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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

AKADEMIA 
        NIE MUSI BYĆ SZTYWNA I NUDNA
   Wszyscy kojarzą uroczystości szkolne z recytacją poważnych wierszy, podniosłą atmosferą.
Od kilku lat w naszej szkole tak nie jest. Nie na darmo przybraliśmy imię Kawalerów Orderu
Uśmiechu.

   Dzień ten co roku jest chwilą na przemyślenia dla osób pracujących w oświacie polskiej...dokąd
doszliśmy i dokąd idziemy...jak sprawić, by przyszłym pokoleniom było łatwiej żyć we wciąż
zmieniającej się rzeczywistości i jak pomóc im w jej kreowaniu.
   Jak zawsze nasi uczniowie wspaniale ubogacili uroczystość swoimi występami artystycznymi.
Najpierw zobaczyliśmy występ Szczecinian pod kierownictwem p. Ewy Ott- Kamińskiej, a następnie
przedstawienie w wykonaniu Uczniów klasy 7c, które wyreżyserowała p. Lidia
Wasilewska. Serdecznie dziękujemy naszym uczniom i ich opiekunom za artystyczne doznania. Po
części artystycznej Pani Dyrektor zwróciła się do zebranych Gości. W swoim wystąpieniu nawiązała
do słów naszej tegorocznej Noblistki p. Olgi Tokarczuk: Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną
do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i
ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu. Jeśli natomiast ich
zapał zostanie stłumiony brakiem wsparcia i szacunku, kiedy ich pasja wypali się przez nieprzystające
do stresu i odpowiedzialności zarobki, przyszłość namaluje się w ciemnych barwach.Pani Dyrektor
życzyła zatem wszystkim zebranym sił i zapału do dalszej pracy. Po tym nastąpił czas na gratulacje
dla Jubilatów, którzy pracują w oświacie 40, 35, 30 i 25 lat oraz dla nauczycieli, którzy otrzymali
nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Na koniec Pani Dyrektor
nagrodziła Nagrodą Dyrektora zasłużonych nauczycieli. Ten miły dzień zakończyliśmy przy słodkim
poczęstunku. Było bardzo miło, a słońce tego dnia przyświecało każdemu nauczycielowi.
                                                                                                                     Anna Rakowska

"KONCERT ŻYCZEŃ"
  Zawsze miło jest usłyszeć swój ulubiony utwór muzyczny, wszak muzyka łagodzi obyczaje, a
piosenka jest lekiem na całe zło. 

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował  dla nauczycieli Koncert
Życzeń”
11 października podczas przerw lekcyjnych nauczyciele  naszej szkoły mogli wysłuchać życzeń,
specjalnie dla nich dedykowanych oraz swoich ulubionych utworów muzycznych (niektórzy nawet
przy nich tańczyli :)). Oczywiście wcześniej został przeprowadzony wywiad w tej sprawie. Dodatkowo
przedstawiciele SU wręczyli swym pedagogom pyszne słodkości z życzeniami, przygotowane przez
uczniów z Samorządu i ich rodziców. Serdecznie dziękujemy Im za to!!! 
   Dla uczniów odbył się konkurs „Dopasuj utwór do nauczyciela”  Wyniki i nagroda już wkrótce.
Standardowo obejrzyjcie zdjęcia z tej zabawy :)

                                                                                                                        Opiekun SU

Koncert

Koncert
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ZGADNIJ,
KTÓRY TO NAUCZYCIEL?

1. Ten nauczyciel z natura jest za pan brat
Pobyt na świeżym powietrzu powoduje, że ubywa
mu lat.
Sukcesy jego uczniów są znane w całym kraju.
Dzięki niemu życie uczniów można przyrównać
do raju.

2. Ten nauczyciel ma wiele cierpliwości,
Zawsze na jego twarzy uśmiech gości.
Z każdym uczniem znajdzie wspólny język.
Wielu nowych słówek nauczy on w mig.

3.„Stół z powyłamywanymi nogami”-
gdy ktoś to wymawia z problemami
do tego nauczyciela wali jak w dym.
Wspólnie poradzą sobie z tym.

4.Na lekcjach uczniowie odpowiadają
śpiewająco.
Na pewno ta osoba jest czarującą.
Tanecznym krokiem do niej uczniowie
przychodzą.
Zdarza się, że czasem zawodzą.

