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NOC HISTORII
Po raz drugi w naszej szkole w ramach Miesiąca Przedmiotowego została zorganizowana Noc Historii. Uczniowie w

nietypowy sposób mogli obcować z duchami przeszłości.

   Uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie spotkali się 24 listopada
2017 roku o godz. 20:00 w budynku szkolnym, by wspólnie posłuchać opowieści o historii Słowian,
pośpiewać pieśni i piosenek, które towarzyszyły idącym do walki o wolność Polski żołnierzom.
   Noc z historią była również okazją, aby obejrzeć pokazy walki, przymierzyć uzbrojenie słowiańskich
wojsk, spróbować swoich sił w walce na miecze oraz dowiedzieć się, jak w średniowieczu wybijano
monety.
   Wspólne zajęcia, wspólne posiłki były wspaniałą lekcją integracji.

Nicola Haire kl. 5b

Z PAMIĘTNIKA MIŁOŚNIKA HISTORII
   Historia od dawna jest moją pasją. Uwielbiam słuchać opowieści dziadka oraz oglądać filmy dotyczące przeszło0ści. Najbardziej interesuję się okresem II
wojny światowej. Tata zaraził mnie modelarstwem, z ochotą sklejam czołgi, samoloty i inne pojazdy z tych czasów. Lubię też oglądać programy
Wołoszańskiego dotyczące zagadek XX wieku czy też grać w gry strategiczne związane z II wojna światową.
   Nic dziwnego, że gdy dowiedziałem się o Nocy Historii w naszej szkole, od razu chciałem w niej uczestniczyć. Z niecierpliwością odliczałem dni i godziny.
Wreszcie nadszedł ten czas! Spakowałem koc, poduszkę, ulubione przekąski i ruszyłem ( oczywiście w asyście rodziców) w stronę szkoły. Kilka minut
przed dwudziestą zająłem dogodne miejsce w sali gimnastycznej i czekałem na to, co się zdarzy. Na scenie widziałem ekran projektora i grupę dziwnie
ubranych ludzi. Po paru minutach rozpoczęła się lekcja historii, którą poprowadziła grupa rekonstrukcyjna. Panowie i panie przebrani za Słowian opowiadali o
życiu starych plemion zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski.Szczególną uwagę zwrócił pokaz wojów, ich uzbrojenia, szyku bojowego. Zazdrościłem
kolegom, którzy zostali wybrani do prezentacji i mogli bezpośrednio poczuć się jak najdawniejsi mieszkańcy naszego kraju.
   Potem pan od historii podzielił nas - uczestników Nocy Historii, a było ich około setki - na trzy grupy. Znalazłem się w tej, która najpierw obejrzała film
"Ilustrowana historia Polski", a następnie wzięła udział w mini konkursie historycznym. Osiągnąłem całkiem niezły wynik. Potem znów znalazłam się w sali
gimnastycznej i mogłem ubrać zbroję, pojedynkować się, rzucać do celu, wybijać monety, a nawet upleść krajkę (wiem, że to dziewczęce zajęcie, ale
wszystkiego chciałem spróbować). Na zakończenie obejrzałem mój ulubiony film animowany o Asterixie i Obelixie. Było świetnie!
   Czas szybko upływał. Zbliżała się północ. Noc Historii kończyła się. Szkoda. Przyjechali moi rodzice i zabrali mnie do domu. Cała noc śniły mi się sceny z
przeszłości. Chciałbym jeszcze raz uczestniczyć w takiej imprezie szkolnej. Nawet nie żałuję, że nie dotyczyła ona mojego ulubionego okresu II wojny
światowej. Tylko w casie quizu mogłem popisać się swoja wiedzą dotyczącą tych czasów. Było wspaniale! Tej nocy nie zapomnę do końca życia. 

