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ŚWIĄTECZNY PIĄTEK

Piątek był ostatnim dniem nauki przed przerwą świąteczną. Oczywiście przebiegł w zupełnie
innym nastroju niż każdy inny, na co dzień.

  Magia świąt działa na każdego z nas i to nie tylko w tym niezwykłym czasie, ale dużo wcześniej. Wspólne
przygotowania choinki, wspaniałych wypieków, wśród których prym wiodą pierniki i  gwiazdkowe ciasteczka
wprowadzają wesoły rodzinny nastrój. Spokój, miłość, ciepło uczniowie przynoszą również w mury szkoły. 

  W ostatni dzień przed rozpoczęciem świątecznej przerwy cudowna atmosfera zagościła także w SP48. Wszyscy zasiedli w odświętnych strojach,
przy suto zastawionych stołach, by podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia, zaśpiewać kolędy. Do niektórych przyszedł po raz drugi Mikołaj i
przyniósł wspaniałe prezenty. Nie sposób opisać piękna tych chwil, które zawdzięczamy przede wszystkim rodzicom naszych uczniów.
Zapracowani i zaganiani znaleźli czas, aby wspólnie z pociechą przygotować coś pysznego do skosztowania. Wyrazy uznania Szanowni Rodzice!
Ponakrywane przez dzieci szkolne stoły zapełniały się niezwykłymi delicjami dla każdego podniebienia. Może czas pomyśleć o stworzeniu
szkolnej książki kucharskiej?
Po wigiliach klasowych w towarzystwie wychowawców uczniowie udali się do sali gimnastycznej, która wyglądała w tym dniu wyjątkowo 
świątecznie, na wspólne kolędowanie. Najpiękniejsze kolędy śpiewane przy akordeonowym akompaniamencie pana Bogdana można było
usłyszeć w całej dzielnicy Pogodno.  Uczniowie, teraz słowo do Was - rewelacyjnie śpiewacie!  Jesteście coraz lepsi, pokazaliście to podczas
śpiewania pieśni patriotycznych i śpiewając pastorałki.  Niektóre klasy mają tzw. muzyczne perełki, które grają na różnych instrumentach.
Mogliśmy usłyszeć ich popisy, a serca nasze przepełniał zachwyt i uznanie. Koncert kolęd  dodatkowo został wzbogacony o informacje dotyczące
świątecznych zwyczajów i  obrzędów w polskich domach. 

Dziękujemy uczniom za fantastyczne przygotowanie się do szkolnych uroczystości, rodzicom za kulinarną pomoc, i nie
tylko, oraz wychowawcom za wspaniałe otoczenie opieką swych milusińskich. 

                                                                                                                                                                            Organizatorzy

„I zaśpiewaj,
Zakolęduj nam, kolędo,

Że najbliżsi zawsze blisko przy nas będą, 
Że nikogo nie zabraknie przy tym stole,

Przy kolędzie najpiękniejszej z wszystkich kolęd”.

Ze względu na problemy techniczne związane z edycja zdjęć aktualny numer naszej gazetki jest bardzo ubogi graficznie. Przepraszamy. Mamy
nadzieje, że kłopoty zostaną szybko zlikwidowane. 
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                            CIEMNO WSZĘDZIE ... CO TO BĘDZIE?
                                         NOC Z HISTORIĄ

Od trzech lat w naszej szkole w czasie miesiąca przedmiotowego odbywa się wielka impreza – Noc z Historią.

