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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

JASEŁKA SZKOLNE
Jak tradycja każe w przeddzień przerwy świątecznej w naszej szkole
odbywają się Jasełka. W tym roku po raz pierwszy w naszej nowej sali
sportowej. Był to piękny wstęp do Świąt Bożego Narodzenia, przygotowany
przez s. Aurelię, p. Ewą Ott - Kamińską i p. Ewą Mazurkiewicz. Wśród
pięknych piosenek i kolęd wykonanych przez naszych uczniów wyłoniło się
kilka przesłań. Między innymi to, byśmy nie zatracili się w przygotowaniach
do Świąt, by nie stracić ich prawdziwej wartości, a także to byśmy pamiętali,
że tak naprawdę każdego dnia, będąc dobrym możemy mieć Boże
Narodzenie w naszych sercach.
Weźmy te przesłania do serca i spędźmy czas Świąt w atmosferze dobra,
miłości i wzajemnego szacunku.
                                           Ania Rakowska

WIGILIE KLASOWE
Szkolną tradycją są wigilie klasowe, które odbywają się w ostatnim dniu
nauki przed świętami. Wprowadzają wszystkich w bożonarodzeniowy
nastrój. Choinki, kolędy, pięknie przystrojone stoły, a przede wszystkim
dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń to niezbędne elementy tych
uroczystości. Magiczny nastrój podkreślają eleganckie stroje i ... oczywiście
prezenty. Gwiazdka przyniosła pod choinkę cudowne upominki. Hojnie
obdarowała wszystkich, niezależnie od zachowania. Najistotniejsze -
prezenty zostały przygotowane także dla najbardziej potrzebujących. Przed
świętami klasy zorganizowały kiermasze, z których dochód został
przeznaczony na cele charytatywne, w tym na prezenty dla dzieci z domu
dziecka.
                                                                  Helena
 

Tradycje bożonarodzeniowe
  W Polsce święta Bożego Narodzenia zaczynają się  24 grudnia. Ubiera się
wówczas choinkę. Jest też 12 potraw na stole,  wśród których między
innymi znajduje się barszcz czerwony z uszkami i karp. Natomiast po
uroczystym posiłku pod choinką są prezenty, które otrzymujemy. Dzielimy
się wtedy opłatkiem i składamy życzenia. 
W Wielkiej Brytanii świąteczny klimat  rozpoczyna się już w połowie
listopada. Ten czas,  kiedy my mamy Wigilię, to dla ich zwykły
dzień.Wieszają wtedy  skarpety na kominku. 25 grudnia zaczyna się dla
nich świętowanie, jedzą uroczysty obiad najczęściej w restauracji.
Brytyjczycy nie zapominają jednak o ozdobach świątecznych. Uwielbiają je
wręcz, całe domy i  ogrody mienią się ozdobami.
We Francji przed świętami nie sprząta się ani nie gotuje. W kościołach
odbywają się msze, ale nie śpiewa się kolęd. Na stole stoją owoce morza,
ryby oraz przysmak Francuzów- pasztet z gęsi. W Wigilię nie odpakowuje
się prezentów. Dopiero 25 grudnia rano. Jednak 26  grudnia ( czyli 2 dzień
świąt) idzie się niestety do pracy. 
W Rosji świętowanie rozpoczyna się z Nowym Rokiem, ponieważ jako
jedyna religia zaczynają święta 2 tygodnie później. Spędzają ten czas w
gronie najbliższych przy suto zastawionych stołach. Wtedy obdarowują się
prezentami i składają sobie życzenia. Prezenty przynosi Dziadek Mróz i
Śnieżka. Na stole znajdują się między innymi gęś z jabłkami, poświęcony
chleb i kutia czyli danie zrobione z miodu, kaszy, ziaren pszenicy i maku. 
                                                                  Honorata Skłucka

