
podążania właściwą drogą, szacunku dla innych. Ich wolny czas również jest
czasem spotkań, sprawdzania zeszytów, wertowania książek,
przygotowywania zadań. Praca nauczyciela to powołanie, czuwanie nad
naszym rozwojem i kształtowaniem tych cech, które pozwalają nam
odnaleźć się w społeczeństwie. Kochani starajmy się okazywać szacunek
nauczycielom nie tylko w dniu ich święta, ale każdego dnia. Pamiętajmy o
tym,  jak ważnymi osobami są w naszym życiu. 

Dla wszystkich nauczycieli najlepsze, 
najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia zdrowia, 

wyrozumiałości oraz cierpliwości.

                                                              Wiktoria Seredyńska kl. 6b

... PIERWSZOKLASIŚCI
   13 października 2017 r. dzieci z klas pierwszych i ich rodziny przeżyły szczególny dzień. Był to dzień pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 48 w
Szczecinie. W uroczystości udział wzięły trzy klasy pierwsze. Droga do stania się „prawdziwym” pierwszoklasistą nie była prosta. Dzieci musiały wykazać
się zdobytymi wiadomościami oraz umiejętnościami. Pierwszoklasiści doskonale radzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Największym przeżyciem dla dzieci
był jednak sam moment pasowania na ucznia. Pani dyrektor Iwona Górska dotykając ramienia każdego dziecka symbolicznym ołówkiem, przyjmowała
adeptów w poczet uczniów szkoły. Życzyła im również wielu sukcesów w nauce, a rodzicom cierpliwości w wychowywaniu swoich pociech. Po części
oficjalnej wychowawczynie wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy, a dyrekcja szkoły - ufundowane przez Radę Rodziców kroniki klas i słodkości.
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DZIEŃ CHŁOPAKA

GRYFICI TEŻ MIELI CHŁOPAKÓW NA MEDAL
29 września klasy 3e i 1c wybrały się na warsztaty "Legendy Grodu Gryfa" do Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia (Łasztownia). Pan Szymon Jeż
zapoznał uczniów z legendami, baśniami i postaciami, które związane są ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim. Mówił także o najciekawszych
wydarzeniach z historii Szczecina. Dowiedzieliśmy się skąd pochodzi nazwa naszego miasta, ile lat ma Szczecin oraz  połączeniem jakich zwierząt jest
Gryf. Herb naszego miasta stał nam się bliższy i wiemy już, że możemy zobaczyć go w bardzo wielu miejscach np.na gmachu Wydziału ZUT, Czerwonego
Ratusza czy przy Moście Długim. Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym "Gryf w oczach dziecka". Laureatami zostali: Karol Piwniczuk klasa 1c i
Barbara Gadomska klasa 3e. Podczas spaceru po Łasztowni pan Szymon przybliżył nam historię obiektów i miejsc, które się tam znajdują. Po tak
olbrzymiej dawce wiedzy bawiliśmy się na "Skwerku Kapitanów". To był bardzo udany dzień. 

PŁONIE OGNISKO...
   Jacy są chłopcy – każdy widzi. Wszyscy też wiedzą, że młodzieńcy
uwielbiają sport, rozrywkę oraz gry ( nie tylko komputerowe). Nic dziwnego,
że klasa 6b zorganizowała obchody Dnia Chłopca na świeżym powietrzu,
przy ognisku.
    30.09.2017 w samo południe stawili się chłopcy, dziewczyny, rodzice i
wychowawczyni przy ul. Taczaka. Pojedynku jednak nie było. Wręcz
przeciwnie – integracja i zabawa. Rodzice świetnie wszystko przygotowali.
Tatusiowie nanieśli drzewa na opał i rozpalili ognisko ( jak przystało na
wojskowych – jedna zapałką). Mamy przygotowały smaczne jedzonko –
sałatki, ciasta, ciasteczka i inne specjały. Obowiązkowo musiała być
kiełbaska, która każdy sam upiekł i zjadł ( niektórzy dżentelmeni zadbali o
swe damy serca i wyręczyli je w staniu nad ogniem , nie jedzeniu
oczywiście).
     Młodzież grała w piłkę, a następnie bawiła się w nieznacznym oddaleniu
od dorosłych (wiadomo : czego oczy nie widzą... ). Rodzice odbywali ( nie
zawsze) poważne narady plemienne. Integrowali się, zwłaszcza z nową
wychowawczynią.
    Ognisko było wspaniałe. Pogoda dopisywała, humory też. Dzień Chłopca
dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.
 