5.Teatr i książki z tą osoba się kojarzą.
Na jej zajęciach uczniowie świetnie jarzą,
Co to dykcja, monodram i takie tam,
Każdy może wyjść z ram.

6.To osoba niewielkiej postury,
Za to rysuje jak mało który.
Piękne dekoracje na uroczystości przygotowuje.
Na lekcjach uczniom też coś zmaluje.

7. XX wiek ciągle z nami powtarza.
Podnosi głos - to się zdarza.
Epoki różne nam tłumaczy
I mówi co np. „kongres’ znaczy.

8.Utalentowaną jest osobą,
W jej głowie pomysły się rodzą.
Zmysł estetyczny rozwinięty ma,
W klasie tanecznej pierwsze skrzypce gra.

9.Ten nauczyciel ma włosy jak złoto.
Gramatyki uczy z ochotą.
Zawsze jest ładnie ubrany,
Za to my też go podziwiamy.

10.Z uczniami na lekkoatletyczne zawody pędzi
W słońce, deszcz, śnieg- nigdy nie zrzędzi.
O kondycję młodych uczniów dba.
Sposoby wyprostowania kręgosłupa zna.

11.Z uczennicami akrobatykę trenowała.
Do ciężkiej, wytrwałej pracy motywowała.
Gimnastyka korekcyjna to też jej specjalizacja,
Każda z nią lekcja to dla nas atrakcja.

12.Często spotkać go można przy komputerze.
Uczniowie przed nim jeżdżą na rowerze.
Zna tajniki ruchu drogowego.
Niekiedy możesz u niego pograć kolego

13.Ten nauczyciel literatury uczy wspaniale,
Trudne zawiłości języka tłumaczy wytrwale.
Akcje charytatywne przygotowuje,
Nigdy czasu nie marnuje.

14.Ten nauczyciel wykona każde doświadczenie.
Ochrona przyrody ma dla niego znaczenie.
Dla uczniów wycieczki, wykłady organizuje,
Na których profesor klucz do nauki pokazuje.

15.Ten nauczyciel to magik prawdziwy,
Na lekcjach wyczynia różne dziwy.
Uczniowie są nim oczarowani.
Świat fikcji jest im przez niego przybliżany.

16.Starania tej osoby na lekcji się potęgują,
Gdy uczniowie zadania rozwiązują.
Jeszcze rok temu z uczniami współpracowała,
Różne akcje w szkole organizowała.

17.Na działaniach i  liczbach się zna.
Ze swego poczucia humoru jest sławna.
Gdy trzeba, to opierwiastkuje,
Choć w głębi duszy bardzo tego żałuje.

18.Jego zasługi można dzielić i mnożyć.
Każdy chciałby lekcji z nim dożyć.
Na niego zawsze można liczyć.
Dobrej życiowej rady użyczy.

19. Ta osoba trzepocze długimi rzęsami
Dzięki urodzie mogłaby być między modelkami.
Z uśmiechem na twarzy literki pokazuje.
Najmłodszych uczniów wychowuje.

20.Uczyła mnie, teraz uczy mego brata ta dobra
pani.
Młodych uczniów do wyższych klas przekazuje
oblatanych.
Na jej lekcjach uczniowie pilnie słuchają
I dobre oceny dostają.

21.Siatkarki pilnie trenuje
W licznych zawodach startuje.
Na lekcjach nie próżnuje,
Przedziwne figury pokazuje.

22.Z chłopakami w piłkę gra.
Na dyscyplinie też się zna.
Ma pieska ulubionego,
Po lekcjach pędzi do niego.
23.Ta osoba kiedyś przyrody uczyła.
Na każdej szkolnej uroczystości była.
Teraz rozbudowa to jej oczko w głowie.
Na każde pytanie rodziców odpowie.
24.Ta pani na przyrodzie się zna.
Ciągle do nauki nas gna.
Od niedawna w szkole pracuje.
Na lekcjach doświadczenia pokazuje.

Nauczyciele SP 48
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SZKOLNE WSPOMNIENIA

Wspomnienia rodzica o szkole
    Ze szkołą każdy z nas ma wiele wspomnień. Jedni mogą godzinami opowiadać wspaniałe, wesołe i humorystyczne historie. Inni zaś kręcą
nosem i nie chcą nic mówić.
  
