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BEZPIECZEŃSTWO ZAWSZE I WSZĘDZIE NA PIERWSZYM MIEJSCU
Maj jest miesiącem, w którym w naszej szkole przede wszystkim pamięta się o bezpieczeństwie. Wynika to z tego, że niebawem będą wakacje i

wszyscy chcielibyśmy szczęśliwie i zdrowo z nich powrócić.

WYCIECZKA TURYSTYCZNO-EDUKACYJNA 

  23 maja 2019 r. uczniowie klas 2 a i 2 b byli w Skansenie Słowian i
Wikingów w Wolinie, gdzie mieli możliwość obejrzenia chat mieszkalnych i
rzemieślniczych z IX – XI wieku i zgodnie z zasadą poznawania „żywej
historii” – wszystkiego mogli dotknąć i sprawdzić jak działa. Dzieci
podzielone na cztery zespoły, aktywnie uczestniczyły w grze terenowej,
podczas której wspaniale się bawiły, ale także zdobywały wiedzę
historyczną. Zadaniem każdej grupy było zebranie 6 run od mitycznych
bogów, którzy ukryli się pod postacią rzemieślników poruszających się po
skansenie. Wielką atrakcją było też strzelanie z łuku i jedzenie pieczonych
nad ogniem podpłomyków.
  Z Wolina uczniowie udali się do Muzeum „Bunkier V 3” w Zalesiu koło
Międzyzdrojów, gdzie zobaczyli jedyną w Polsce ekspozycję tajnej broni
niemieckiej V 3 z okresu II wojny światowej. Ekspozycja jest niezwykła,
ponieważ jest umiejscowiona w bunkrze, gdzie były składowane pociski V –
3.
Ostatnim punktem wycieczki był pyszny obiad w malowniczej wiosce
Wapnica, gdzie znajduje się przepiękne Jezioro Turkusowe. Dzieci bawiąc
się po obiedzie na placu zabaw, mogli podziwiać jego bajeczną barwę.
  Czas na wycieczce wypełnionej wieloma atrakcjami, minął bardzo szybko.
Do Szczecina wszyscy wrócili pełni wrażeń, z pamiątkami i wspomnieniami.
                                                                    Opiekunowie

W KINIE PIONIER
   31 maja 2019 r. uczniowie klasy 2 b, z okazji zbliżającego się Dnia
Dziecka, wybrali się do kina „Pionier” – najstarszego kina na świecie, które
działa nieprzerwanie od 1907 r. W pięknej sali „Kiniarnia”, która jest
połączeniem kina i kawiarni, dzieci obejrzały animowaną komedię „Manu.
Bądź sobą” – wspaniały film o tym, że zawsze warto być sobą, a wiara we
własne siły może czynić cuda!
   Dzieci, oglądając film w sali urządzonej w stylu retro, gdzie stoi pianino z
1898 r., siedząc przy stolikach, przekonały się, że w kinie można oglądać
film bez popcornu i coli i jest bardzo przyjemnie!
Oprócz pięknego filmu, uczniowie mieli jeszcze jedną atrakcję – pobyt w
Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia”, która mieści się w pobliżu kina
„Pionier”. Mimo, że wizyta ta nie była zaplanowana, dzięki uprzejmości
pracowników biblioteki, uczniowie obejrzeli nowości wydawnicze i
bestsellery z bieżących zakupów bibliotecznych, audiobooki, filmy oraz
różne czasopisma. Dzieci zobaczyły również salę, w której znajdują się
komputery i tablety oraz dowiedziały się, że kilka razy w miesiącu w
bibliotece odbywają się spotkania literackie, wykłady i prelekcje.
Wszystkim polecamy pójście do kina „Pionier” oraz odwiedzenie biblioteki
„ProMedia”.
                                                                             Wychowawczyni

          AKCJA " MAMY- MAMOM" 
   Z okazji Dnia Matki uczennice  z „ Klubu
Wiewiórka” postanowiły zrobić  miłą, słodką
niespodziankę dla mam podopiecznych
 Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza". Mamy
naszych uczniów upiekły ciasta, a dzieci pod
kierunkiem p. Doroty Dybińskiej oraz J. Paczos
wykonały drobne upominki, które sprawiły  wiele
radości ukochanym mamom. Dziewczynki wraz z
podopiecznymi  mile spędzili czas. Zostaliśmy
zaproszeni ponownie. Szczególne
podziękowania dla rodziców dziewczynek
uczęszczających do Klubu Wiewiórka oraz
dziewczynek za zaangażowanie                          
                                           Klub Wiewiórka