    W tym roku wszystko zaczęło się w andrzejki o 19.00. Nasz nauczyciel historii- pan Krzysztof- przyszedł do sali gimnastycznej, w której zebrało się około
setki uczniów, i przedstawił nam cały harmonogram zajęć. Następnie podzielił nas na dwie grupy – piąte i szóste klasy, my znalazłyśmy się w tej pierwszej.
Zgodnie ze wskazówkami udaliśmy się do sali, w której czekał na nas pan filatelista. Pokazywał nam swoje klasery ze znaczkami, opowiadał o Poczcie
Polskiej, a następnie przedstawił foldery dotyczące filatelistyki. Najbardziej zaciekawił nas znaczek z metalu. Czegoś takiego nie spodziewaliśmy się.
Znaczek to znaczek, musi być z papieru, aby można było go przykleić na kopercie. Metal bardziej kojarzy nam się z medalami. Następnie przeszliśmy do
sali, w której uczyliśmy się o wyposażeniu wojskowym. Przyjrzeliśmy się pokazowi musztry w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Na zakończenie zajęć był krótki quiz. Wszyscy dobrze odpowiadający otrzymywali
cukierki. Po tej lekcji była piętnastominutowa przerwa. Po niej udaliśmy się na zajęcia o starym wojsku angielskim. Dowiedzieliśmy się, że jednym z
elementów stroju wojskowego były spódniczki w kratę. Panowie pokazali nam broń, a następnie wyświetlili film o walce o wolność Stanów Zjednoczonych.
Okres ten przybliżyli nam nasi goście, Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna Ticonderoga 1758. Na ostatniej lekcji pracowaliśmy z tabletami. Wykonywaliśmy
zadania z aplikacji „Stare Gniezno 3D”. Musieliśmy się wykazać wiedzą na temat słowiańskiego grodu. Zabawa skończyła się o 22.45. Wtedy przyjechali po
nas rodzice. Nauczyciele i goście pożegnali się z nami i wszyscy udaliśmy się do domu na nocny odpoczynek. Niejednemu z nas przyśnił się historyczny
obraz bitwy, musztry, życia w odległych czasach.
   Noc z Historią bardzo nam się podobała. Mamy nadzieję uczestniczyć w niej w przyszłym roku. Ciekawe, czego ciekawego wówczas się dowiemy?

Monika i Honorata

SKARBY POSZUKIWANE OD WIEKÓW
Od wielu, wielu lat ludziom marzy się bogactwo i przepych. I choć przysłowie mówi: „Pieniądze szczęścia nie dają”, ludzie i tak wciąż ich pragną
. Diamenty, szafiry czy inne kamienie szlachetne, drogocenna biżuteria, monety, złoto są symbolem bogactwa. Dla niektórych właśnie to jest skarbem.
Jednak jako prawdziwe skarby najczęściej rozumiemy dobra kultury materialnej lub duchowej pochodzące z dawnych czasów. I tak np. Arka Przymierza -
symbol obecności Boga, w której mieszczą się tablice Mojżesza, Arka Noego- potężny statek, na którym Noe uratował swoją rodzinę i wiele gatunków
zwierząt czy Święty Grall, magiczny i najbardziej tajemniczy symbol religijny, kielich z ostatniej wieczerzy – to chyba najsłynniejsze biblijne skarby. Złoto
Azteków – Indian z Pd. Ameryki, którzy zostali wprawdzie ograbieni przez żołnierzy hiszpańskich, ale i tak wiele dóbr ukryli przed ludzkim okiem. Niejeden z
poszukiwaczy o nim marzy, ale gdzie się znajduje tego chyba nikt nie wie. No i oczywiście słynny skarb zakonu Templariuszy, o którym krążą już legendy
od wieków. To tylko kilka przykładów, a ile ludzi gorączkowało się przez nie. Ile powstało na ten temat książek czy filmów, niektóre pewnie też znacie, jak
chociażby serię opowieści o Panu Samochodziku czy Indiana Jones. Legendy mówią, że aby zdobyć skarb trzeba wykonać jakieś zadanie, przejść wiele
pułapek, ale ludzie gotowi dla sławy i bogactwa zrobić wszystko, nawet ryzykować własne życie. Mimo to skarby wciąż pozostają dla kolejnych pokoleń
tajemnicą, wiele z nich nie zostało odnalezione.
Skarbem są też stare księgi, zabytkowe pisma, pamiętniki, listy czy figurki, naczynia lub inne rzeczy wytworzone przez człowieka. Tylko te cieszą się
zainteresowaniem wąskiego grona specjalistów.
Jest jeszcze coś, o czym warto pamiętać. Dla człowieka o ciepłym sercu jest wiara, miłość, przyjaźń i rodzina. Każdy człowiek ma ten skarb, ale niektórzy
go zaniedbują, najważniejsze są dla nich pieniądze. Może więc warto choć na chwilę zapomnieć o brzęczących monetach i cieszyć z towarzystwa innych
ludzi?Zwłaszcza w tym przedświątecznym czasie.
                                                                                                                                                                                      Maurycy