                                                                                                                                                                           Krzyś kl. 6b
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HUMANISTYCZNY TURNIEJ KLAS
Tradycyjnie w mikołajki uczniowie klas 4 - 6 bawią się i rywalizują w czasie konkursu sprawdzającego ich wiedzę i umiejętności z przedmiotów
humanistycznych, ale jednocześnie pokazują, jak klasy są zgrane, umieją współpracować i improwizować.

TURNIEJ OCZAMI PIĄTOKLASISTKI
   6 grudnia odbył się Turniej Humanistyczny klas 5.
   Zabawa polegała na tym, aby wszystkie klasy przygotowały występ na temat: ,, Stare tradycje
polskie''. Ponadto każda z grup delegowała pięciu przedstawicieli do zadań z zakresu historii, języka
polskiego, religii,języka angielskiego oraz sztuki. Była też konkurencja, która polegała na narysowaniu
choinki klasowej i ułożeniu do niej wierszyka.Należało także ułożyć klasowy układ taneczny. My
omówiliśmy się, że jedna osoba pokazywała ruchy taneczne do prezentowanej muzyki, a reszta je
naśladowała. Były także religijne kalambury, które okazały się bardzo trudne..        
  Największą ilość punktów i główną nagrodę zdobyła klasa 5a prezentująca występ pod tytułem ,,
Postrzyżyny ''. Pozostałe klasy za włożenie dużego trudu w przygotowanie występu otrzymały słodki
podarunek. Po zakończeniu turnieju uczniowie rozeszli się do klas.

Weronika Bielińska kl. 5b

       KTO NAJLEPIEJ POZNAŁ TAJNIKI 
            NAUK HUMANISTYCZNYCH?
 6 grudnia uczniowie naszej szkoły pokazali, jak władają językiem ojczystym. Udowodnili, ze język
angielski wcale nie jest im obcy. Z historią są za pan brat. Wiedzy z religii nie owiewa żadna tajemnica,
natomiast wszystkie dziedziny sztuki opanowali śpiewająco.
  Nie zabrakło oczywiście pozytywnych emocji oraz zdrowej rywalizacji. Walka między klasami była
wyrównana. O zwycięstwie decydowały niekiedy połówki punktów. W ostatecznej klasyfikacji wśród
klas czwartych zwyciężyła 4e, na poziomie klas piątych- 5a, a z klas szóstych najlepsza okazała się
6d.
  Najefektowniejszą konkurencją była przygotowana przez uczniów prezentacja. Klasy czwarte
przedstawiały inscenizacje dotyczące ich samych, piąte- polskich zwyczajów i obrzędów, natomiast
szóste- wydarzeń z historii Polski. Wszyscy wykazali się niezwykłą kreatywnością, a w klasy szóste
oryginalnością. Przegotowane przez nie scenki nawiązywały do wydarzeń z historii, po które wcześniej
nie sięgano, np. wojna trzynastoletnia, strajk dzieci we Wrześni czy atak Tatarów na Kraków.
  Mamy nadzieję , że za rok ponownie będziemy się świetnie bawić , a Mikołaj znów będzie patronował
naszym szkolnym humanistom.
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ŚWIĘTY PRZYGARNIĘTY
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

