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W czasie Dnia Otwartego nasza szkoła miała ogromne
powodzenie. Zapełniła się od godziny 15:30 do 18:00
kandydatami do klas I i grup O i ich Rodzicami. Goście 
mogli poznać naszą ofertę, w której nowością jest I klasa
taneczna. Poza tym, jak co roku zapraszamy naszych
uczniów do klasy dwujęzycznej- język angielski, która
pracuje w oparciu o metodę CLIL. Każdy mógł z bliska
zobaczyć pracę na tabletach, którą wdrażamy już od
najmłodszych klas. W sali gimnastycznej można było
zobaczyć i włączyć się do zabaw i gier sportowych,
ponieważ jesteśmy wyspecjalizowani w treningu piłki
siatkowej i piłki nożnej. Poza tym dla naszych przyszłych
Uczniów zostało zorganizowane smerfne przedstawienie w
wykonaniu klasy 5c. W każdej sali można było przekonać
się, że nasza szkoła ma mnóstwo propozycji dla Dzieci, aby
mogły wszechstronnie się rozwijać.

Anna 

 W czasie Dnia Otwartego wszyscy zainteresowani mogli
oglądać szkołę od piwnicy aż po dach. Przemierzając
korytarze i przeglądając wszystkie zakamarki, należało
skosztować pysznego ciasta upieczonego przez rodziców
jak i samych uczniów. W każdej sali witały zwiedzających
miłe panie nauczycielki, które odpowiadały na każde, nawet
najtrudniejsze pytanie. Uczniowie prezentowali swoje prace
wykonane na zajęciach kół zainteresowań. Wielkim
zainteresowaniem cieszyły się wykonywane w sali 22
eksperymenty przyrodnicze. Młodzi goście chętnie włączali
się w muzykowanie i tańce w sali 32. Jak co roku tłumnie
odwiedzana była pracownia komputerowa, a o miejsca przy
komputerze niemalże walczono. Nie można też zapomnieć
o pięknej prezentacji, którą można obejrzeć na stonie
internetowej szkoły.
  Z naszego Supertajnego Wywiadu Szkolnego ( SWS)
wynika, że Dzień Otwarty większości gości ( 9/10) bardzo
się podobał. Szczególne wrażenie robił „ Orlik”

Maurycy

Po raz kolejny nasza szkoła otworzyła swe drzwi i w progu witała wszystkich
zainteresowanych jej wyglądem i poziomem kształcenia. W klasopracowniach
przygotowano wystawy, pokazy, ćwiczenia, prezentacje, występy... dla każdego coś miłego.
  Nasi reporterzy biegali po budynku i przeprowadzali minisondę na temat szkoły. Okazało
się , że najczęściej na Dzień Otwarty przybyli przyszli uczniowie wraz z rodzicami. Chcieli
zobaczyć i sprawdzić, jak wyglądają sale lekcyjne, jak są wyposażone, jacy nauczyciele
pracują i jakie mają sukcesy. Wszyscy rodzice wydawali pozytywne opinie o szkole. Nawet
jeżeli widzieli pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o bazę i wyposażenie, to i tak twierdzili, że
to wszystko rekompensuje miła atmosfera i super panie ( i panowie oczywiście) -
uśmiechnięte, pełne zapału z bystrymi uczniami u boku. Dzieci nie zawsze chciały się
wypowiadać. Wizja pójścia do szkoły ( jakiejkolwiek) całkowicie odebrała im mowę.