Po raz drugi uczestniczyłam w Nocy Historii i
zamierzam przyjść także w przyszłym roku i
następnym .... i tak do końca szkoły ( nie świata
oczywiście). Przygotowane zajęcia dostarczają
nie tylko dużo wiedzy, ale też rozrywki.
Najważniejsze, że czynnie możemy w nich
uczestniczyć, a nie tylko biernie patrzeć. Poza
tym nocne spotkania są takie ekscytujące!
Rzadko kiedy rodzice pozwalają spotkać się z
kolegami i koleżankami o tej porze.
                                                                Julia

Oby więcej takich przygód z historią!
Najważniejsze, że co roku jest coś innego. W tym
roku postawiono na niepodległość, ale przekornie
nie Polski tylko USA. Czemu nie, o odzyskaniu
wolności przez naszą Ojczyznę mówiliśmy przez
cały rok w związku z jubileuszem. Ta noc była
więc pewną odmianą i niespodzianką.
                                                         Antek

(...)Tematem przewodnim, nie była niepodległość
Polski, a walka o wolność Stanów
Zjednoczonych. Okres ten przybliżyli nam nasi
goście, Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna
Ticonderoga 1758. Noc z historią była okazją, aby
przyjrzeć się pokazowi musztry w wykonaniu
Kompanii Reprezentacyjnej
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej(...)  
                                        strona internetowa szkoły
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MIKOŁAJU, MIKOŁAJU, ZABIERZ NAS DO HUMANISTYCZNEGO
KRAJU!

Tradycją naszej szkoły jest, że 6 grudnia Mikołaj przychodzi do klas starszych i organizuje im Humanistyczny Turniej Klas.

    Maluchy oczywiście w tym dniu bawią się w zupełnie inny sposób – wychodzą do kina lub inne ciekawe miejsca rozrywki, a przede wszystkim przyjmują
starszego pana w specyficznym czerwonym stroju i z długą białą brodą oraz ogromnym workiem prezentów. Oczywiście trzeba sobie zasłużyć, aby
otrzymać wymarzony upominek, o którym należało św. Mikołaja poinformować w liście. Kto tego nie zrobił, mógł  się nieco rozczarować lub spotkać jakiegoś
przebierańca. Wiadomo – Mikołaj jest świętym, ale nie wszechwiedzącym.
   Starszaki  jak zwykle stanęły do walki o tytuł najlepszej klasy humanistycznej. Piątoklasiści i szóstoklasiści – starzy wyjadacze- wiedzieli, na czym rzecz
polega. Sprytnie wybrali do drużyny tych, którzy posiadają ogromną wiedzę z polskiego, angielskiego, historii, sztuki i religii, ale też świetnie dogadują się ze
sobą. Indywidualiści w pracy zespołowej nie sprawdzają się. Wiedza to nie wszystko, trzeba jeszcze nici porozumienia i współpracy. Przynieśli odpowiednie
przybory do wykonania pracy plastycznej oraz ustalili zasady przy układzie tanecznym. Gorzej mieli czwartoklasiści. Oni na turnieju byli pierwszy raz, nie
wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Z ogromna dozą niepokoju wchodzili do sali gimnastycznej. Z zaciekawieniem patrzyli na jury, którego nie znali, gdyż
tylko z jedna panią – bibliotekarką – spotykali się na co dzień. Pozostałe panie ich nie uczyły. Byli też zaskoczeni tym, że w turnieju czynnie uczestniczyły,
nie tylko wytypowane drużyny, ale też reszta klasy. Praktycznie każda sekunda musiała zostać wykorzystana na wykonanie zadania.  Oczywiście
najciekawsza, najbardziej widowiskowa konkurencja to prezentacja. Czwarte klasy prezentowały siebie, piąte – zwyczaj polski, a szóste – wydarzenie
historyczne. Wszyscy przygotowali się znakomicie. Z przyjemnością oglądało się każdą inscenizację. Potem były zadania z polskiego, historii i angielskiego
dla drużyn. Należało m.in. rozwiązać krzyżówkę historyczną, ułożyć jak największą ilość wyrazów z określonych literek, wyszukać rzeczowniki związane
ze świętami, uzupełnić zdania odpowiednimi angielskimi sformułowaniami. W tym czasie pozostali uczniowie wykonywali prace plastyczne związane z
klasami i mikołajkami. Na końcu zaś wszyscy musieli zatańczyć do wybranej przez nauczycieli muzyki. Nie był to najnowszy hit, więc niektórzy mieli
problemy z dopasowaniem kroków i choreografią. Najważniejsze, że wszyscy świetnie się bawili. Później nastąpiło ogłoszenie wyników, które na każdym
poziomie okazały się ogromnym zaskoczeniem. Nikt nie spodziewał się, że niektóre klasy zdobędą takie lokaty. Wspominaliśmy już – wiedza to nie
wszystko, trzeba jeszcze umieć się zgrać.
    Z niecierpliwością czekamy na następny turniej. Która klasa i czym nas zaskoczy? Odpowiedź na to pytanie poznamy za rok.