  Mnie się wydaje, że to wszystko wynika albo z ich pozytywnych bądź negatywnych odczuć, których doznali w szkole.
Zazwyczaj ci , którzy uczą się dobrze albo bardzo dobrze, wspominają szkołę pozytywnie, mówią o niej w superlatywach. Gorzej z tymi, co nie za bardzo
chcieli zdobywać wiedzę, choć to oni zazwyczaj mają najwięcej do opowiadania. Broili, płatali figle, wagarowali i spali na lekcjach.
    W naszym domu o szkole mówi się same dobre rzeczy, choć nieraz też troszkę pomarudzimy. Zazwyczaj na ciężki plecak i zadania domowe. 
Moja mama zawsze twierdzi, że lata szkolne to piękny okres w życiu. Wspomina swoją podstawówkę jako wesoły i beztroski czas. Klasa była
sympatyczna, ale bardzo liczna. Uczniów trzydziestu dwóch. Nie zawsze dla wszystkich wystarczyło krzeseł i ławek. Był ścisk, ale i przez to weselej.
Mama wspomina, że łatwiej było ściągnąć … zawsze ktoś siedział obok i miał pomysł. Mieli też wymarzoną panią wychowawczynię. Zawsze służyła
pomocą i organizowała ciekawe wyjścia. Najczęściej chodzili do Puszczy Bukowej. Tam poznawali otaczającą przyrodę a i nieraz spotkali na drodze
wiewiórki i żmije. Krzyku było ponoć co nie miara. Rozpalali ogniska, śpiewali piosenki i bawili się w podchody. Wracając do szkoły z wycieczki, jak tylko
pani nie widziała, zbierali do śniadaniówek jaszczurki. Potem je wypuszczali … podobno.
Ale nie zawsze było tak wesoło, czasem z chwilami grozy. Na lekcjach fizyki niejeden u nich dostał linijką po rękach, jak rozmawiał. Albo stali w kącie za
karę, wkręcali „żarówki” ( czyli na klęczkach należało trzymać ręce w górze i wykonywać ruch, jakby wkręcało się żarówkę ). Takie kary czekały tych,
którzy byli za bardzo wyrywni , albo nie mogli spokojnie usiedzieć.
    We wspomnieniach pozostała również wycieczka klasowa z siódmej klasy. Tą mama zapamiętała najbardziej. Pojechali autokarem do Krakowa. Mama
mówi, że bardzo ich to zintegrowało. Stali się bardzo zżytą klasą. Oglądając zdjęcia faktycznie mogę to potwierdzi
, wyglądali na bardzo wesołych i zadowolonych. Słyszałam też historię, że dwóch kolegów tam się zgubiło. Klasa z opiekunami biegała po Starym Mieście.
Nie mogli ich znaleźć. Po dobrej godzinie szukania, okazało się , że koledzy siedzieli spokojnie w kawiarni i zajadali pyszne lody. Mimo całej akcji
poszukiwawczej , dzieci były usatysfakcjonowane, ponieważ dodało to dodatkowych wrażeń. W ostatnią noc jak przystało na szkolny wyjazd zrobili sobie
„zieloną noc”. Smarowali klamki pastą do zębów, pozamieniali buty i torby, owinęli papierem toaletowym stoły na świetlicy. Psocili jak się dało do
momentu, aż pani ich nie złapała …
   Moja mama zawsze z uśmiechem na twarzy wspomina swoja szkołę podstawową. Do dzisiaj też utrzymuje kontakt z najlepszą koleżanką z ławki. Nieraz
obie zaczynają opowiadać szkolne przygody i śmieją się do łez.
    Szkolny czas to przecież nie tylko nauka , siedzenie nad książkami , ale też zawieranie znajomości, które mogę trwać na zawsze. To również wycieczki,
wspólne wyjścia i cudowne przygody. Mam nadzieję, że po ukończeniu szkoły podstawowej będę mogła wspominać ją pozytywnie i z wielkim
sentymentem.
                                                                                                                        Ula kl. 7b