  Paulina

W czasie Dnia Otwartego przyszło wiele osób, głównie przedszkolaków z rodzicami, ale
można było też spotkać osoby starsze. Główną atrakcją było zbieranie pieczątek od
nauczycieli w klasach.
  Uwagę przykuwały także  prezentacje przygotowane przez koła zainteresowań, min. Koło
Młodego Szczecinianina, Koło Informatyczne,SKKT. Każda sala była otwarta i każdy mógł
zobaczyć, co się w niej znajduje.
  Dziennikarze z naszego koła zapytali rodziców, jaka jest ich opinia o naszej szkole.
Odpowiedzi były pozytywne; odwiedzającym SP48 podobały się tablice multimedialne, Orlik
oraz postawa nauczycieli.
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DZIEŃ OTWARTY
9 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Cieszył się on wielką popularnością nie tylko wśród odwiedzających,

ale także reporterów. Oto kilka krótkich relacji
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LUTY MIESIĄCEM INFORMATYKI
Wszyscy uczniowie uwielbiają nowinki technologiczne, także informatyczne. Nic dziwnego, że aktywnie uczestniczyli w wielu akcjach i
konkursach organizowanych w naszej szkole. Najchętniej testowali nowe gry.

FESTIWAL KODOWANIA
  24. 02. 2018r. na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie po raz  trzeci odbył się festiwal kodowania,
czyli Ogólnopolski Konkurs „Kodować każdy może”, którego organizatorem jest nasza szkoła, a
patronat merytoryczny sprawuje Wydział Informatyki.
Finał rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: w kategorii klas 2-3 udział wzięło 5 uczestników,
klas 4-5 - 12 uczestników, natomiast w kategorii klas 6 - 12 zawodników.
Pierwszą częścią finału były zmagania indywidualne uczestników konkursu. W  pracowniach
komputerowych rozwiązywali zadania finałowe w języku Scratch. Zadania nawiązywały do hasła
obecnego roku szkolnego - „Rok dla Niepodległej”. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć skrypty
rysujące elementy na portrecie Józefa Piłsudskiego, a także wkomponować skrypt rysujący flagi Polski
o różnych stopniach trudności.
Podczas gdy uczniowie wykonywali zadania ich rodzicie i nauczyciele wysłuchali prezentacji mgr inż.
Sławomira Wernikowskiego z Wydziału Informatyki na temat pozornej anonimowości w Internecie.
  Gdy najmłodsi uczestnicy zakończyli pracę indywidualną, rozpoczęły się zmagania zespołowe. W
każdej z kategorii wiekowej, w drodze losowania, powstały dwa zespoły. Do dyspozycji zespołu był
jeden komputer i tablica. Każdy zespół miał za zadanie w ciągu 10 minut stworzyć jak najciekawszy
projekt na wskazany temat, odpowiednio  „Zwycięstwo” (klasy 2-3), „Sukces” (klasy 4-5) oraz „Remis”
(klasy 6). W tej konkurencji oceny dokonywali zebrani na sali rodzice i nauczyciele. Wyposażeni w
zdalne piloty głosowali na najlepszy projekt.
Zanim nastąpiło ogłoszenie wyników Pani Iwona Rydzkowska, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji
Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty skierowała swoje słowa do uczestników gratulując im
udziału i zdolności programowania. Po tych słowach nastąpiło wręczenie nagród.
  Kto nie zdążył w tym roku, ma szansę w następnym.
                                                                                                                                                                   
Anna

WIZYTA W MOBICIE,
CZYLI JAK WYGLĄDA PRACA PROGRAMISTY

13 marca finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Kodować każdy może mieli okazję przekonać się jak
wygląda praca w firmie programistycznej. Był to ciąg dalszy nagród od Firmy Mobica. Uczestnicy mogli
poznać jej zakamarki. Mając odpowiednio zaprogramowany wizytownik prawie wszystkie drzwi stały
dla nich otworem. Dzięki p. Karolinie i p. Piotrowi uczestnicy wiedzą już, czym zajmuje się firma
Mobica, w jakich językach programowania pracuje oraz jak wygląda dzień pracy programisty. Wiedzą
już, że żeby być dobrym programistą trzeba wciąż się doskonalić, wszechstronnie kształcić,
szczególnie pod względem technologicznym i językowym. Pan Piotr podkreślił również jak ważna jest
w ich pracy umiejętność utrzymywania i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowe gadżety, które z pewnością stały się miłą pamiątką z mile spędzonego czasu:). 
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Kodować każdy może oraz zaproszeni uczniowie bardzo
dziękują Firmie MOBICA oraz Pani Karolinie Janowskiej za umożliwienie poznania specyfiki pracy
firmy, a przede wszystkim bardzo miłe przyjęcie. 