Helena

Zamieszczamy wypowiedzi niektórych naszych redaktorów na temat turnieju
Uczestniczyłam w takiej imprezie po raz pierwszy. Gdy weszłam do sali gimnastycznej, zobaczyłam mnóstwo dzieci. Nie brałam do tej pory udziału w tak
dużym konkursie. Najciekawszą konkurencją było tańczenie w rytm interesującej muzyki. Najtrudniejszą – nie zostałam wytypowana do drużyny, tylko
pracowałam z resztą klasy – okazało się malowanie Mikołaja. Wszystkim turniej bardzo się podobał, choć zajęliśmy dopiero 5 miejsce ( przedostatnie).
Oceniam imprezę 10/10.

Jula
Byłem drugi raz na turnieju. Jako jeden z pięciu najlepszych zostałem wytypowany do drużyny. Mojej klasie największą trudność sprawiło zadanie z historii,
mieliśmy trudności z dopasowaniem postaci i dziedzin, a przede wszystkim na początku zestresowaliśmy się, ponieważ nie wzięliśmy ze sobą kleju i nie
mogliśmy przyklejać karteczek. Najbardziej podobały nam się przedstawienia, a zwłaszcza naszej klasy ( w nim także brałem udział i odgrywałem znaczącą
rolę). Moja klasa zajęła pierwsze miejsce od końca, wiec oceniając turniej mam mieszane uczucia – z jednej strony było ciekawie, ale szkoda, że znów nie
wykazaliśmy się tak jak trzeba.

Filip
Na turnieju byłam pierwszy raz, siedziałam przy stoliku z kolegami z klasy i rozwiązywałam zadania. Najciekawsza konkurencja – według mnie – to taniec.
Szybko zorganizowaliśmy się i wymyśliliśmy ciekawy układ. Oczywiście pomogły nam koleżanki, które chodzą na tańce. Najtrudniejsze okazało się zadnie
z historii. Rozwiązanie krzyżówki, gdzie hasłami są obrazki, to nie taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać. Nasza klasa zajęła czwarte miejsce. Nie
wszystkim podobał się turniej – wiadomo, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Mnie bardzo przypadł do gustu. Za rok postanowiliśmy z
klasą wypaść lepiej, bardziej się postarać.

Zuzia

Humanistyczny ma długą tradycję. Co roku
Mikołaj przynosi nowe zadania, wielkie
niespodzianki. Zabawa jest świetna! Wysuwa się
na plan pierwszy. Rywalizacja też odgrywa ważną
rolę. Zawsze mobilizującą. Każda klasa wierzy,
że w następnym roku będzie lepiej .