  
  PIERWSZA POMOC 
   Klasa 1b nadal szkoli się w udzielaniu
pierwszej pomocy.
    Dziękujemy panu Karolowi Bonkowskiemu,
tacie Emilki, za przeprowadzone zajęcia, w
czasie których pierwszoklasiści przypomnieli
sobie główne zasady udzielania pierwszej
pomocy, mogły poćwiczyć na fantomach
sztuczne oddychanie i masaż serca. Przede
wszystkim nabrały odwagi i odpowiedzialności.
Wiedzą,że nie można nikogo zostawić bez
pomocy. Lepiej coś zrobić źle niż w ogóle (
chociaż w tym wypadku na pewno maluchy
wszystko robią dobrze).

Pionier

Wycieczka Wycieczka Pionier

SP48

SP 48 SP 48 SP 48
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Kodeks

Każdy dziennikarz prawa zna, jego działaniem steruje etyka!
Nie kopiuje, nie skanuje, tylko swoje artykuły redaguje!
Dziennikarz zawsze prawdę mówi, z nikim się nie czubi.
Prawa, etyki  przestrzega, po autoryzację zawsze biega.

Dziennikarz to super gość! O wszystkim informuje i nigdy nie ma dość.
Nie ściąga, nie fantazjuje, prawa nie łamie, czytelników szanuje, w
artykułach nie kłamie!

Dziennikarz postępuje etycznie.
Zna prawo, zasady moralne liczne.
Gdy prawa,  etyki nie szanuje,
Szybko z redakcji wylatuje.
Dziennikarze muszą postępować zgodnie z prawem.
Sława i rozgłos powinny być dla nich tylko tłem.
Gdy kradną komuś teksty, ludzi oszukują,
Przyjdą do nich policjanci i w kajdanki skują.

SP 48
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A

SIATKÓWKA W NASZEJ SZKOLE GÓRĄ

    
   SUKCES NASZYCH "CZWÓRECZEK"

      Nasze siatkarki rocznik 2006 uczestniczyły w Finale Wojewódzkim
Kinder+Sport 2019 w kategorii czwórek. Do mistrzostw zakwalifikowało się
sześć najlepszych zespołów w kategorii dziewcząt i chłopców z
województwa. Rozegraliśmy pięć meczy, niestety udało nam się wygrać
tylko jeden. Ostatecznie zajęliśmy w zawodach szóste miejsce, co oznacza,
że jesteśmy w czołówce najlepszych zespołów województwa !!!
   Klasyfikacja końcowa:I miejsce SP 18 KoszalinII miejsce SMS SP 3 Plas
GryficeIII miejsce UKS Volley WałczIV Miejsce UKS Barnim Goleniów V
miejsce KPS CzaplinekVI miejsce UKS Pogodno SP 48 
     W składzie zespołu grały: Iga Włoch (kapitan zespołu) Amaya Gomez,
Gabriela Trepka, Amelia Jaskowska oraz Inga Rusinek, która została
wyróżniona tytułem najlepszej zawodniczki zespołu – gratulujemy!!!

Trenerka

SUKCES "TRÓJECZEK"

   Gdy "czwóreczki" rywalizowały w Mistrzostwach Województwa
w Kołobrzegu nasze "trójki" brały udział w Wojewódzkim Turnieju
Minisiatkówki Dziewcząt Czaplinek Green Cup. Miło nam oznajmić że
to siatkarki UKS Pogodno SP 48 Szczecin zostały zwyciężczyniami tego
turnieju!!!
  I zespół w składzie: Ala Mroczkowska, Jasmina Nurkovic, Joasia Bajor
i Maja Wysocka zdobył komplet punktów, wygrywając wszystkie mecze. 
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce UKS Pogodno SP 48 I
2 miejsce UKS Volley Wałcz 
3 miejsce KPS Czaplinek 
4 miejsce UKS Pogodno SP 48 II (Hania Szynkowska, Julia Siara,
Paulina Handzlik)
Gratulujemy!!!!