Uczniowie klasy 6b

BLISKIE SPOTKANIA Z XI MUZĄ
   Każdy marzy, aby poznać tajniki magii kina. Uczniowie klasy 6b i 6e
spełnili swe pragnienia. 27.09.2017 z okazji Dnia Chłopca wyjechali do
Babelsbergu – niemieckiej wytwórni filmowej, jednej z największych w
Europie. Tutaj można było zobaczyć, jak są nagrywane programy
telewizyjne. Przekonać się, że pogodynka wcale nie ma tak łatwo, ponieważ
praca w green box wymaga nie lada umiejętności. Trzeba wprawy, aby
wskazać odpowiednie miejsce na mapie, patrząc na lustrzane odbicie.
Można było przekonać się także, jak prosto oszukać widzów, odpowiednio
montując program. Sami występujący nie wierzyli, że w czymś takim brali
udział i odpowiadali na takie pytania. Bariera językowa nie miała znaczenia.
Wszystkiego można było się domyślić.
  Największą atrakcją okazał się pokaz kaskaderski i film 4D. Wiele emocji
wzbudziły też inne pokazy, aż trudno wymienić wszystkie. Magia kina
zadziałała. Uczestnicy wycieczki byli oczarowani. Nic dziwnego, że nikt nie
chciał wracać do szarej rzeczywistości, która okazała się bardzo kolorowa,
gdyż w drodze powrotnej uczniowie oglądali piękne poczdamskie ogrody.
  Oby więcej takich wycieczek!

Miłośnicy kina
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NASZE ZAINTERESOWANIA

CZY WARGAMING DOBRZE ODWZOROWAŁ HISTORIĘ?
  W grze ,,World Of Tanks” nie do końca, względem historii, odwzorowane są maszyny pancerne.
Pierwszym czołgiem w II wojny światowej był… Renault Ft 1 pochodzący z Francji - to prawda. Gra to potwierdza. Niestety reszta czołgów, jakie istnieją w
World Of Tanks faktycznie była głownie prototypami, które nie brały udziału w bitwach. Wyjątkiem jest radziecki MS1 i czołgi czechosłowackie. Niemcy
początkowo wyposażali swoją armię w czołgi Panzerkampfwagen, a nie Leichttractory, jak wynika z gry. Natomiast Wielka Brytania najpierw używała
czołgów Cruiser, a nie jak w grze Vicker. Japonia uderzyła na Chiny czołgami o nazwie Type Chi-He, Type Chi-Ho czy Type Ha-Go, a nie Renault Otsu,
które posiadają japońskie siły zbrojne w World of Tanks. Chiny miały w większości te same czołgi, co Japonia. Niestety dla Wargaming żaden japoński czołg
z późniejszego okresu nie powstał - oprócz Type 61. Amerykanie już w 1939 r. rozpoczęli produkcję czołgów M1, M2 i M3 Light Tank, tymczasem gra
sugeruje, że US Army miało T1 Light Tank – które faktycznie były tylko prototypami.
  Czołgi z późniejszych lat wojny są raczej dobrze odwzorowane. U Rosjan, to oczywiście T34 i T34-85. Niemcy walczyli wszystkim chyba znanymi
Tigerami i Ferdynandami oraz Jagtigerami. Ameryka, to - jak wiadomo - Shermany oraz M6, których -co ciekawe- wyprodukowano tylko 40 sztuk. Wielka
Brytania używała czołgów Cromwell, Churchill oraz Sherman. Szwedzi produkowali wtedy Stridsvageny m/41 i Stridsvageny m/42. W grze się one pojawiły.
Brakuje prawdziwych czołgów czechosłowackich z końca wojny, takich jak CKD AH IV, oraz Tancików vz.33. Zamiast nich w grze pojawiają się modele
typu Skud i TVP.
Wiadomo, że też powstały prototypy czołgów superciężkich. U Niemców Maus, a u Japończyków Typy 4 i 5 Heavy. Co widzimy w grze.
  Większość z użytkowników gry może nie wiedzieć, że Niemcy planowali skonstruować coś znacznie większego niż Maus. Mianowicie P 1000 Rate, czyli
nic innego jak krążownik lądowy. Na szczęście czegoś takiego nie wybudowano. Zastanawialiście się kiedyś co was broni? Jakie czołgi Polska stworzyła?
Jeden ze starszych naszych czołgów to T-72, zaprojektowany przez Rosjan. Pierwszy całkowicie polski czołg to T-55AM Merida. Teraz czołg którego, żeby
przebić trzeba trafić chyba tylko i wyłącznie w spaw płyt czyli PT-91 Twardy.
  Z tego wynika, że czołgi, które są w grze, nie do końca odzwierciedlą historię.                                                                   Krzysztof Rabenda