                                                     Organizatorki

Na turnieju byłam drugi raz. Moja klasa nigdy nie
zdobywa czołowych miejsc, chyba żeby liczyć od
końca. Może dlatego koledzy z klasy uważają, że
nie jest to fajna impreza. Uważam, że nie mają
racji. Przygotowane scenki są naprawdę świetne.
W tym roku przygotowaliśmy dziady.
Wywoływane duchy wzbudziły sensację, a także
uśmiech na twarzy jury. To chyba najważniejsze,
że wszyscy dobrze się bawili.
                                                           Ania

Turniej wzbudza zawsze wiele emocji. Na
początku wszyscy narzekają, że mają mało
czasu na przygotowanie scenek, ale później
okazuje się, że to najciekawszy element imprezy.
Ogólnie, zadania klasowe najbardziej poruszają
dzieci. Klasy czwarte są zdziwione, że w turnieju
biorą udział nie tylko wytypowane osoby, najlepsi
humaniści, ale wszyscy, którzy się pojawili w tym
dniu w szkole. Bardzo integrują one zespoły,
pokazują, że wiedza to nie wszystko.
                                                     Organizatorzy
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

                    KOCHAM ŚWIĘTA!
Boże Narodzenie to coś magicznego. Dziś
opowiem wam, jak postrzegam ten czas 
    W święta zawsze zaprasza się rodzinę,
wszyscy ubierają się uroczyście, np. u mnie
mama zakłada sukienkę , a ja z siostrą -
spódnice. Tata szykuje jedzenie ( oczywiście
musi być karp,barszcz, uszka z grzybami,
pierogi), mama patrzy czy talerze są w
komplecie, ja z siostrą nakrywamy stół.
Najbardziej lubię wybierać serwetki, które później
kładę na stole .Szybko biegam, żeby wszystko
zdążyć zrobić na czas. Wcześniej ubraliśmy 
choinkę i ozdobiliśmy dom. W czasie uroczystej
kolacji najpierw dzielimy się opłatkiem , a jak się
go da swojemu zwierzęciu, to w Noc Wigilijną
zacznie mówić po ludzku . Potem zasiadamy do
stołu i każdy próbuje 12 potraw, nawet jak ktoś nie
lubi czegoś, to musi zjeść chociaż krztynę.
Oczywiście zostawiamy jedno miejsce dla kogoś,
kto nie ma domu i nie ma z kim spędzić świąt.
Wszyscy lubią otwierać prezenty, dlatego
kładziemy je pod choinkę , ja wierzę w Mikołaja .
   Śpiewamy kolędy i pastorałki. Każdy, kto wierzy
w święta, zostaje wprowadzony magiczny nastrój.
                                           Julia Stańczyk 4bMOJE BOŻE NARODZENIE

Boże Narodzenie to czas, który spędzamy z
rodziną. 

   Podczas Adwentu chodzimy do kościoła, żeby
przygotować się do przyjścia na świat Pana
Jezusa. Niektóre dzieci, jak my, przygotowując
się do świąt otwierają okienka Kalendarza
Adwentowego z małymi cukierkami. Ważna w
święta jest choinka, sztuczna lub prawdziwa,
którą każde dziecko i dorosły razem dekorują
bombkami i łańcuchami. Każdy w Boże
Narodzenie przyjeżdża do swoich bliskich, jak
wnuki do dziadków lub dziadkowie do wnuków.
Mama lub babcia szykują nam wszystkim 12
pysznych potraw (barszcz z uszkami, pierogi i
pysznego karpia). Kiedy na niebie pojawi się
pierwsza gwiazdka zaczynamy Wigilię. Najpierw
dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia.
Modlimy się do Pana Boga.  Po kolacji wszyscy
nawzajem dają sobie prezenty od Świętego
Mikołaja. Podczas Wigilii śpiewamy kolędy, a o
północy idziemy na Pasterkę. 