Trenerki

KOLEJNY SUKCES
W Dniu Mam 26 maja nasze siatkarki uczestniczyły w turnieju czwórek w Gryficach. Zawody zorganizował SMS Plas Gryfice. Do rywalizacji stanęły
zespoły Goleniowa, Golczewa, Gryfic oraz nasz zespół ze Szczecina. Dziewczęta z zapałem przystąpiły do rywalizacji. Mecze były bardzo wyrównane.
Ostatecznie po kilku godzinach rywalizacji UKS Pogodno SP 48 Szczecin zajął 2 miejsce:)
W składzie naszego zespołu zagrały: Inga Rusinek, Alicja Mroczkowska, Iga Włoch, Gabrysia Trepka, Amaya Gomez, trener Tomasz Nowak.
  Wyróżniona zawodniczką drużyny została Inga Rusinek.
Gratulujemy!!!!!
                                                                                                                                                                                                                             Trenerki

Siatkówka

Siatkówka Siatkówka

SP 48

SP 48 SP 48
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SUKCESY NASZYCH PIŁKARZY

TURNIEJ IM. WŁODZIMIERZA OBSTA

29 maja odbyła się w naszej szkole trzecia edycja międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców klas III im. niezapomnianego trenera Włodzimierza
Obsta. Świetnie spisali się nasi zawodnicy, którzy po zaciętych pojedynkach zajęli 1 miejsce w turnieju!!! W składzie zespołu zagrali: Wymysłowski Łukasz,
Wymysłowski Mateusz, Klimas Filip, Przeworowski Jakub, Libera Przemysław, Weczer Adam, Marcin Szelągiewicz, Aleksander Picheta, trener -
Małgorzata Pakulska.

Trenaerka

MISTRZOSTWA SZCZECINA

  Reprezentacja naszej szkoły trafiła do grupy  I  , mając do pokonania :
SP 1, SP 8, SP 35, SP 45 , SP 51 (POGOŃ ), SP69 II ( ARKONIA )
   Mecze w grupie poszły całkiem gładko, bez większych problemów,
aczkolwiek jak to w sporcie emocji i stresu nie było mało. Najbardziej
ucieszył nas wszystkich wygrany mecz z odwiecznym naszym rywalem
SP51 (POGOŃ )4 : 2 Ale to wszystko sprawiło, że  Awans do Półfinału
smakował jeszcze bardziej !!!! I Tak 5 czerwca w wielkim upale trzeba było
stanąć oko w oko z kolejnymi drużynami :  SP 69 I, SP 74 , SP 14  , które
podobnie jak my za cel stawiały sobie Awans do Finałowej Czwórki
Mistrzostw Szczecina. Na tym etapie łatwych spotkań już nie było, walka
toczyła się na każdym skrawku boiska, by mieć na swoim koncie jak
najwięcej zwycięstw , strzelonych i jak najmniej straconych bramek, bo to
wszystko mogło decydować o Awansie. I tak też się stało, o Naszym
Awansie do Finałowej Czwórki zadecydowały właśnie bramki.  Drużyna
zasługuje na największe słowa uznania, bo grała i walczyła dzielnie do
ostatniego gwizdka, przechodząc do historii szkoły , bo pierwszy raz
najmłodsza ekipa doszła do Finału Mistrzostw Szczecina. 

11 czerwca 2019 o godz. 13.00 w SP 69 Wielki Finał!!!

 Trzymajcie za tych chłopaków kciuki , ja jako Trener wierzę , że zrobią
nam sporą niespodziankę : )

TURNIEJ POD PATRONATEM RADOSŁAWA MAJDANA
W czwartek 6 czerwca 2019 na naszym Orliku odbyła XVIII edycja Turnieju
pod patronatem naszego absolwenta, wieloletniego zawodnika KS POGOŃ
SZCZECIN oraz reprezentanta POLSKI Radosława Majdana. W Turnieju
udział wzięło 5 drużyn ze Szczecińskich Szkół Podst. : SP 11 , SP 45 , SP
65 , SP Salezjanie. Mecze rozegrano według systemu „ każdy z każdym „ .
 Od pierwszych spotkań lider Turnieju był wyraźny , była to szkoła 
Salezjanie, która pewnie pokonała wszystkie ekipy zajmując I m-sce . Dalej
kolejno miejsca zajęli:
II m-sce – SP 11
III m-sce – SP 48
IV m-sce – SP 45
V m-sce – SP 65
Poziom umiejętności zawodników w Turnieju był bardzo wysoki, toteż każdy
mecz obfitował w  wiele atrakcyjnych sytuacji strzeleckich o czym świadczą
wysokie wyniki końcowe spotkań. Trzy pierwsze drużyny otrzymały Puchary
plus dyplomy i nagrody – koszulki , natomiast ekipy zajmujące dalsze m-sca
otrzymały dyplomy i nagrody – bidony . Na Turnieju wręczono również
nagrody indywidualne :
Najlepszy Bramkarz              Najlepszy Zawodnik                         Król
Strzelców
Bartek Wilczyński, SP 45  Mateusz Andruszko, SP Salezjanie Bartek
Walczak, SP 11.

