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DLA NIEPODLEGŁEJ

SZKOŁA DO HYMNU
   Okres świąt narodowych jest czasem, w którym powinniśmy być
szczególnie dumni z naszych symboli narodowych, które są elementem
jednoczącym nas. Dlatego też o godz 11:11 wszyscy uczniowie naszej
szkoły wraz z tysiącami swoich rówieśników w całym kraju, odśpiewało
"Mazurka Dąbrowskiego" w ramach akcji MEN "Szkoła do Hymnu".
  Uczniowie wykazali się odpowiedzialnością i wyrazili szacunek symbolom
narodowym. Wszyscy zjawili się odświętnie ubrani z narodowymi
kokardami na piersiach. W czasie śpiewania hymnu pięknie stali na
baczność. Nikomu nie trzeba było podpowiadać słów. Śpiewająco zdaliśmy
lekcję patriotyzmu.
                                                                          Krzysztof i Helena

NIEPODLEGŁOŚĆ
 NIE JEST POLAKOM DANA RAZ NA

ZAWSZE
   „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość
jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”Jak co roku uczniowie
naszej szkoły uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
biorąc udział w uroczystym apelu. Oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli za
naszą wolność i przypomnieliśmy sobie jak wiele ona kosztuje.

                                                                         Gosia i Aga

Verbum nobile - 
szlacheckie słowo honoru 

   8 listopada wielu obecnych uczniów i absolwentów naszej Szkoły miało
zaszczyt uczestniczyć w spektaklu „Verbum nobile - szlacheckie słowo
honoru” wystawionym na deskach Opery na Zamku w Szczecinie w ramach
jednego z wydarzeń Festiwalu Moniuszko Inspiration! Dyrektorem
artystycznym wydarzenia była nasza nauczycielka - Ewa Ott- Kamińska. 
   Na zdjęciach dostrzeżemy jak nauczyciel potrafi zaszczepić swoją pasję,
którą jest miłość do polskiego folkloru, kolejnym rocznikom wychowanków
naszej szkoły. Pani Ewie i Zespołowi Pieśni i Tańca Szczecinianie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! W spektaklu brali udział
następujący uczniowie: Olga Wraga, Joanna Jasiejko, Nina Baryłowicz,
Hanna Kaczmarek, Lena Ossowska, Magdalena Pokład, Magdalena
Zganiacz, Aleksandra Klimczak, Szymon Mariański,Ignacy Szlesinski ,
Łukasz Sadura, Marcin Barylowicz oraz wielu absolwentów, którzy
przygodę ze "Szczecinianami" rozpoczęli w nasze szkole
   Pani Ewie i Zespołowi Pieśni i Tańca Szczecinianie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!
                                                                                        Ania

             Spotkanie pokoleń
   Co roku, przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, Urząd
Marszałkowski zorganizował Spotkanie pokoleń, w którym uczestniczyli
kombatanci, opozycjoniści i pionierzy Ziemi Zachodniopomorskiej. 
   Podczas tego wydarzenia na scenie Teatru Polskiego wystąpili uczniowie
szczecińskich szkół, a wśród nich uczennica naszej szkoły Maja
Górniak.Recytowała ona wiersz Gawęda o miłości ziemi ojczystej Wisławy
Szymborskiej. Maja swoją interpretacją wzruszyła i zachwyciła wszystkich
uczestników tego spotkania.

                    Gratulujemy Mai i jesteśmy z niej dumni!
                                                               

Verbum...
Apel

Spotkanie pokoleńSP48
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DZIEŃ 
POSTACI HISTORYCZNYCH

   Amelia Earhart, Emilia Plater, Juliusz Cezar, Maria Skłodowska-Curie,
Lech Wałęsa, Albert Einstein, a nawet Władysław Łokietek. Jakimś cudem
wszyscy oni pojawili się w 28 listopada na korytarzach naszej szkoły.
Wszyscy mieliśmy wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie. To naprawdę
dziwne uczucie, gdy w ławce siedzi Fryderyk Chopin. Na szczęście to
kolejny szkolny DZIEŃ POSTACI HISTORYCZNYCH.
   Dzień ten został zorganizowany w ramach Miesiąca Historii,
Organizatorzy dziękują dzieciom i rodzicom za aktywny udział w zabawie. 
                                                                  Krzysztof

