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                                      NASZE KOCHANE BABCIE
                                      I NAJDROŻSI DZIADKOWIE

                                              

                                                Moja babcia kochana
                                                Krząta się dziś od rana.
                                                Mnie wiezie do szkoły,
                                                A ja jestem wesoły,
                                                Że nie muszę iść piechotą,
                                                Więc do pracy biorę się z ochotą

                                                                                            Kuba

                                                Moja babcia  jest  wesoła ,
                                                wszystkie  wnuki i wnuczęta
                                                zawsze u siebie  gości.
                                                Niezła z niej  ogrodniczka, 
                                                kwiaty  stoją ładnie w doniczkach.
                                                Kucharka też dobra, 
                                                pichci już od rana pyszne smakołyki. 
                                                Bardzo ją kocham.

                                                                                                 Ola

                                        
                                         Moja babcia, czy już wiecie?
                                         Najwspanialsza jest na świecie!                         
                                         Zawsze kupi dobre rzeczy.
                                         Uśmiech ma na twarzy wieczny.
                                         Nigdy, nigdy nie zawodzi,
                                         Ja tak bardzo kocham ją!

                                                                                              Natalia

                                         Najdroższa dla mnie osoba 
                                         lubi majsterkować i czytać. 
                                         Interesuje się ogrodnictwem. 
                                         Przez trzy pory roku zajmuje się ogrodem.
                                         Dziadek uwielbia spacerować,
                                         dba o swoje zdrowie, jest aktywny fizycznie. 
                                         Cieszy się życiem, 
                                         a ja raduję się, że mam takiego dziadka!

                                                                                                    Michał 

Święto

Życzenia

Internet

Internet
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FERIE
NAJWSPANIALSZY CZAS UCZNIA

    Ferie zimowe w naszej szkole w roku szkolnym2017/2018 rozpoczynają się 13 stycznia, a kończą
28 stycznia. Jest to idealny czas , żeby odpocząć od szkoły, spotkać się z przyjaciółmi i rodziną,
rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. Warto spędzić je jak najaktywniej.Odłożyć na bok komputer
i telefon.
  Jest mnóstwo ciekawych rzeczy do zrobienia, np. jazda na łyżwach, nartach, sankach. Są to atrakcje,
z których warto korzystać, ponieważ zima trwa krótko. Osoby ,które nie wyjeżdżają ze Szczecina, na
pewno ucieszy myśl ,że w naszym mieście znajduje się wiele punktów, gdzie można pojeździć na
łyżwach, np. Azoty Arena, Arkonka lub Gubałówka. A jeśli nie podobają się komuś łyżwy, może
ucieszy go wiadomość, że nawet w zimę można pojeździć na wrotkach lub rolkach. Przy ulicy
Twardowskiego jest nowo otwarta wrotkarnia. Dla osób kochających siedzenie w domu polecamy
czytanie interesującej książki. Jednak najwięcej radości sprawi niektórym wyjazd do innego miasta lub
kraju. A gdzie najchętniej wyjechaliby mieszkańcy Szczecina podczas ferii zimowych??? Oto wyniki
przeprowadzonego badania.

Paulina i Gaba

Ferie

FERIE WEDŁUG ALI
  Jak ciekawie spędzić ferie, zapytacie, już wam odpowiadam .Na dobrej zabawie .
  Jest zima ,uruchamiamy wyobraźnię i do dzieła .Gdy spadnie śnieg wybierzmy się na sanki ,ulepmy
bałwana ,porzucajmy śnieżkami.Po powrocie do domu, nie zapomnijmy rozgrzać się ciepłym napojem i
ocieplić zmarzniętych rąk .Można też wybrać się na łyżwy i zmierzyć się z lodową taflą 
  .Kiedy pogoda jest mało sprzyjająca do zabawy na śniegu ,zasiądźmy wraz z grupą przyjaciół i
pograjmy w gry planszowe .Ferie, to też świetny czas, aby zagłębić się w ulubionej lekturze .Jeżeli ktoś
organizuje kolonie ,warto skorzystać, można tam poznać wiele ciekawych osób ,a z nudą na pewno nie
będziesz za pan brat .
  Podsumowując, ferie najlepiej spędzić na świeżym powietrzu wraz z grupą fajnych przyjaciół ,a gdy
pogoda niezbyt odpowiada zimowym eskapadom ,zanurzmy się w krainy ciekawych gier planszowych
oraz dobrej książki .Róbmy wszystko, by nuda nie zaglądała nam w okna .