Trenerka

PiłkaPiłka PiłkaSP 48SP 48 SP 48
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GDZIE NA WAKACJE?

CUDOWNA WYSPA
   Na wakacje polecam polecieć do Hiszpanii, na Fuerteventurę, wyspę na Oceanie Atlantyckim,
będącej częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich.
   Znajduje się ona w pobliżu Afryki, dlatego panuje tam gorący klimat, zawsze jest ciepło, nie trzeba
brać ze sobą wielu rzeczy do ubrania, gdyż bez przerwy chodzi się w krótkich spodenkach i
podkoszulkach.  Z lotu ptaka przypomina piórko, które płynie po wodzie.  Zwraca uwagę swymi
pięknymi plażami, na których bez końca można zażywać kąpieli słonecznych. Znajduje się tam zoo
„Oasis Park”. Proponuje ono turystom wiele atrakcji, np. przejażdżki na wielbłądach, pływanie z
delfinami. Można też skosztować przepysznego jedzenia, egzotycznych smaków. Wśród
proponowanych produktów najwięcej jest ryb, koziego mięsa i sera. Przepyszne są też tam lody.
Wyśmienite kozie sery można kupić w każdym dobrym sklepie. Amatorzy gór także znajdą tam coś
dla siebie. Po stokach górskich oczywiście biegają kozy, niekiedy chronią się przed słońcem na
bocznych uliczkach miasteczek.
  Podróż samolotem nie jest długa trwa tylko 5 godzin 30 minut. 

    Gorąco polecam wyjazd na Fuerteventurę.  

Julia Stańczyk kl. 4b

OBOK TEŻ CUDOWNE MIEJSCE

  Wakacje najlepiej spędzić w Hiszpanii, na wyspie Gran Canaria.
  To najsłynniejsza z wysp w archipelagu Wysp Kanaryjskich.  Zachwyca
złocistymi plażami i niekończącymi się wydmami z jasnozłotego piasku. Są
tu także góry z pieszymi szlakami, zielone doliny z malowniczymi wioskami
oraz miejsca z cennymi zabytkami historycznymi.
  Gran Canaria jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wakacyjnych
na świecie. Poza bogactwami natury oferuje wiele możliwości spędzenia
wymarzonych wakacji. Można tu wypocząć na plaży, uprawiać sporty
wodne, pływać z delfinami, wyjść na górskie szlaki, zobaczyć zabytki.
Dzieciaki pobawią się w parkach rozrywki i hotelowych miniklubach. Dla
każdego coś miłego.
  Gran Canaria to bardzo ciepła wyspa z przyjaznym klimatem –
temperatura powietrza nie spada poniżej 20ºC i wygrzewanie się na
plażach jest możliwe przez okrągły rok. 

                                                                                Ada Mianowska kl. 4b

CAŁE PAŃSTWO NA WYSPACH

  Według mnie wakacje najlepiej spędzić w Japonii. To państwo
wyspiarskie położone w Azji, usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na
zachodnim Pacyfiku. Jego stolicą jest Tokio.
  Niesamowita kultura tego kraju sięga najdawniejszych czasów. Wszyscy
słyszeliśmy o samurajach, gejszach, cesarzu, kamikadze i japońskiej
herbacie. Obecnie przede wszystkim Japonia kojarzona jest z elektroniką,
rozwojem technologii komputerowej  oraz mangą – specjalnym rodzajem
komiksu. Bardzo interesuje mnie ten gatunek i dlatego chciałabym polecieć
do Japonii i spotkać miłośników mangi, porozmawiać z nimi, wymienić się
doświadczeniami. Droga nie jest krótka- lot trwa 11 godzin i 50 minut –
jednak warto się przemęczyć , aby spędzić wakacje w idealnym miejscu,
wśród cudownych lasów bambusowych, wiśniowych sadów lub drapaczy
chmur.
  Polecam Japonię, choć czasem pojawiają się tam trzęsienia ziemi.