O archeologii słów kilka
  18 listopada gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Katedry
Archeologii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,  dr
Przemysława Krajewskiego. Spotkał się on z czwartoklasistami i w krótkim
wykładzie „O archeologii słów kilka", opowiedział uczniom jak niezwykle
ciekawą prace wykonuje archeolog.
  Czwartoklasiści z zapartym tchem słuchali opowieści archeologa. Być
może niektórzy zmienili swoje wyobrażenie o tym zawodzie. Do tej pory
przede wszystkim kojarzyli archeologa z Indiana Jonesem z kultowego
filmu S. Spielberga. Wielu nadal w przyszłości chce wykonywać ten zawód.
                                                            Krzyś i Hela

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 
WROCŁAW

Zdecydowanie warto zobaczyć Wrocław i warto się nim pochwalić przed
zagranicznymi gośćmi. Pokazać im rynek, odwiedzić niezwykłą Panoramę
Racławicką i najstarsze w Europie zoo, pospacerować po Ostrowie
Tumskim, odnaleźć wszystkie z ponad 382 już krasnali.
Opowieść o krasnalach
Chochlik przybył do Wrocławia na niewielkiej tratwie. Dobił do brzegu i
zacumował we Wrocławiu na dłużej, uznając chyba, że to idealne miejsce
na serię psikusów. Przez długi czas męczył mieszkańców miasta i drażnił
się z nimi. Rozwiązywał ludziom sznurowadła w butach, barwił wodę w
miejskich fontannach albo dosypywał soli do cukiernicy we wrocławskich
restauracjach. Wkrótce wszyscy mieszkańcy miasta mieli już serdecznie
dość szpiczastouchego chochlika. Ponieważ urwis był zbyt mały, żeby
zwykły wrocławianin mógł go złapać, postanowiono wezwać posiłki. Równe
wzrostem chochlikowi, ale znacznie życzliwsze i często bardziej przebiegłe.
Władze miasta zwróciły się o pomoc do krasnali, a te z chęcią przybyły nam
na ratunek.
Początkowo Chochlik Odrzański sprawiał wiele kłopotów krasnalom.
Więziennika zamknął w lochu, Słupnika tak przestraszył, że ten bał się
zejść z lampy, a Pracza wrzucił do Odry. W końcu jednak krasnale, pod
wodzą najsympatyczniejszego z nich, Życzliwka,  pojmały złośliwego
stwora i kulturalnie, choć stanowczo wytłumaczyły mu, że czas jego
wrocławskich psikusów dobiegł końca. Chochlik odpłynął swoją tratwą, a
mieszkańcy miasta i turyści mogą od tej pory chodzić po ulicach bez obaw.
Władze miasta postanowiły oddać małym skrzatom część Wrocławia. 
                                                      Kamila i Jagoda kl. 5b

Drzewa wolności
Po raz kolejny uczniowie klasy 2a i 3c z wielkim zapałem włączyli się do
działań w ramach Miesiąca Historii.
Otóż 14 listopada dzieci prezentowały "Znanych i Nieznanych Wielkich
Polaków" tworząc piękne prace plastyczne oraz krótkie prezentacje na ich
temat.
Nauczycielki p. B.Matusiak i p.B.Nowak zorganizowały także warsztaty,
podczas których powstały wspaniałe drzewa z imionami i nazwiskami
wcześniej prezentowanych postaci. W projekcie brali również udział nasi
kochani Rodzice, którym bardzo dziękujemy.
                                                     Organizatorzy

Archeolog SP48
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INNE LISTOPADOWE ŚWIĘTA, AKCJE, KONKURSY, WYDARZENIA

WOLONTARIUSZE 
NIE MAJĄ WOLNEGO...

