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PRZYRODA JEST CZĘŚCIĄ NAS, 
NA DBANIE O NIĄ ZAWSZE JEST CZAS

MIESIĄC PRZYRODY

  W naszej szkole w kwietniu króluje przyroda. Panie uczące tego przedmiotu przygotowały
szereg konkursów i imprez, które mają dostarczyć wiele wrażeń i rozrywki oraz pogłębić
wiedzę o świecie natury. Przyświeca temu przedsięwzięciu następujące motto: „ Jutro
ruszę znowu ku słońcu polem i leśnymi drogami i zobaczę poranek pełen ciszy, a
wieczorem taflę jeziora, na której migocą ogniki zachodzącego słońca. Usłyszę
klangor dzikich gęsi, pohukiwanie sowy, bębnienie dzięcioła, klekotanie bociana czy
kumkanie żaby w stawie, po prostu odgłosy budzącej się do życia przyrody”.
 Uczniowie szukają wiosny w przyrodzie i uwieczniają ją na zdjęciach. Wykazują się wiedzą
ekologiczną, biologiczną, geograficzną, kartograficzną oraz związaną ze zdrowym
odżywianiem się. 
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KROKUSOWY ZAWRÓT GŁOWY
   Pamiętacie, jak jesienią klasa 6e przeprowadziła krokusowa rewolucję?Uczniowie zasadzili krokusy na trawniku przy
szkole, dokonali ogromnych zmian w jej otoczeniu. Zasadzili krokusy na trawniku przy boisku. Była to  działalność iście
wywrotowa, ponieważ krokusy wszystkim kojarzą się z wiosną, zielenią, słońcem i ładną pogodą, a nie listopadową
szarugą. Zapaleni przyrodnicy z 6e dzielnie, szerokim frontem pod dowództwem pani Danuty Cisło ruszyli do boju z lekko
zamarzniętą ziemią i wilgotną trawą. Stosowanie zaleceń sztabowych przyniosło oczekiwany skutek – krokusy zostały
zasadzone. 
   Teraz pięknie wyrosły, podobnie jak tabliczki chroniące szczecińskie krokusy. Nasza szkoła po raz drugi zorganizowała
konkurs na hasło chroniące krokusy , którego celem była popularyzacja dbałości o przyrodę w naszym mieście, kształcenie
odpowiedzialności za stan otoczenia oraz rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej u dzieci i młodzieży. 27 marca
2018r.  na Jasnych Błoniach odbyło się jego podsumowanie. Laureaci mogli własnoręcznie umieścić tabliczki wśród
pięknych krokusowych kobierców. Pogoda wprawdzie nie dopisywała, ale atmosfera była bardzo gorąca, a w sercach
szczecinian świeciło słońce, ponieważ młodzi ludzie umieją dostrzegać piękno przyrody i odpowiednio o nią dbać. 
Oto najlepsze hasła:
1 miejsce klasy 1-3
Julia Sembaty - kl.1 -  SP 48  
"Krokusy piękne w Szczecinie mamy
Cieszymy nimi oczy, zawsze o nie dbamy."
1miejsce klasy 4-7
Antonina Gromadzka kl. 5 SP42
Krokusiki tutaj kwitną,
Mam nadzieję, że nie znikną.
Wszak to krokusowe pole,
Ja go niszczyć nie pozwolę.
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ODKRYWAMY TAJEMNICE PRZYRODY
   W czasie dnia otwartego szkoły uczniowie klas szóstych przygotowali przyrodnicze doświadczenia, aby zainteresować przedszkolaków, pokazać, jaki
świat natury jest ciekawy. Dzieci odkrywały prawa fizyki i niejednokrotnie były zadziwione. Nie mogły wprost uwierzyć, co się dzieje z różnymi ciałami pod
wpływem pewnych substancji lub jak zaskakujące są zasady dynamiki, elektrostatyki, wyporu... Niektóre doświadczenia okazały się niemalże sztuczkami
magicznymi. Jak bowiem jest możliwe, że kulka nie może zostać wdmuchnięta do butelki, skoro wielki, silny tata ja wdmuchuję? Dlaczego kwiatki staja się
niebieskie? Mleko też potrafi zmienić swoja barwę. Igła nie tonie. Włosy laleczki staja dęba. Pieprz oddziela się od soli, nie trzeba go wygrzebywać ( ta
sztuczka przydałaby się Kopciuszkowi). Cienka kartka potrafi nie poddać się linijce.Wulkan wybucha. Strzałka zmienia swój kierunek. Gdy dotkniemy
metalu, sygnał włącza się, a gdy gumki - milczy...
  Największe jednak wrażenie zrobiło miękkie jajko pozbawione skorupki, którą zniszczyły kwasy ( całą noc moczyło się w occie). Dzieci były przerażone,
że tak samo na nasze zęby oddziałuje coca cola i inne słodkie, gazowane napoje.
  Maluchy żywo reagowały także na preparat nogi muchy oglądany pod mikroskopem. Przekonały się, że te owady w naturalnej wielkości wzbudzają złe
emocje, a w powiększeniu jeszcze się one potęgują.