Paulinka Marcyniuk 4b

Zima
   22 grudnia rozpoczyna się kalendarzowa zima.
Wszyscy z niecierpliwością czekamy na śnieg i
mróz. Chcemy wyciągnąć sanki i zjeżdżać z
górki. Można też będzie, utworzyć kulig i zrobić
prawdziwą sannę. Razem z kolegami urządzimy
wesołą zabawę-bitwę na śnieżki. Kiedy napada
dużo śniegu, ulepimy ładnego bałwana. Jeżeli nie
będzie śniegu, to wybierzemy się z rodzicami na
lodowisko.
   Na lodowisku też jest wspaniale. Można kręcić
różne figury i urządzać zawody. Trzeba pamiętać
o rękawiczkach i kasku na głowę.
                                                         Adam 4f

W czasie zimy, a zwłaszcza w
przedświątecznym czasie uważajcie na złe
trolle, które grasują i próbują nas nakłonić do
przejścia na ciemną strunę mocy.

Sposoby na nudę zimowymi
wieczorami

   Na zimę szczególnie polecamy picie ciepłych
napojów i oglądanie filmów, np.,,Artur ratuje
gwiazdkę". Bardzo miło jest spędzać czas z
rodziną, więc proponujemy również granie w
planszówki, miedzy innymi: Chińczyka, Monopoly
i Milionerów( dorośli vs dzieci). Dzięki książkom
mamy bogatsze słownictwo, dlatego warto
poświecić im troszkę czasu, polecamy serię
książek,,Zaopiekuj się mną". Niektórzy mają
bardzo stresujące dni,związane z
przedświąteczna gorączką, miło posłuchać
spokojnych,wolnych i wyciszających piosenek,
wystarczy w dowolnej wyszukiwarce lub you tube
wpisać muzyka do jogi. Nie trzeba wymyślać, nie
wiadomo jakich rzeczy, aby miło spędzić czas.
Ostatnio bardzo popularne zrobiły się gry, a
najbardziej granie na konsolach, np. XBOX 360,
XBOX ONE lub playstenchion, dlatego uważamy,
że ta propozycja spodoba się wielu młodym
ludziom. 
                                 Zuzia 4f ( z koleżankami)

Peter Wohlleben  "Sekretne życie drzew"
  Książka dotyczy drzew, ale w inny nietypowy
sposób. Opowiada o „przyjaźni”, „miłości”,
„języku’ i wielu, wielu innych rzeczach i
uczuciach. Zawiera mnóstwo ciekawostek,  np.
kiedy jedno drzewo jest słabsze, to inne
wypuszcza korzenie tak, aby połączyć je z tym
niedomagającym, aby wesprzeć je poprzez
dawanie składników pokarmowych. Lektura
zaleca skoncentrować się na teraźniejszości, 
innym słowem nie martwić się o to,  co będzie w
przyszłości, bo czy gałąź zastanawia się, czy
urosnąć, czy nie, bo kiedyś może spadnie?
Oczywiście, ze nie!
  Przeczytanie tej książki pozwala zachować 
spokój wewnętrzny, mieć większą nadzieję na
lepsze. Naprawdę, po ostatnim rozdziale
będziemy pod niesamowitym wrażeniem, ile
rzeczy można nauczyć się od drzew.
filozoficznie, przez co książka wydaje się na
trudną do  zrozumienia, to tak nie jest! Obecnie
jest to moja ulubiona książka i naprawdę polecam
ją każdemu!                                    Paulina

W święta możecie obejrzeć „Piratów z
Karaibów: Zemsta Salazara”.
  Film w odróżnieniu od poprzedniej części
jest powrotem do początków serii. Z jednej strony
to dobrze, ale z drugiej strony film powiela stare
schematy. Jack jest w nim alkoholikiem i sięga
dna, w przeciwieństwie do Barabossy który
cieszy się swoim luksusem jak tylko może.
   W tej części sagi bohaterowie muszą zmierzyć
się ze wszelkimi pirackimi klątwami i gonić za tym
co nieznane, by płynąć pod czarnym żaglem.
Jack Sparrow musi sobie odpuścić to za czym
tęskni najbardziej. 
  Film polecam na świąteczny wieczór.
                                                                      Kuba
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