1 listopada był dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Grupa
uczniów naszej szkoły wzięła udział w kweście na Cmentarzu Centralnym w
Szczecinie. Wolontariusze –  Hania Piskorowska, Paulina Handzlik, Nikola
Tomczyńska, Zosia Wilanowska, Piotrek Niemcewicz, Karol Didłuch z kl.
6a, Hania Szynkowska, Bartek Kozłowski, Hubert Mikulski, Tomek
Niemcewicz z kl. 7a, Hania Bobak, Magda Bogulas, Ania Charuk, Ola
Klimczak, Asia Michalonek, Gabrysia Witkowska, Wiktoria Wojtas, Magda
Zganiacz i Dawid Seyda z kl. 7c - zbierali datki na rzecz Podopiecznych
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Do zbiórki
przyłączyli się rodzice naszych uczniów. Ogromnie dziękuję za pomoc
państwu Agacie i Piotrowi Niemcewiczom, pani Małgosi Noceń -
Piskorowskiej, panu Arkadiuszowi Charukowi, panu Piotrowi Michalonkowi,
panu Tomaszowi Klimczakowi i panu Maciejowi Witkowskiemu. Zebrane
pieniądze będą przeznaczone na nowy sprzęt podtrzymujący funkcje
życiowe.
  Dziękuję wszystkim i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych akcjach!
                                                                            Lidka Wasilewska

Wszystkich Świętych 
w Szczecinku

1 listopada wszyscy odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół.
Pragniemy upamiętnić ich, przynosząc na cmentarz znicze i kwiaty.
  
   W tym roku na Wszystkich Świętych pojechałyśmy do Szczecinka. To
małe miasto z wieloma zabytkami. Cmentarz w Szczecinku jest piękny i
duży. Wieczorem wygląda zjawiskowo, migocą znicze, w których blasku
mienią się kwiaty. Co roku organizowane są różne akcje charytatywne,
wystarczy dać wolontariuszom jakąkolwiek kwotę, a w zamian dostaniemy
ładną naklejkę. Podróż do Szczecinka trwa mniej więcej dwie i pół godziny,
ale warto przejechać tę odległość dla piękna tego miejsca. 
  Najbardziej spodobał nam się Zamek Książąt Pomorskich. Na niektórych
osiedlach zaczynają już śpiewać kolędnicy. Szczecinecki cmentarz chwali
się zachwycającymi zniczami, niektóre mają bogate zdobienia, a inne
kolorowe witraże. Gdy wejdziemy do środka przez wielką bramę, widzimy
różnorodną roślinność. 
   Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego zachwycającego miasta!
                                             Zuzanna i Michalina kl. 5f

CZERWONOKRZYSKA GRA MIEJSKA
W  Dniu Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża trzyosobowa drużyna w
składzie: Weronika Kaczmarek, Emilia Skorowska i Bogdan Krzykanowski z
klasy 6b reprezentowała naszą szkołę  w Grze Miejskiej zorganizowanej w
ramach zadania publicznego realizowanego ze środków budżetu
województwa zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie miało na celu
szeroko rozumianą edukację oraz integrację środowiska dziecięco –
młodzieżowego i promocję wolontariatu. W Grze przewidziano cztery
przystanki w różnych miejscach w Szczecinie: Krwiodawstwo, Pierwsza
Pomoc, Konkurencja Sportowa, Konkurs Wiedzy z zakresu zdrowego stylu
życia oraz historii PCK. Start i przystanek końcowy miał miejsce w siedzibie
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego, gdzie wszyscy uczestnicy
otrzymali po zakończeniu zmagań konkursowych słodki poczęstunek oraz
cenne nagrody za udział w pierwszej edycji Gry Miejskiej.                              
                         
                                            Barbara Raczkowska i Zenona Mazur 

SZCZECIŃSKI PARNAS
16 listopada 2019r. w Teatrze Polskim odbył się Wojewódzki Konkurs
Recytatorski Szczeciński Parnas. Recytatorzy prezentują teksty twórców
Ziemi Szczecińskiej.Od 15 lat Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
przygotowuje to niezwykłe wydarzenie, a nasza szkoła jest jego
współorganizatorem. Nasi uczniowie nie tylko biorą udział w recytatorskich
zmaganiach, ale i pomagają w sprawnym przebiegu konkursu. W tym roku
byli to uczniowie i uczennice z klasy 5d: Zofia Bartnicka, Marcel
Kaczorowski, Alicja Korbut, Pola Wollszleger i 7e: Filip Ciesielski, Lena
Kupska, Radosław Surowiec, Julia Wiśniewska.
Nasze recytatorki zaprezentowały się naprawdę doskonale. W kategorii
uczniów klas 4-6 Hanna Stankiewicz zajęła 1 miejsce. Jej opiekunką
merytoryczną jest pani Katarzyna Łokaj.
W kategorii uczniów klas 7-8 Lena Bandur zajęła 1 miejsce, opiekunka
merytoryczna Małgorzata Roszak.
                                                                                     Gratulujemy!