GDY WAM SIĘ ZNUDZI NICNIEROBIENIE, MOŻECIE SIĘGNĄĆ PO KSIĄŻKĘ
  
Chciałabym zachęcić czytelników POGODNIAKA SZKOLNEGO do przeczytania niezwykłej książki pt.
„Tydzień Konstancji”, której autorką jest Olga Masiuk. Powieść ta przedstawia przygody i przeżycia 10-
lelniej, niewidomej dziewczynki o imieniu Konstancja. Bohaterka uwielbia słowa i mają dla niej
szczególne znaczenie, dni tygodnia rozpoznaje po zapachu, np. kawy, szarlotki babci Flory. Konstancja
ma wiele marzeń, między innymi chciałaby poczuć wiatr na policzkach podczas jazdy rowerem. Czeka
także, aby ktoś w końcu oblał ją wodą w lany poniedziałek. Z każdym dniem jest weselsza i przeżywa
nowe przygody. Najbardziej podobało mi się, jak najbliżsi próbowali
wytłumaczyć Konstancji wygląd kolorów. Była to pouczająca zabawa.
Dzięki tej książce, poznajemy codzienne życie niewidomych dzieci. Możemy wiele się nauczyć o ich
świecie, o tym jak radzą sobie w szkole i w domu. Konstancja jest wesołą dziewczynką, myślę, że
mogłabym się z nią zaprzyjaźnić.

  Wiktoria
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MOJA WYMARZONA PODRÓŻ
Razem z bratem od dawna pasjonujemy się historią. Marzę o tym, by w czasie wakacji wybrać się w historyczną podróż. Mogłaby ona wyglądać tak…
W wakacje 2018 wyjechalibyśmy z rodzicami i bratem na objazd kilku historycznych miejsc na północy Polski.
Wyjedziemy ze Szczecina (miasto, gdzie mieszkamy) około godziny 16.30. Przez cztery godziny jechalibyśmy autem do Gdyni. Do hotelu na pierwszą noc
weszlibyśmy o 20.45 i od razu położymy się spać, żeby nazajutrz wyjść z hotelu o godz. 10, aby zdążyć na godz. 11 do okrętu-muzeum ORP Błyskawica .
Kolejka najprawdopodobniej będzie strasznie długa. W środku okrętu będzie bardzo przyjemnie i ciekawie. Słyszałem, że oprowadzający opowiada o wielu
bitwach. w których wziął udział ów statek. Przytacza mnóstwo ciekawostek dotyczących marynarki wojennej, zwłaszcza z okresu II wojny światowej
Zwiedzanie będzie trwało równą godzinę.
W tym samym dniu wyruszymy do Malborka. Dojedziemy do miejsca około godz. 14.30. Po muzeum zamkowym oprowadza członek Bractwa
Krzyżackiego. Zwiedzimy cały zamek,  uważnie słuchając, co mówi „Pan Krzyżak”. Gdy skończymy zwiedzanie, pójdziemy do sklepiku przyzamkowego i
kupimy różne pamiątki związane z rycerzami. Marzę o tarczy krzyżackiej, kuszy oraz kilku bełtach (strzały/pociski do kuszy), a także pochwie do miecza.
Na pewno zakupię wszystkie te przedmioty. Gdy wyjdziemy z malborskiego zamku, będzie godzina 17.15. Pochodzimy po mieście aż do godziny 20 i
wrócimy do hotelu.
Rano obudzimy się o godz. 9, spakujemy się w 30 minut i wyjedziemy do Grunwaldu. Wycieczka będzie tak zaplanowana, żeby ten dzień wypadł akurat 15
lipca (rocznica bitwy pod Grunwaldem) . O godz. 11 przyjedziemy do Stębarka. Okazuje się bowiem, że to nie Grunwald jest najbliżej pól, gdzie odbyła się
największa bitwa średniowiecza, a właśnie pola te leżą najbliżej Stębarku. Zwiedzać będziemy tę miejscowość przez dwie godziny. Zobaczymy między
innymi muzeum bitwy pod Grunwaldem. Chciałbym, abyśmy na pole inscenizacji bitwy przyszli przynajmniej godzinę przed jej rozpoczęciem, by zająć
wygodne miejsca i mieć jak najlepszy widok. O godz. 14 na miejsce bitwy wychodzą rycerze biorący udział w inscenizacji i zajmują miejsca początkowe.
Przed walką lektor wprowadza w realia i przyczyny oraz okoliczności starcia. Gdy skończy mówić, posłańcy Krzyżaccy – w tym Książę Szczeciński -
przyniosą dwa nagie miecze i wnet walka rozgorzeje. Przedstawienia są bardzo ciekawe, trwają godzinę.
O godz. 16.30 wyruszymy do Torunia, by ok. godz. 18.45 przyjechać do grodu Kopernika. Szybko, bo już o godz. 21, tradycyjnie położymy się spać. Rano
wyjdziemy pozwiedzać ciekawe miejsca w Toruniu. Będziemy w Muzeum Piernika, Muzeum Okręgowym, Zamku w Toruniu, Muzeum Historii Torunia,
Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń, będziemy przy Krzywiej Wierzy, pomniku Mikołaja Kopernika, bazylice św. Jana i muzeum Mikołaja
Kopernika.
Maraton zwiedzania Torunia skończymy o godz. 19:30 (o ile zdążymy). Spakujmy się i już pół godziny później ruszymy autem w drogę powrotną do
Szczecina.
Wrócimy o wpół do pierwszej i pójdziemy od razu spać. Razem to raptem cztery dni intensywnego zwiedzania. Mam nadzieję, że zrealizuję swoje plany .
Wszystkich miłośników historii zachęcam do podobnych podróży.