MAGICZNY PALEC
   W dniu 9 marca 2018r w Szkole Podstawowej nr48 odbył się dzień otwarty,
w czasie którego pokazałem doświadczenie zwane „Magicznym palcem”.
    Celem dnia otwartego było zaprezentowanie szkoły dzieciom, które od
września chciałyby do niej uczęszczać. Zadaniem naszej klasy 6b było
przygotowanie różnych doświadczeń,aby przybliżyć odwiedzającym naszą
szkołę.
    Moje doświadczenie nazywało się "Magiczny palec". To dobry
eksperyment, aby pokazać właściwości wody i mydła.
Na talerz nalałem wody, po czym całą powierzchnię posypałem pieprzem.
Zanurzyłem palec, ale nic się nie stało. Następnie na czubek palca nalałem
kroplę płynu do naczyń i ponownie dotknąłem powierzchni wody. Tym razem
pieprz znajdujący się powierzchni wody zaczął uciekać od palca w kierunku
brzegów talerzyka.
Pomimo tego, że doświadczenie jest proste i każdy może je zrobić, wyjaśnia
ono ważne zjawisko występujące w przyrodzie. Chodzi o napięcie
powierzchniowe, które utrudnia przenikanie pieprzu do wody. Płyn do mycia
naczyń sprawia, że napięcie zostaje przerwane.
Doświadczenie, jakie zaprezentowałem, bardzo się podobało i przykuło
uwagę odwiedzających. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w dniu
otwartym naszej szkoły.
                                                                      Jakub Garbacz kl. 6b

MAGICZNA IGŁA
  
   W piątek 9 marca w naszej szkole zorganizowano dzień otwarty.
   Celem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie szkoły odwiedzającym.
Można było zwiedzić budynek oraz poznać pracowników szkoły.
   Z największym zainteresowaniem spotkały się doświadczenia popularno –
naukowe zaprezentowane przez uczniów klas 6. Między innymi pokazano
doświadczenie z pływającą igłą, z przezroczystą skorupką jajka i z
wypadającą piłeczką z butelki.
   Moje doświadczenie polegało na udowodnieniu, że stalowa igła potrafi
unosić się na powierzchni wody. Wykorzystałem tu zjawisko zwiększonego
napięcia powierzchniowego, jakie wytwarza się pomiędzy wodą, a
natłuszczoną igłą. Najpierw do miseczki z wodą wrzucałem igłę, która
natychmiast tonęła. Następnie pokrywałem igłę tłuszczem i  ponownie
wrzucałem do miseczki, tym razem igła unosiła się na powierzchni wody.
Mam nadzieję, że wszyscy odwiedzający byli zachwyceni naszą szkołą.