Miłe złego początki
  To prawda, że w szkole uczniom przychodzą do głowy niesamowite pomysły. Nie wszystkie
są mądre.
  W dawnych szkołach nauczyciele swoje biurka mieli na katedrach, czyli drewnianych podestach.
Często wykonane one były z desek, w których znajdowały się sęki, mające tendencję do wypadania,
wówczas tworzyła się dziura. Jedna z nich natchnęła klasę 6b do zrobienia psikusa panu od muzyki,
który na każdej lekcji pięknie grał na gitarze. Figlarni uczniowie ustawili tak katedrę, aby jedna nóżka
krzesła znalazła się w dziurze. Nauczyciel miał zwyczaj szybko siadać na krześle, jeżeli znajdowało
się w odpowiednim oddaleniu od biurka i natychmiast uderzać w struny. W opisywanym dniu zrobił
tak, jak miał w zwyczaju - zapowiedział śpiew, wziął do ręki gitarę i zasiadł na krześle. Oczywiście nie
siedział na nim długo. Klasa mogła zobaczyć tylko jego nogi fikające wysoko w powietrzu. Teraz
nastąpił moment grozy! Uczniowie uświadomili sobie, że miedzy podestem a ścianą była niewielka
przestrzeń, do której wpadł pan od muzyki. Biedak mógł stracić życie! W klasie zapadła śmiertelna
cisza... Wtedy nauczyciel szybko wyskoczył zza katedry, podniósł krzesło, usiadł na nim i zaczął grać.
Uczniowie śpiewali cienko.
                                                                                                                            Helena
 



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 39 10/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Pogodniak Szkolny

Kodowanie

Kodowanie

               
                    CODEWEEK RUSZYŁ!
    Europejski Tydzień Kodowania to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe
wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób!
„Od zarania dziejów robiliśmy wiele rzeczy przy pomocy kamieni, żelaza, papieru czy ołówka.
Obecnie żyjemy w innej epoce, w której to kod kształtuje świat. W ramach Tygodnia Kodowania
chcemy dać każdemu możliwość odkrycia programowania i dobrej zabawy, z którą się wiąże ta
umiejętność. Nauczmy się programowania, aby kształtować naszą przyszłość!”
-Alessandro Bogliolo,, koordynator zespołu ambasadorów Europejskiego Tygodnia Kodowania.

                                       www.codeweek.eu

Dlaczego warto uczyć dzieci programowania?
1. Dziecko czuje się sprawcą: „napisałem program i on działa”, a świadomość, że zmusiło się taką
skomplikowaną maszynę do określonego działania sprawia, że nabiera też ono wiary
w siebie i swoje możliwości.
2.Komputer, postać na ekranie czy malutki robocik – nie domyślą się, co dziecko chce im przekazać.
Oczekiwania względem nich muszą być wyrażone niezwykle precyzyjnie. Programowanie uczy
jasnego wyrażania swoich oczekiwań.
3.Logiczne myślenie – programowanie wymaga poznania szeregu algorytmów i rozumienia ich,
konieczne jest też przewidywanie konsekwencji danego rozwiązania i planowanie działań.
4.Umiejętność konsekwentnego dążenia do celu – programując trzeba stale przestrzegać pewnych
niezmiennych zasad, pominięcie jakiegoś elementu sprawia, że program nie działa.
5.Kodowanie wymaga też cierpliwości
i wytrwałości – szukanie błędu czasami trwa chwilę.
6.Żeby stworzyć grę lub animację trzeba myśleć twórczo, szukać nowych rozwiązań.
7.Doświadczenia z innych krajów wskazują na to, że dzieci potrafią opanować podstawy
programowania i że przychodzi im to z dużą łatwością oraz sprawia mnóstwo radości.

                                                                                                          Anna Rakowska

KOLEJNY CODEWEEK ZA NAMI!
   Za nami kolejny Codeweek, czyli dobrze zakodowany czas...W naszej szkole z wielkim zapałem
podjęliśmy się programowaniu w Scratchu na zajęciach informatyki. Dodatkowo nastał czas "Przerw
na kodowanie". Tym samym wpisalismy się w europejską inicjatywę i byliśmy kilkoma z
66222 wydarzeń Codeweeka w Europie. Każdy chętny mógł ciekawie i rozwojowo spędzić czas ucząc
się kodowania w poświęconych temu aplikacjach. Nie było problemu z zagospodarowaniem szkolnych
tabletów, wszystkie z radością ruszyły do pracy. Czas Codeweeka szybko minął, jednak w naszej
szkole misja nauki kodowania i programowania trwa...