Anna
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1)  Urządzenie centralne zapamiętujące
wpisywane dane w komputerze.
2)  Komputerowy pasożyt.
3)  Globalna sieć komputerowa.
4)  W nim katalogowane i przechowywane są pliki.
5)  Przenośny komputer.
6)  Rycerz komputera.
7)Ruchomy znacznik kierowany myszką.
                                                                   Kamila

Zagadki informatyczne.

1. Klawiatura plus monitor, w monitorze cuda!
Do nauki przydaje się świetnie, lecz nie tylko
- do zabawy też posłużyć raczy, gry i filmy,
też piosenek posłuchać się uda.

2. Nie ma futerka i nie je sera. Czeka na Ciebie
pod komputerem, świetnie porusza się na
ekranie.

3. Piękne rysunki w nim powstają. Tyle pędzli i
kolorów. Jaką nazwę ma ten program?

4. Przynosimy do szkoły na nim różne
prezentacje, pliki oraz zdjęcia. Jest mały i
poręczny, można go schować do kieszeni.

5. Wiele na niej literek, cyferek oraz różnych
symboli. Może być duża lub mała, czarna lub
biała świetnie z myszką współdziała.

Wiktoria Seredyńska

Gra Fortnite to komputerowa gra survivalowa
rozwijana przez studio People Can Fly oraz Epic
Games, dostępna za darmo od dwunastego roku
życia. Gra posiada tryby współpracy i battle
royale. Fortnite jest produkcją, która łączy
najpopularniejsze trendy w branży gier. Mamy
tutaj kooperacyjną rozgrywkę do czterech graczy.
Wspólne budowanie fortów, a także odpieranie fal
przeciwników. Do tego dochodzi system awansu
z poziomu na poziom, rozbudowa włości,
zdobywanie rzadkich broni oraz pozyskiwanie
surowców podczas eksploracji.W lipcu 2017 ilość
sprzedanych egzemplarzy przekroczyła liczbę
500 tys., natomiast w sierpniu tego samego roku
liczba graczy przekroczyła jeden milion. W 2017
roku gra była nominowana do nagrody The Game
Awards w kategorii "Best Multiplayer". Według
mojej opinii jest to bardzo dobra gra komputerowa,
przy której można się dobrze bawić samemu, lub
ze znajomymi.

Kuba

MINECRAFT – GRA KULTOWA
Gra porównywana przez wielu do cyfrowej wersji oryginalnych klocków
LEGO narodziła się w maju 2009 roku, a jej twórcą był Markus „Notch”
Persson . Od tamtej chwili liczba fanów systematycznie rośnie, a gra
zdążyła zdobyć niebywały rozgłos. Co oznacza nazwa „Minecraft”? „Mine”
oznacza po angielsku kopalnia , a „craft”- tworzyć.
Założenie „Minecrafta” jest niezwykle proste. Wszystko tam zbudowane jest
z sześcianów różnej wielkości nawet drzewa, zwierzęta i ludzie. Jest wiele
serwerów specjalnie dedykowanych tej grze. Na wielu z nich rzesze ludzi
gromadzą się tylko po to, by wspólnie tworzyć całe społeczności, miasta, a
nawet krainy. Generator świata na bieżąco tworzy kolejne obszary.
Znajdziemy tu nie tylko odrębne strefy klimatyczne czy ciągnące się
kilometrami podziemia, ale i urokliwe masywy górskie.
Można grać na przetrwanie lub na tak zwanym trybie „Creative”, wtedy się
przeważnie tylko buduje. W nocy mogą przychodzić różne tak zwane
„Mooby” czyli np. potwory i smoki. Do najbardziej znanych potworów w
„Minecrafcie” należy : Enderman , Creeper , Zombie , Szkielet oraz Zombie
Pigman . Kiedy gra się na trybie „Survival”, czyli na przetrwanie, to trzeba
zadbać przede wszystkim o jedzenie i schronienie. W „Minecraft” można
również wybrać się na wyprawę do kopalni i wydobyć diamenty, które są tak
jakby wirtualnymi pieniędzmi.
Ogólnie „Minecraft” jest grą dla każdego, dzieci oraz dorosłych. Rozwija
kreatywność i przestrzenną wyobraźnię. Prawdziwi fanatycy tej gry potrafią
poświęcać jej po kilkanaście godzin dziennie. Zachęcam  do tej wspaniałej
gry.