  W małym miasteczku o nazwie Korniki Dolne świat budził się do życia. Był 24 grudnia, Wigilia. Wokoło wszędzie panowała biel, bałwany stały prawie przed
każdym domem. Zapowiadał się piękny dzień, ale szczególnie oczekiwało go pewne rodzeństwo. Dziesięcioletnia Zosia i sześcioletni Jaś mieszkali z
rodzicami i babcią na obrzeżach Korników Dolnych. Kochali święta od zawsze, był to dla nich najlepszy czas w roku . Kochali śnieg, rodzinne spotkania,
czas wolny, pyszne jedzenie i prezenty. Te święta zapowiadały się tak samo dobrze jak poprzednie, nie wiedzieli jednak, co ich jeszcze spotka. 
Rodzeństwo obudziło się bardzo wcześnie. Około dziewiątej wszyscy domownicy zjedli na śniadanie pyszne naleśniki. Chwilę potem usłyszeli dzwonek do
drzwi . Jaś pobiegł otworzyć i wcale się nie zdziwił , gdy w drzwiach stanęli ich przyjaciele. Kamila, Maciek i Basia mieszkali parę domków dalej . Byli
rodzeństwem, a z Jasiem i Zosią znali się od dziecka. Mama pozwoliła dzieciom wyjść na dwór. Po chwili byli już w drodze na górkę. Cała grupka kochała
zjeżdżać na sankach. Po pięciu minutach dotarli na miejsce - małej polanki otoczonej brzozami, na samym środku znajdowała się średniej wielkości górka,
na której szczycie mieściła się ,,baza".. Był stamtąd całkiem ładny widok . Dzieci wdrapały się na górę i usiadły na zamieszczonych tam ławkach .
Rozmawiały chwilę, a następnie przystąpiły do swojej ulubionej zabawy, czyli zjazdu na sankach . Dzieci bawiły się świetnie . Następnie zaczęły obrzucać
się śnieżkami , ulepiły bałwana. Minęło około 3 godzin, a dzieci zmęczone zabawą postanowiły wrócić do domu. Rozstały się na skrzyżowaniu, każdy
poszedł w kierunku swojego domu. Zosia i Jaś szli chodnikiem, dookoła panowała taka cisza , że można było usłyszeć własny oddech . Przechodzili koło
małego domku zamieszkanego przez nieznanego im dotąd człowieka . Dzieci nigdy nie były w środku ani nawet nie zbliżały się zbytnio do tego domu .
Wydawał się ponury i tajemniczy . Jaś spojrzał w okno i odskoczył do tyłu . Stał tam starszy człowiek o białych długich włosach i tak samo długiej brodzie .
Jaś chciał pokazać to Zosi , ale człowieka już tam nie było, więc postanowił zatrzymać to dla siebie .  Dzieci doszły do domu. Po śnieżnej zabawie były
bardzo głodne, więc babcia szybko zrobiła im pyszne tosty z dżemem . Potem postanowiły pooglądać telewizję . Natrafiły na „Kevina samego w domu”, z
chęcią go obejrzały. Film minął bardzo szybko, Wigilia zbliżała się wielkimi krokami . Około 16. rodzina zaczęła przygotowania do kolacji. Dzieci przebrały się
w odświętne stroje. Pomogły babci nakryć stół i przed 17 wszystko było gotowe. Wigilia zaczęła się od tradycyjnego dzielenia opłatkiem . Dzieci uśmiechały
się od ucha do ucha na myśl o pysznym jedzeniu . Wszyscy zasiedli do stołu i zaczęli wieczerzę. Zosia od razu zabrała się za pierogi ruskie , Jaś natomiast
za barszcz czerwony. Wszystko było przepyszne. Po skończonej kolacji tata puścił kolędy z płyty. Cała rodzina śpiewała pastorałki. Około 22. dzieci
wyłączały muzykę,  usłyszały dzwonek do drzwi . Wszyscy trochę się zdziwili, ale mama poszła otworzyć drzwi. W progu stał starszy mężczyzna z białą
brodą i białymi włosami . Zapytał grzecznie, czy mógłby spędzić Wigilię w ich domu . Mama była trochę zdziwiona, ale wpuściła starszego pana do środka.
Jaś prawie zemdlał, jak zobaczył mężczyznę z okna u nich w domu . Gość usiadł przy stole, a mama z babcią poszły do kuchni, aby przygotować posiłek