Krzyś

MOŻNA TEŻ WYBRAĆ SIĘ DO KRAINY WYOBRAŹNI
ferie to także okres, kiedy bez stresu, wyrzutów sumienia (związanych z nieodrobieniem pracy domowej lub nieprzygotowaniem się do lekcji) można pobujać
w obłokach, pofantazjować lub zaplanować wakacyjną  podróż.

Podróż PodróżeKrzyś Krzyś
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Z TURYSTYKĄ NAM DO TWARZY
   11.12.2017 r. w Pałacu Młodzieży w Szczecinie odbyło się podsumowanie konkursu na najaktywniejsze SKKT na poziomie szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz  średnich w roku szkolnym 2016/2017. W kategorii szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 48 zdobyła zaszczytne 1 miejsce.
Zwycięstwo w klasyfikacji jest ukoronowaniem ponadprzeciętnej aktywności turystycznej wśród uczniów. Licznie uczestniczyliśmy w sobotnich rajdach
organizowanych przez Pałac Młodzieży w tzw. "Leśnych Sobotach".
    Samodzielnie organizowaliśmy imprezy turystyczne np. "ABC Turystyki" czy  "Z mapą za Pan Brat". Organizowaliśmy wyjazdy w formie obozów
krajoznawczo- turystycznych oraz wycieczek krajoznawczych.  Uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami i laureatami Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju   Krajoznawczo Turystycznego  w Szczecinie oraz w naszym województwie  organizowanym przez PTTK O/ Zachodniopomorski. Dzięki udziałowi
w organizowanych: wycieczkach, obozach krajoznawczo-turystycznych, rajdach "Leśnym Sobotom" nie tylko poszerzyliśmy znacznie naszą wiedzę
krajoznawczo-turystyczną ale także nauczyliśmy się wędrować i orientować w terenie. Dużą zachętą do aktywności turystycznej jest możliwość  zdobycia
odznaki turystyki kwalifikowanej oraz odznaki krajoznawcze wśród nich : GOT, OTP, Turysta Przyrodnik, Znam Szczecin, INO, Odznaka Krajoznawcza
Polski.
    Wszystkim uczestnikom rajdów, wycieczek, obozów, turniejów gratulujemy i dziękujemy. Nasz trud i aktywność  zostały docenione.
                   
                                                                                                                                                                                                                         Opiekun koła

Turystyka

MAGIA ŚWIĄT
Niecodzienne spotkanie miało miejsce 21 grudnia 2017r.w południe, kiedy
odwiedziliśmy Seniorów w Domu Pomocy Dziennej znajdującym się przy ul.
Królowej Jadwigi w Szczecinie. Pojechaliśmy z przedstawieniem
 przygotowanym z okazji Świąt Bożego Narodzenia i chcieliśmy podzielić się
z Seniorami niezwykłą magią świąteczną.
Uczennice klasy 6e Julia Bandrowska i Klara Borkowska napisały
scenariusz  inscenizacji pt. ,,Mała pomyłka”, który wprowadził wszystkich w
cudowną, świąteczną atmosferę. Później śpiewaliśmy piosenki i pastorałki, a
Hanna Babińska grała na skrzypcach kolędę ,,Lulajże, Jezuniu…”.
Po  występie złożyliśmy naszym widzom Życzenia Świątecznie i
Noworoczne oraz wręczyliśmy Szanownym Seniorom piękne upominki i
karty z życzeniami, które wykonały dzieci z Klubu ,, Wiewiórka” pod opieką
p. Doroty Dybińskiej, której składamy serdeczne podziękowania.
Wyjście w ramach Dni Ciepła Rodzinnego Iskierki Radości dostarczyło
wszystkim wielu niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.
  Z pewnością jeszcze niejeden raz zawitamy w gościnnych progach Domu
Seniora.

Członkowie Koła PCK

ŚWIĄTECZNE NIESPODZIANKI
   Klasa 3e zdobyła tytuł laureata w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Misteriów
Bożonarodzeniowych w Kamieniu Pomorskim. Uczniowie zaprezentowali
swoje umiejętności aktorskie wcielając się w role diabłów i aniołów. Pokazali
innym, że warto być dobrym, bo dobro zawsze wygrywa. Przedstawienie pt.
"Gdy Boże Narodzenie się zbliżało odniosło wielki sukces". 
Gratulacje składają organizatorki M. Bortnik, B. Nowak

   W poniedziałek 18 grudnia odbył się w naszej szkole V Mikołajkowy Turniej
„Singli Siatkarskich” w kategorii klas IV. W tym roku została zmieniona
formuła turnieju, rywalizowały ze sobą dwie szczecińskie klasy sportowe -  z
SP 11 klasa 4a oraz z SP 48 siatkarki z klasy 4a.
Na naszej maleńkiej „hali” rozegrano 84 meczy, do półfinałów 
zakwalifikowały się dwie zawodniczki SP 48 (Julia Tomaszewska i Julia
Szymczak) oraz  z SP 11 (Handzlik i Przybylska). Ostatecznie wyłoniono
indywidualnych zwycięzców turnieju i klasyfikację generalną szkół.  

 Wygraliśmy w wielkim finale Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej!

Turniej WizytaSP48SP48 SP48
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