Cmentarz SP48
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Lista życzliwości
Staraj się uśmiechać każdego dnia!!!

Ze względu na fakt, że jesteśmy szkołą imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, propagujemy zawsze
miłe zachowanie i życzliwość dla innych. Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów naszej
szkoły zabawę na przerwach. Wypełnialiśmy tzw. “Listę Życzliwości” - coś miłego i radosnego np.
życzenie, wierszyk, miłe słowo czy rysunek. Część listy wykonali uczniowie spędzający czas w
świetlicy. Dodatkowo Inga Rusinek i Julia Siara z klasy 7a poprowadziły “wesołą” ZUMBĘ.  Przemek i
Ignacy z klasy 7c poprowadzili całe przedsięwzięcie. Było dużo zabawy i nieco głośno.  Z góry
przepraszamy za hałas, ale był odprężający :)

                                                                                                                                             Agnieszka

Stop przemocy!!!
 Reaguj!!!

   19 listopada Samorząd Uczniowski wraz z Kołem Teatralnym pod
kierunkiem Pani Lidii Wasilewskiej, zorganizował tygodniową akcję "Stop
przemocy w szkole! Reaguj!". W związku z tym zaprosił do uczestnictwa w
przedstawianiu wszystkie klasy w szkole. Dodatkowo na przerwach
uczniowie pisali hasła przeciwko przemocy.
   Po spektaklu w ramach konkursu związanego z tematem akcji, klasy na
godzinie wychowawczej, mają za zadanie, wykonać plakat z hasłem
dotyczącym akcji. Najlepszy zostanie oceniony i nagrodzony (nagroda dla
całej klasy).
    Uczniowie z koła teatralnego i samorządu uczniowskiego, spisali się w
100%. Podkreślmy fakt, że scenariusz, reżyseria i dekoracja były zasługą
Gabrieli Witkowskiej z klasy 7c. Dziękujemy za poświęcenie  
    
                                Pozdrawiamy!!! Samorząd Uczniowski!!!

KONFERENCJE 
SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

  W poprzednim numerze pisaliśmy, jak ważna jest demokracja i działalność
Samorządu Uczniowskiego. Młodzi działacze społeczności lokalnych
powinni ze sobą współpracować, wymieniać się pomysłami, pokazywać, jak
wygląda prawdziwa demokracja.
   20 listopada samorząd uczniowski uczestniczył w ogólnopolskich
konferencjach samorządów. W V liceum ogólnokształcącym w Szczecinie
zgromadzili się reprezentanci (3 osobowe grupy wraz z opiekunami) 
samorządów uczniowskich. Braliśmy udział w integracji, wykładach,
zabawach itp. Było ciekawie i wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenia. Na
pewno niektóre wykorzystamy!!! 

                                                                  Samorząd Uczniowski
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Co robimy w CMI?
Od początku października silna grupa pod wezwaniem Centrum Mistrzostwa Informatycznego realizuje zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania informatyczne, mające na celu aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy
zespołowej.
  Centrum Mistrzostwa Informatycznego to prestiżowy projekt o zasięgu ogólnopolskim, który daje możliwość stałego kontaktu ze społecznością
renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych. Nasza szkoła
przystępując do projektu przeciera szlaki innym szkołom. Jest to pierwsza edycja projektu, więc czujemy się jak pionierzy :).
"Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy
zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z
zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji
w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób
prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów". (źródło: cmi.edu.pl)
Partnerem wiodącym CMI jest Politechnika Łódzka, a partnerami projektu są: Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska i
Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
  Przez dwie godziny koła co tydzień omawiamy zagadnienia informatyczne, rozwiązujemy ciekawe zadania programistyczne, a przede wszystkim
ciekawie i miło spędzamy czas. Uczymy się nie tylko programowania, ale również współpracy i myślenia projektowego. Przed nami jeszcze wiele wyzwań.
Z dotąd zrealizowanych zadań między innymi aktywnie wraz z całą szkołą obchodziliśmy Codeweek tworząc projekty w Scratch i korzystając z "Przerw na
kodowanie", podczas których w ruch poszły nasze szkolne tablety i aplikacje służące nauce programowania. Programujemy nasze roboty, a także
kreatywnie używamy makaronu i pianek :) . „Programistyczny świat” stoi przed nami otworem, a my wiemy coraz więcej.
Zdobywamy unikalne umiejętności i odkrywamy w sobie talenty!