Kamila

HIT NASZYCH CZASÓW

Minecraftto niezależna gra komputerowa o otwartym świecie stworzona
przezMarkusa Perssona,a wydana przez studioMojang 18 listopada 2011
roku.
Dużym atutem gry jest generator świata, który na bieżąco tworzy kolejne
obszary, bazując na wykreowanych wcześniej segmentach. Znajdziemy tu
nie tylko inne strefy klimatyczne czy ciągnące się kilometrami podziemia, ale
i urokliwe, często zapierające dech piękne góry.Poza malowniczymi
krajobrazami bardzo dobre wrażenie robią również olbrzymie podziemia,
które potrafią być prawdziwą plątaniną korytarzy, stanowiącą wyzwanie dla
naszego zmysłu orientacji. 
Założenia Minecrafta są niezwykle proste –trafiamy do świata
generowanego losowo, który w całości zbudowany jest z
sześcianów.Każdy element mapy, między innymi – ziemia, piach, kamień,
żwir, drzewo,  a nawet liście – są stworzone z podobnych sześcianów i z
każdego elementu możemy coś stworzyć. Zbieramy drewno, aby stworzyć
patyk, następnie kilka patyków pozwala nam na tworzenie innych
przedmiotów, następnie innych, innych, innych i jeszcze innych. 
Osobiście bardzo polecam tę grę ponieważ jest ciekawa i rozwija
wyobraźnię.

Kuba
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5 marca klasa 6b wraz z wychowawczynią wybrała się do piekarni , aby w niekonwencjonalny sposób uczcić zbliżający się Dzień Kobiet. Został obalony
stereotyp, że do kuchni nadają się tylko kobiety- chłopcy świetnie radzili sobie z wypiekiem pizzy, a naszym mistrzem okazał nie kto inny jak mężczyzna!
  Pierwsze wrażenie nie  było najlepsze. „U Piekarzy” to najstarsza piekarnia w Szczecinie, pochodzi z 1940 roku i mieści się w niezbyt pięknej kamienicy w
dzielnicy Niebuszewo, która nie cieszy się najlepszą sławą w naszym mieście. Jak się okazało, nawet w ciasnej pracowni można zrobić wspaniała pizzę,
zwłaszcza, gdy główny kuchmistrz umie wprowadzić odpowiednią atmosferę. W fartuszkach, upaprani mąką, z uśmiechami na twarzy, rumieńcami na
policzkach szóstoklasiści upiekli pyszne pizze- każdy jaką chciał, z dodatkami, które sam wybrał  ( znalazła się też jedna z samym sosem pomidorowym).
  Za dobrą pracę  otrzymali nagrodę – babeczkę na deser, którą każdy własnoręcznie udekorował  tak, jak podpowiadała mu wyobraźnia.
  To było wspaniałe wyjście, z chęcią 6b wróci tam jeszcze raz, tym razem na pieczenie babeczek.
                                                                                                                                                                                                                                         Julia

JAK OBCHODZILIŚMY DZIEŃ KOBIET?
Najczęściej chłopcy przygotowali dla dziewczyn prezenty i konkursy, kupili kwiaty.. Zdarzyły się też niekonwencjonalne sposoby świętowania tego
dnia.