                                                                                                 Anna Rakowska

                                                   Z ŻYCIA SZKOŁY

SP 48
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JAKIM TYPEM CHŁOPAKA JESTEŚ?
    Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30
września, głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski,
albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. 

   W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić
swoją sympatię. W Polsce jest to święto nieco bardziej popularne od Dnia Mężczyzn, co wiąże
się zapewne z popularyzacją idei równości płci i większej aktywności ze strony kobiet, które
dzięki niemu zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców.

    W tym szczególnym dniu dziewczęta naszej szkoły postanowiły wspierać dzielnych
chłopców podstawówki nr 48 w Szczecinie w byciu mężczyznami, jak ważnymi w naszym
teraźniejszym i przyszłym życiu. Stąd płynące z serca życzenia i nieco słodyczy :) Ale to nie
wszystko!!!!! Samorząd Uczniowski  zaprosił wszystkich chłopców do wspólnej zabawy,
podczas przerw lekcyjnych. Ten dzień podkreśliłyśmy naszym strojem – nosiłyśmy muszki i
krawaty. Na długich przerwach chłopcy też się nie nudzili. Uczestniczyli w konkurencjach
sportowych, typowo kobiecych. Musieli tańczyć salsę i skakać profesjonalnie na skakance.
Chłopcy musieli dorównać prowadzącej imprezę Pani Agnieszce Olender i Pani Agnieszce
Filipowskiej, a nie było to łatwe. W drugiej części chłopcy rozwiązywali quiz o tytule „Jakim
typem chłopaka jesteś”. Okazało się, że przebywają z nami : sportowcy, mięśniacy, naukowcy,
niestety zabrakło flirciarza:).

                                                                                                Opiekunki samorządu            

„Tour de rolka” 
integracja Samorządu Uczniowskiego

   19 października miłośnicy jazdy na rolkach, wrotkach,
hulajnogach i deskorolkach mogli sprawdzić swoje
umiejętności podczas  trasy wokół NETTO ARENA. Spotkanie
dotyczyło integracji samorządu uczniowskiego. Po ciężkim
wysiłku w ciepłym zaciszu pizzerii, obradowaliśmy i snuliśmy
plany na przyszły miesiąc i nie tylko. Pogoda nam w tym dniu
nie dopisywała, ale mimo to było wesoło i sympatycznie.
Zapraszam do fotek J. PS: Oczywiście nasze Panie opiekunki
nas nie zawiodły i z nami „szusowały” na rolkach. 

                                                        
                                                                                                                                             Samorząd 

Integracja SP 48
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POŻEGNANIE PIŁKARSKIEGO LATA
   Granie na "Zakończenie lata" zorganizowane przez animatorów - panów Dariusza Saramaka i Adama Benesza oraz rodziców zgromadziło ponad 40
młodych futbolistów. Utworzyli oni 7 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. Ośmioro najmłodszych rozegrało między sobą dwa spotkania, natomiast ich
starsi koledzy - dziesięć. Nawet przy nienajlepszej pogodzie dopisały humory a spora dawka sportowych emocji trzymała w napięciu do samego końca
turnieju. Dla młodych piłkarzy organizatorzy przygotowali grilowane potrawy, ciepłe napoje i domowe wypieki a każdy z uczestników otrzymał drobne
upominki i pamiątkowy dyplom.
Końcowa klasyfikacja zawodów sędziowanych przez Oliwię Saramak przedstawia się następująco:
1. Krzycząca Panda - 10pkt.
2. FC Banany - 7pkt.
3. FC Bambiki - 6pkt.
4. AC Pajace - 3pkt.
5. AC Murawa - 2pkt.
   Najlepszym bramkarzem został Przemek Libera (AC Murawa), tytuł króla strzelców wywalczył Olek Binkowski (Krzycząca Panda) natomiast najlepszym
zawodnikiem turnieju ogłoszono Oskara Juszczyka (FC Bambiki).
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i zapraszamy na kolejne edycje!!
                                                                                                                                                             Trenerzy