                                                                              Antek Zimnicki kl. 6b

Doświadczenia DoświadczeniaSP 48 SP48
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ZJAWISKO ELEKTRYZOWANIA
Dnia 9 marca 2018 w naszej szkole SP 48 odbyły się Drzwi Otwarte. Odwiedzili nas rodzice wraz z najmłodszymi, przyszłymi adeptami szkoły. Wiele
ciekawych rzeczy można było dowiedzieć się i zobaczyć. Mogę jednak śmiało powiedzieć, że największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się
pracownia przyrodnicza, w której można było samemu wykonać ciekawe doświadczenia przyrodnicze. 
Jeden z eksperymentów pokazywał, jak zachowują się ciała naelektryzowane przez potarcie i dotyk. Można go wykonać, bez problemu samodzielnie w
domu. Będą do tego potrzebne: słomki ( plastikowe), kawałek kartonu, klej, cienki satynowany papier, nożyczki oraz plastikowy kubek. 
Wytnijcie z kartonu kółko o średnicy 5 cm i namalujcie na nim wesołą buźkę. Przyklejcie kilka bardzo wąskich paseczków miękkiego papieru długości ok. 6
cm, żeby udawały włosy, a na odwrocie kółka przyklejcie słomkę. Umieśćcie słomkę w plastikowy kubeczku, najlepiej zrobić dziurę w dnie kubka. Potrzyjcie
wolna słomką o włosy i zbliżcie ją do włosów lalki, a one staną dęba!
Doświadczenie pokazuje po pierwsze metodę elektryzowania ciał poprzez pocieranie. W trakcie ich zetknięcia następuje przepływ elektronów z jednego ciał
na drugie. To, jaki ładunek uzyska ciało, zależy od rodzaju substancji, z której jest wykonane. Potarcie np. plastiku elektryzuje je ujemnie. W przypadku
pocierania, obydwa naelektryzowane ciała będą przeciwne.
Nasza słomka, która posiada więc ładunek, po dotknięciu włosów laleczki, przyciągnie je. To zjawisko z kolei, czyli naelektryzowanie poprzez dotyk,
pokazuje jak działa siła elektryczna po zetknięciu obojętnie elektrycznie ciała, czyli włosów naszej laleczki z naelektryzowanym ciałem, tu słomka.
Badanie zjawisk elektryzowania ciał jest bardzo ciekawe i zachęcam wszystkie dzieci do przeprowadzania własnych, bezpiecznych doświadczeń.

Konstancja Nowicka kl. 6 b

BARWNY KWIAT
    W dniu 09.03.2018 odbyły się Dni Otwarte Szkoły Podstawowej nr 48 w
Szczecinie. Aby zachęcić młodsze dzieci do wybrania naszej szkoły do
dalszej edukacji, przeprowadzaliśmy różne eksperymenty.
    Ja wybrałam doświadczenie pod tytułem „Barwny Kwiat”. Z mamą
kupiłyśmy białe tulipany. Do czystych słoiczków po dżemach wsypałam
barwniki spożywcze o kolorze: niebieskim, żółtym i czerwonym. Następnie
nalałam do nich wody, tak powstała mieszanina. Do każdego naczynia
wsadziłam kwiaty, łodygi kwiatów poprzez rurki siatkowe doprowadziły
kolorową substancję do kielichów. Zabarwiły się one odpowiednio na żółto,
niebiesko i czerwono. Dzieciom najbardziej do gustu przypadł kolor niebieski
i rośliny o tym kolorze najchętniej wybierały.
    Mam nadzieję, że moje doświadczenie zaciekawiło młodych ludzi na tyle,
że zdecydują się na wybranie SP48 na najbliższe 8 lat jako swoją szkołę.

Julia Sobolewska kl. 6b

KOLOROWE MLEKO
   W dniu 09.03.2018r. w Szkole Podstawowej nr. 48 w Szczecinie, odbył się
dzień otwarty. W godzinach miedzy 15-tą a 18-tą szkołę odwiedziło dużo
rodziców wraz ze swoimi dziećmi. Niektóre z nich od września będą
uczniami naszej szkoły.
   Placówka edukacyjna mieszcząca się przy ulicy Czorsztyńskiej 35
zaprezentowała się z jak najlepszej strony. Duży udział w tym
przedsięwzięciu mieli zarówno nauczyciele jak i obecni uczniowie różnych
klas. Przedstawiano zalety szkoły, możliwości zdobywania wiedzy i
rozwijania umiejętności oraz zainteresowań. Różnorodność zajęć
dodatkowych w naszej szkole prezentowali starsi uczniowie.
   Zainteresowaniem przybyłych dzieci cieszyły się ciekawe eksperymenty
przyrodnicze. Ja przygotowałem doświadczenie z mlekiem, barwnikami i
płynem do mycia naczyń. Polegało ono na pokazaniu oddziaływania
cząsteczek płynu na cząsteczki mleka z barwnikami. Ukazałem, w jaki
sposób reagują cząsteczki przy zmianie napięcia powierzchniowego.
    Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie uważam za
udany. Od września do naszej szkoły zawitają nowi uczniowie, którzy z
radością będą w niej zdobywać wiedzę i zawierać nowe przyjaźnie.

                                                                                Hubert Wiórowski kl.6b

DoświadczenieDoświadczenia DoświadczeniaHubertSP48 SP48
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Krzyżówka
Julia
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