GO CHEMIK  
Chemik Police 15.10.2017 rozpoczął sezon Orlen Ligi. Policzanki zagrały w
Policach pierwszy mecz ligowy z Budowlanymi Toruń. Pierwszy set był
wyrównany, ale na korzyść zespołu z Polic. Kolejne wygrywaliśmy z coraz
większą przewagą. Mecz skończył się wynikiem 3 : 0 dla Chemika Police.
Poprzedni sezon w Chemiku był ostatnim dla niektórych zawodniczek.
Policką przygodę zakończyły Aleksandra Jagiełło, Anna Werblińska, Joanna
Wołosz, Jelena Blagojević. Kadra jednak została uzupełniona przez kilka
innych, głównie zagranicznych zawodniczek: Alex Holtson, Biankę Busa,
Maret Balkestein-Grothues, Natalię Mędrzyk. Od tego sezonu naszym
kapitanem została rozgrywająca Izabela Bełcik.
Kolejne spotkanie Chemik Police zagra z drużyną Trefl Proxima Kraków -
23.10.2017 o godzinie 18:00 w hali Tauron Arena w Krakowie.
Ruszyła sprzedaż karnetów na sezon 2017/2018. Karnet dotyczy rozgrywek
ligowych, pucharowych jak i spotkań Ligi Mistrzyń. Karnety dostępne są w
promocyjnej cenie, zachęcam do ich nabycia.
Zapraszam wszystkich serdecznie do kibicowania Chemikowi przy
kolejnych spotkaniach.                                                                       

Julia Gładyś

PGA 2017 – Poznań Gaming Arena
Od 6 do 8 października w Poznaniu odbywały się targi gier komputerowych,
mobilnych i konsolowych.Organizatorzy wynajęli aż 7 wielkich sal w
ogromnej hali. Ponadto można było udać się do dodatkowego, specjalnego
pomieszczenia
W pierwszej sali znajdowały się „małe” stoiska pojedynczych twórców gier.
Przedstawiali oni najczęściej swoje gry VR – Wirtualnej Rzeczywistości, to
stoisko podobało mi się najbardziej.
Następnie znajdowały się stoiska takich wielkich firm jak: „Twich” „Sprite” i
„Play” lub „Genesis”. W hali dodatkowej można było oglądać wszystko
związane z „Stars4fans”. Była to strefa YouTuberów. Byli w niej między
innymi tacy twórcy jak „TheUnboxAll” „Narf” „Zio” „AGU” i „Yoczook”.
Należą oni do moich ulubionych YouTuberów.
Bardzo podobały mi się te targi i mam nadzieję że na następnych mnie też
nie zabraknie.
Was również zapraszam na targi do Poznania.

Igor Wierzchowiec

Siatkówka Poznań TwardyInternet Igor Krzyś
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