Wiele klas wybrało się do kina. Największą popularnością cieszył się film
"Cudowny chłopak". Oto dwie recenzje tego filmu:

Film w reżyserii Stephena Chbosky’ego opowiada historię rodziny, w której
urodził się bardzo chory chłopiec – August. Uwaga całej  rodziny skupiła się
na nim. Starsza córka Oliwia została zaniedbana przez rodziców.
Spowodowało to pogorszenie relacji, zwłaszcza z mamą. W całym swoim
życiu August przeszedł wiele operacji, także plastycznych . W rezultacie
różnił się wyglądem od innych dzieci . August posiadał starszą siostrę Olivię
, mamę Isabel , tatę Nata oraz małą suczkę . Chłopca przez całe życie
uczyła w domu jego mama , lecz gdy August dorósł do chwili, w której
powinien iść do pierwszej klasy gimnazjum, rodzina zdecydowała, aby
rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Bardzo obawiali się tego, jak
przyjmą Augusta rówieśnicy. Wiedzieli, że nie będzie mu łatwo, może
narazić się na obelgi i odtrącenie. W czasie roku chłopak poznał wielu ludzi ,
przeżył wiele smutnych jak i radosnych chwil . Zmiany zaszły w całej
rodzinie.  Olivia zostawiona z nieznanej przyczyny przez przyjaciółkę
zapisała się do koła teatralnego , gdzie poznała... miłość. Agust odkrył magię
przyjaźni i z dumą opuścił mury szkoły tylko na wakacje. W ręku trzymał 
nagrodę dyrektora.
Film zawiera wiele wzruszających scen . Porusza ludzkie serca , gdyż
opowiada o bardzo poważnym, ludzkim problemie, jakim jest dyskryminacja
. Film bardzo mi się podobał , na pewno spełnia wszelkie wymagania widza
,a przede wszystkim uczy . 
                                                                                                         Julia Gładyś

Film opowiada historię 10-letniego Auggiego, który urodził się ze
zdeformowaną twarzą. Po kilku latach nauki w domu, rodzice postanawiają
wysłać syna do zwykłej szkoły, gdzie będzie mieć kontakt z innymi dziećmi.
Na początku chłopcu bardzo trudno jest się odnaleźć w nowym otoczeniu,
jednak z czasem poznaje nowych przyjaciół, którzy wywracają jego świat do
góry nogami.
Dobrym pomysłem reżysera było przedstawienie  tej historii nie tylko z
perspektywy głównego bohatera, ale także innych osób. Na szczególną
uwagę  zasługuje wspaniały wątek siostry chłopca Vii. Twórcy pokazują ból i
smutek dziewczyny, które próbuje ukryć pod maską pełnego zrozumienia
wobec zaistniałej sytuacji.Izabela Vidovic – grająca Vię – nadaje swojej
postaci dodatkowej głębi. Jeśli chodzi o głównego bohatera, Auggiego, to
Jacob Tremblay  stworzył fantastyczną kreację. Jego mamę gra Julia
Roberts. Aktorka doskonale gra kobietę, która mimo całej troski o rodzinę
nadal pragnie gonić za swoimi marzeniami. Dobrze sprawdza się na ekranie
także Owen Wilson, który jest tatą chłopca, dodaje do opowieści mnóstwo
poczucia humoru.
Film prezentuje świetną historię, jego siła tkwi właśnie w aktorstwie,
postaciach, z którymi się utożsamiamy. Każdy z bohaterów swoimi
decyzjami i zachowaniem sprawia, że nie sposób im nie kibicować. Jednak
przede wszystkim film ten ogromnie wzrusza, dając bardzo pozytywną
energię do życia. Nie tylko przez tematykę, ale także dzięki bohaterom,
którzy mimo ciężkiego bagażu trosk nadal potrafią czerpać radość z każdej
chwili. Cudowny chłopak to film, który potrafi wywołać u widza szereg emocji
od smutku po rozbawienie. Moim zdaniem jest  wart obejrzenia.

Wiktoria Seredyńska
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