tablety

Nauczyciele "zaprogramowani na przyszłość"

25 listopada w Szczecinie rozpoczęły się szkolenia w ramach ogólnopolskiego projektu "Zaprogramuj
przyszłość". Mamy przyjemność współpracować z organizatorami szkoleń, ponieważ odbywają się
one w naszej szkole. Jeszcze większą radością jest fakt, że większość nauczycielek klas I-III
przystąpiło do projektu i już niebawem rozpocznie się ich realizacja. Na razie to One czerpią wiedzę i
umiejętności by wprowadzić naszych uczniów w świat algorytmów i programowania. 
Kilka słów o projekcie:
"Jest to druga edycja programuW tym roku organizowana przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog
(dawniej Mistrzowie Kodowania) – lidera projektu oraz Politechnikę Łódzką – partnera. Projekt jest
finansowany w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
dofinansowane z Funduszy Europejskich. 
W tej edycji realizowany jest w 5 regionach: Łódź, Kraków, katowicki, Poznań, Szczecin.
Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej do włączenia
nauki programowania w codzienne zajęcia szkolne. To odpowiedź na wciąż rosnącą potrzebę
wspierania rozwoju kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych z nauką programowania
na czele. W ramach projektu nauczyciele i nauczycielki biorą udział w kompleksowym szkoleniu,
rozwijają swoje umiejętności i prowadzą zajęcia dla dzieci przy wsparciu wyspecjalizowanych
mentorów i mentorek. Ponadto każda ze szkół biorących udział w projekcie zostaje wyposażona w
nowoczesny sprzęt przeznaczony do nauki programowania."
                                                                                                                  źródło: www.cyfrowy dialog.pl

MŁODZI ARCHITEKCI
Świat bez marzeń byłby smutny. Dzięki nim
człowiek staje się bogatszy. Od zarania dziejów
ich realizacja stawała się motorem działania,
źródłem kreatywności i wynalazczości. Dlaczego
o marzeniach w tej chwili? 
Nasi uczniowie swe marzenia o pięknym, a
jednocześnie użytecznym miejscu zamieszkania
wprowadzili w życie -  stali się architektami i to
bardzo, bardzo dobrymi! Zajęcia techniczne - jak
widać - wcale nie muszą być nudne. Zadanie, z
jakim zmagali się zdolni, młodzi  architekci,
polegało na wykonaniu rysu funkcjonalnego
osiedla z umieszczoną poniżej legendą. Oprócz
budynków powinny znajdować się w nim obiekty,
które najbardziej zaspokajałyby potrzeby
mieszkańców.
Niezwykle starannie wykonane prace można było
zobaczyć podczas korytarzowej wystawy. 
Może znajdzie się ktoś, kto weźmie pod uwagę
pomysły młodych ludzi? Kto wie. Czas pokaże.
Warto w życiu czekać. Marzenia ponoć się
spełniają!
                                                 Anita

SP48
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Symbole narodowe i
bohaterowie Niepodległej

  14 listopada w Liceum Ogólnokształcącym nr 3
im. Mikołaja Kopernika odbył się międzyszkolny
konkurs historyczny „Symbole narodowe i
bohaterowie Niepodległej”. Wzięła w nim udział
nasza reprezentacja w składzie: Maja
Adamowicz, Maja Górniak, Tomasz Kaczorowski,
Gabriela Koch i Maciej Kopyciński. 
   W kategorii klas 7 V miejsce zajęła Maja
Adamowicz, a tuż za podium uplasował  się
Maciej Kopyciński. Gratulujemy.

                                           Krzysztof

Sukces w Wojewódzkim
Konkursie o Szczecińskim

Parku Krajobrazowym

27.11. 2019 r zespół z  naszej szkoły w składzie :
Zosia, Maciej  oraz Pola, uczniowie klasy 5d, 
brali z sukcesem udział w Wojewódzkim
Konkursie o Szczecińskim Parku Krajobrazowym.
Konkurs dotyczył wiedzy: przyrodniczej,
historycznej, geograficznej oraz krajoznawczej
Puszczy Bukowej i odbył się w Kołbaczu. Pola
zakwalifikowała się do ścisłego finału. Stało się
już dobrą tradycją, że nasza drużyna szkolna
odnosi w tym konkursie, sukcesy.Gratulujemy. 