Marta Tomaszewska kl.4f

Wyspa

Wakacje

Internet

Internet
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U NASZYCH 
ZACHODNICH SĄSIADÓW

  Wakacje najlepiej spędzić w Vallsted. To małe
miasteczko w Niemczech. Mieszka w nim moja
ciocia, którą często odwiedzam, zwłaszcza latem.
  Polecam to miejsce ze względu na to, że jest
tam cicho i spokojnie. Zabudowania stanowią
głównie domki jednorodzinne, przy których
znajdują się przepiękne ogrody. U mojej cioci jest
rozstawiona trampolina, na której uwielbiam
skakać. W miasteczku można zatrzymać się w
hotelu i zjeść w restauracji. Niedaleko znajduje
się większa miejscowość – Vechelde, położona
około 8 km od Vallsted. W pobliżu są tez góry
Harcu. Miłośnicy pieszych wycieczek na pewno
znajdą tam coś dla siebie.
  Gorąco polecam wyjazd do małego
niemieckiego miasteczka.

                                      Honorata Skłucka kl. 5c

 U NAS W POLSCE 
TEŻ JEST PIĘKNIE!

 
  Wakacje najlepiej spędzić w Mrzeżynie. 

   Polecam to miejsce ze względu na dużą plażę,
kręcone lody, mnóstwo hoteli i basenów.

  Kilka razy byłam tam z grupa taneczną na
koloniach. Zawsze świetnie się bawiłam, choć
nieraz pogoda nie dopisywała, wtedy mogliśmy
skorzystać z atrakcji, jakie proponował dom
wypoczynkowy – basen, hala sportowa. 
Niezapomniane były zabawy na plaży i w morzu
oraz wspólne ognisko i słodka niespodzianka.

  Wakacje najlepiej spędzić w Mrzeżynie!

                                    Michalina Strzępka kl. 4f.

HOLANDIA TEŻ KUSI...

  Wakacje polecam spędzić w Holandii ze względu na liczne ścieżki
rowerowe, zielone parki, łagodny klimat, miłych ludzi oraz duże, ciepłe
jeziora.

  Atmosfera w tym kraju jest miła i przyjemna. Najlepiej bawiłam się w
Amsterdamie, dużym mieście , w którym czasami kręcone są filmy i seriale.
Holandia to mały kraj, ale nie przeszkadza to w wielkiej, dobrej zabawie.
Szczególnie polecam wycieczki rowerowe. Holendrzy uwielbiają ten środek
lokomocji. Można tam znaleźć najwięcej rowerów na świecie. Amsterdam
obfituje w hotele, więc nie ma problemu ze znalezieniem noclegu. 

  Równie wspaniałe holenderskie miasto to Breda, gdzie znajduje się
mnóstwo kanałów, sklepów, żaglówek i pizzerii, w których serwują
przepyszną pizzę.

  Gorąco polecam wyjazd do Holandii.

                                                                          Zuzanna Kurantowicz kl. 4f

A MOŻE NAD BALATON?
   Wakacje najlepiej spędzić na Węgrzech. To kraj w sercu Europy,
popularny cel turystycznych wypraw.  

  Jednym z najciekawszych miejsc jest Balaton jezioro blotne, największe w
Środkowej Europie. Na pytanie, dlaczego warto przyjechać nad Balaton tak
naprawdę trudno jest odpowiedzieć. Nie dlatego, że nie ma tam co robić.
Wręcz przeciwnie - dlatego, że pomysłów na spędzenie czasu nad tym
ogromnym jeziorem jest aż nadto. Balaton oferuje sporo atrakcji dla rodzin
z dziećmi, ludzi lubiących odpoczywać w ruchu, wędkować, miłośników
odkrywania historii, chcących podratować zdrowie, aż wreszcie wielbicieli
dobrej kuchni!

  Godne obejrzenia są tam ogromne winnice, wspaniała jaskinia, niezwykły
klasztor benedyktynów  i wiele, wiele innych miejsc, których nie sposób
wyliczyć. 

  Najwspanialsze są plaże , na których zawsze dopisuje pogoda i dobry
humor.

                                                                            Monika Kopycińska kl. 5c
     

Wakacje Internet
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Dzień Taty
SP 48
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