POZNAJEMY HISTORIĘ 
NASZEGO MIASTA

   9 października 2019 r. uczniowie klasy 3 B byli w najnowszym oddziale
Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na lekcji
muzealnej „Jak nowoczesne urządzenia chronią pamięć od zapomnienia”.
Dzięki nowoczesnym urządzeniom takich jak: stół multimedialny, prysznice
dźwiękowe, czy „infokiosk”, uczniowie zdobyli wiele wiadomości o
Szczecinie lat 1939 – 1989. Duże wrażenie zrobił na wszystkich fotokolaż,
przedstawiający Szczecin z czasów II wojny światowej. Z ogromnym
zainteresowaniem uczniowie wysłuchali informacji na temat wydarzeń
grudniowych 1970 r. oraz zobaczyli wystawę „Szczecińskie ofiary Grudnia
70”.
   Pobyt w Centrum Dialogu Przełomy dostarczył wszystkim wielu
niezapomnianych wrażeń. Na pewno uczniowie zapamiętają neonowy
napis umieszczony w konturze mapy Polski: „ Przyszłość nie jest już tym,
czym kiedyś była”.
 
                                                                Wychowawczyni

        
        HURRA! NASZA SZKOŁA 
           NOWĄ ŚWIETLICĘ MA!
  24.10. 2019r. gdy jeszcze niektórzy spali (bo zaczynali lekcje później lub
są starszymi uczniami), inni szykowali się do szkoły, garstka Świetlików
(uczniów, korzystających z zajęć świetlicy) miała okazję uczestniczyć w
historycznej chwili przejścia ze starej, wysłużonej świetlicy do nowej w
świeżowybudowanej części naszej szkoły. Zachwytom nie było końca.
Teraz nasza świetlica ma piękne pomieszczenia, w których znajduje się
miejsce zarówno na zabawę jak i ucznie się. 
  Cieszymy się bardzo.

Tym bardziej ponawiamy prośbę o:

CODZIENNE GŁOSOWANIE W KONKURSIE SIEGRASIEMA.PL. 

Do naszej nowiutkiej świetlicy możemy wygrać nowiutkie gry :)!!!

                                                              Anna Rakowska
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	NIE MUSI BYĆ SZTYWNA I NUDNA
	Wszyscy kojarzą uroczystości szkolne z recytacją poważnych wierszy, podniosłą atmosferą. Od kilku lat w naszej szkole tak nie jest. Nie na darmo przybraliśmy imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.
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	Zawsze miło jest usłyszeć swój ulubiony utwór muzyczny, wszak muzyka łagodzi obyczaje, a piosenka jest lekiem na całe zło.
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	JAKIM TYPEM CHŁOPAKA JESTEŚ?
	Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września, głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet.
	W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. W Polsce jest to święto nieco bardziej popularne od Dnia Mężczyzn, co wiąże się zapewne z popularyzacją idei równości płci i większej aktywności ze strony kobiet, które dzięki niemu zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców.
	W tym szczególnym dniu dziewczęta naszej szkoły postanowiły wspierać dzielnych chłopców podstawówki nr 48 w Szczecinie w byciu mężczyznami, jak ważnymi w naszym teraźniejszym i przyszłym życiu. Stąd płynące z serca życzenia i nieco słodyczy :) Ale to nie wszystko!!!!! Samorząd Uczniowski  zaprosił wszystkich chłopców do wspólnej zabawy, podczas przerw lekcyjnych. Ten dzień podkreśliłyśmy naszym strojem – nosiłyśmy muszki i krawaty. Na długich przerwach chłopcy też się nie nudzili. Uczestniczyli w konkurencjach sportowych, typowo kobiecych. Musieli tańczyć salsę i skakać profesjonalnie na skakance. Chłopcy musieli dorównać prowadzącej imprezę Pani Agnieszce Olender i Pani Agnieszce Filipowskiej, a nie było to łatwe. W drugiej części chłopcy rozwiązywali quiz o tytule „Jakim typem chłopaka jesteś”. Okazało się, że przebywają z nami : sportowcy, mięśniacy, naukowcy, niestety zabrakło flirciarza:).
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	integracja Samorządu Uczniowskiego
	19 października miłośnicy jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach i deskorolkach mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas  trasy wokół NETTO ARENA. Spotkanie dotyczyło integracji samorządu uczniowskiego. Po ciężkim wysiłku w ciepłym zaciszu pizzerii, obradowaliśmy i snuliśmy plany na przyszły miesiąc i nie tylko. Pogoda nam w tym dniu nie dopisywała, ale mimo to było wesoło i sympatycznie. Zapraszam do fotek J. PS: Oczywiście nasze Panie opiekunki nas nie zawiodły i z nami „szusowały” na rolkach.
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