dla nieznajomego . Tata zapytał mężczyznę, skąd jest i jak się nazywa . Dzieci przysłuchiwały się tej rozmowie bardzo pilnie. Gość nazywał się Mikołaj
Bałwan i mieszkał w Kornikach Dolnych . Mama podała wigilię. Pan Mikołaj zjadł wszystko z apetytem . Zapanowała niezręczna cisza. Pan Mikołaj szybko
znalazł  temat do rozmowy. Zapytał o imiona dzieci i co lubią robić . Gdy gość dowiedział się , że Jaś lubił samochody, chwilę opowiadał o motoryzacji. Jaś
polubił pana Mikołaja, choć nadal nie rozumiał, co robił w domu sąsiada.
Atmosfera rozluźniła. Dochodziła godzina 24. i dzieci zrobiły się trochę zmęczone i smutne, że prezenty nadal czekały pod choinką .Głupio było otwierać
prezenty przy najprawdopodobniej bezdomnym i biednym gościu. Wiadome było ledwo jego imię, które zresztą bardzo kojarzyło się ze świętami . Mama
najwyraźniej zauważyła, że dzieci robią się zmęczone i zastanawiała się, jak zakończyć ten miły wieczór i co zrobić z nieznajomym. Pan Mikołaj, widząc co
się święci, oświadczył, że nie będzie już przeszkadzał, jest późna godzina i już sobie pójdzie . Tata przypomniał, że przecież mają jeden wolny pokój i z
chęcią przenocują swojego gościa . Pan Mikołaj stawiał lekki opór, lecz pod namową zgodził się na nocleg. Wszyscy rozeszli się. W pokoju został tylko Jaś i
gość . Chłopiec z pewnymi oporami zapytał o obecność przybysza w domu sąsiada. Starszy człowiek uważnie słuchał chłopca z podejrzanym błyskiem w
oku. Gdy Jaś skończył opowiadać, do pokoju weszła mama, która zawołała gościa. On uśmiechnął się tajemniczo i poszedł za nią . Około pierwszej
wszyscy byli już w łóżkach. Jasio długo zastanawiał się, co mu odpowie pan Mikołaj. Zastanawiał się nad związkiem gościa z popularnym Świętym
Mikołajem . Czuł, że coś tu jest nie tak , szczególnie że prezenty zawsze Mikołaj donosił po kolacji a przez tajemniczą wizytę wszystko odwróciło się do
góry nogami . Może prezenty będą rano ?? Chociaż prezenty były dla niego najmniej ważne...
Jaś zaraz po przebudzeniu przypomniał sobie o prezentach i panu Mikołaju . Obudził Zosię i razem zbiegli na dół pod choinkę . O dziwo, nie zastali tam
nikogo , czyli wszyscy jeszcze spali. Pod choinką zgodnie z przypuszczeniami Jasia znajdowało się kilka prezentów. Dzieci podbiegły do pięknie
zapakowanych paczek. Zosia rozpakowała szybko całkiem spory prezent. W środku znajdował się składany mikrofon oraz kilka płyt. Jaś długo nie mógł
znaleźć nic dla siebie. Nagle Zosia szturchnęła go i podała mu małą kartkę zwiniętą w rulon podpisaną jego imieniem . Napisane tam było :

Drogi Jasiu !!!
Przepraszam, że twój prezent nie został dostarczony na czas . Mam nadzieję, że mi to wybaczysz , ale nie bój się, nie zapomniałem o twoim prezencie .
Chciałem ci jednak podziękować za pięknie spędzoną Wigilię i miło spędzony czas . Cieszy mnie bardzo ,że choć jedna rodzina przygarnęła bezdomnego na
święta . Podziękuj proszę za to twoim rodzicom . Mam nadzieję że spotkamy się jeszcze, skoro wiesz, gdzie mnie szukać w trakcie roku szkolnego .
P.S. Prezentu szukaj w swoim pokoju. Pan Mikołaj

W tym momencie Jasiu zrozumiał, że nawet najbardziej zaniedbany czy biedny człowiek może być bohaterem, jeżeli zechce się go naprawdę poznać . Były
to najlepsze święta Bożego Narodzenia w jego życiu.

Julia Gładyś kl. 6b
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