                       Redakcja strony internetowej

XIX WOJEWÓDZKI TURNIEJ 
MINI SIATKÓWKI DZIEWCZĄT W SP 48

27 listopada w naszej, nowej hali odbyły się pierwsze prestiżowe zawody sportowe -  XIX edycja
Wojewódzkiego Turnieju Minisiatkówki w kategorii dwójek dziewcząt.  Przez sześć godzin
rywalizowały zespoły z zaprzyjaźnionych szkół i klubów z województwa zachodniopomorskiego:
Kołobrzegu, Gryfic, Koszalina i Szczecina (24 zespoły). Dziewczęta oprócz gry mogły w wolnym
czasie  zwiedzać szkołę i obejrzeć bliżej nowy obiekt sportowy. Organizację turnieju wspierał Klub
Sportowy Chemik Police, Urząd Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej, Rada
Rodziców SP 48, UKS Pogodno oraz UKS Pomorzanie. Dzięki hojnym sponsorom wszystkie
zawodniczki otrzymały medale, słodkie upominki i ciepły posiłek w postaci pysznych naleśników,
zwycięskie zespoły odebrały puchary, statuetki i nagrody rzeczowe. W finałowym meczu turnieju
spotkały się zespoły z Koszalina i Kołobrzegu, bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki z
Kołobrzegu wygrywając  25:13. Na trzecim miejscu uplasował się nasz zespół w składzie: Maja
Wysocka i Gabriela Reczko. Gratulujemy!!!
W ceremonii zakończenia turnieju i rozdania nagród uczestniczyli znakomici goście z KS Chemik
Police: Pan Paweł Frankowski – prezes klubu, Pan Radosław Anioł – Dyrektor zarządzający oraz
zawodniczka Ania Łozowska. Turniej zakończyła pani dyrektor Iwona Górska zapraszając na kolejną
edycję za rok.
W opinii trenerów i dzieci nowo otwarta hala zrobiła bardzo dobre wrażenie, wszyscy nam
zazdroszczą tak pięknego obiektuJ
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
1. AMPS KOŁOBRZEG I
2. SP 18 KOSZALIN II
3. SP 48 UKS POGODNO-POMORZANIE SZCZECIN I (G. Reczko, M. Wysocka)
4. SP 48 UKS POGODNO POMORZANIE SZCZECIN IV (M. Kystosiak, M. Hrycan)
 
                                                                                          Organizatorzy

Turniej SP48
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MŁODZI POECI O POLSCE

SYMBOLE NARODOWE

Nasz Polska, jak pewnie wiecie,
ma trzy symbole dobrze znane na świecie.
Wszyscy od dzieciństwa już je dobrze znamy
i uwagę na nich skupimy.

"Mazurek Dąbrowskiego" - ta pieśń tak poważna,
dla każdego Polaka bardzo ważna,
Z dumą i powagą go śpiewamy,
bo szacunek tym wyrażamy.

Na wietrze powiewa flaga rozwinięta.
Każde polskie dziecko ją dobrze pamięta.
Na dole kolor czerwony, a na górze biały,
te barwy odwagę dawały, kiedy walczyły wojska,
aby mogła wolna być Polska.

Naszym godłem jest orzeł biały, złotem ozdobiony,
na czerwonym tle rozłożony.
Ten piękny ptak
został wybrany jako Polski znak.

Całym sercem Polskę kochamy
i życie za nim oddamy.
Każdy z was przyzna,
Ze piękna jest nasza ojczyzna

                                                             Maja Godlewska kl. 5b

MOJA OJCZYZNA

Gdy przez okno patrzę,
ojczyznę moją uroczą zobaczę.
Drzewa szumiące,
ptaki śpiewające,
słońce świecące
i chmury po niebie płynące.
Gdzie jeszcze jej piękna szukać mam?
-zapytam nieśmiało Was.
W sercu każdego z nas.
Kochajmy ją cały czas!

                                                                Adam Szymaszkiewicz 5f

Wierzba

PolskaPolska

Internet

InternetInternet
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