CIEKAWOSTKI O
BOŻONARODZENIOWYCH

CHOINKACH
Choinka jest nierozłącznym elementem zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. W Polsce niemal każde miasto ma swoją świąteczną choinkę -
dużą, świecącą, kolorową, sztuczną lub żywą.
W Krakowie, na Rynku Głównym, zawsze stoi żywe drzewko. Mieszkańcy
Wrocławia zapalają światełka na swojej choince, wypowiadając głośno
zaklęcie: “Ryba, piernik, grzybki, susz - zapal się choinko już!”. Poznań, w
2013 r. miał bardzo oryginalną EKOchoinkę. Zbudowana była z 3,5 tys.
zielonych, plastikowych butelek po napojach. Butelki do jej budowy
przynosili sami mieszkańcy. Miała ona 8 m. wysokości.W naszym,
rodzinnym Szczecinie, tradycyjnie przed gmachem Urzędu Miasta stoi 12 -
metrowa, sztuczna choinka. Zdobią ją czerwone, zielone i niebieskie
łańcuchy światełek.
Przenieśmy się teraz z Polski do Włoch, do małej miejscowości Gubbio.
Znajduje się tam największa na świecie i trochę nietypowa choinka. Co
roku, na zboczu góry Ingino zostają rozmieszczone lampki w kształcie
choinki o wysokości 650/750 m. Dekorująca szczyt choinki gwiazda
betlejemska ma powierzchnię 1000 m kw. W 1991 r. choinka z Gubbio
została wpisana do Księgi Rekordów Guinnesa. Widać ją z odległości
ponad 50 km.
                                                                  Adaś Szymaszkiewicz
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HUMANIŚCI NA START!
6 grudnia tradycyjnie w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Humanistyczny, w którym nasi uczniowie wykazali się ogromna

kreatywnością i licznymi umiejętnościami.
  Humanizm to główny prąd intelektualny odrodzenia. Nazwa pochodzi od słowa „humanitas”, co oznacza „ludzkość”., a używano go głównie na
oznaczenie wykształcenia w sztukach pięknych. Humanista interesował się wszelkimi dziedzinami wiedzy: literaturą, sztuką, filozofią, etyką, prawem,
medycyna, ale szczególne miejsce zajmowała retoryka i gramatyka. Humanizm promował nowy wzór człowieka świadomego swej godności i swych
możliwości, który talentem i wiedzą potrafi kształtować swój cel.
  Turniej Humanistyczny czerpie z tych wzorców. Jego głównym założeniem jest uczynienie z uczniów SP48 prawdziwych humanistów, którzy pracują pod
sztandarem Kawalerów Uśmiechu. Nic więc dziwnego, że wszystkie klasy z radością i w pogodnej atmosferze wykonywały wszystkie zadania z języka
polskiego, angielskiego, historii, religii i sztuki. Jury zadziwiły przepiękne inscenizacje i improwizacje dotyczące wartości, wydarzeń historycznych,
obyczajów czy talentów uczniów. Prace plastyczne, układy taneczne, rymowanki i pantomima zasłużyły na miano gwiazdorskich. Wiedza humanistyczna
powaliła całe jury na kolana, a w końcu wywołała zawrót głowy, gdyż ciężko było wybrać zwycięzcę. W klasach siódmych konieczna była dogrywka, a w
pozostałych o miejscach  w klasyfikacji decydowały pojedynce punkty. W ogólnym rozrachunku pierwsze miejsce zdobyły: 7d, 6c, 5e, 4b.
  Wszystkim gratulujemy i mamy nadzieje spotkać się za rok. 
                                                                                                                                                                                        Helena
  
 6 grudnia, jak co roku,  odbył się Turniej Humanistyczny.Klasy na poszczególnych poziomach przygotowują przedstawienia. Piąte klasy inscenizowały
zwyczaje ludowe, a nasza klasa 5B miała topienie Marzanny. Pięć osób wybranych przez wychowawcę, siedziało przy stoliku i wykonywało różne
zadania. Jedną z tych osób byłam ja. Reszta klasy miała inne zadanie. Musieli przynieść artykuły do rysowania, narysować choinkę i zaprezentować ją
wszystkim 5 klasom i Jury. Nasza klasa zajęła 3/6 miejsce na turnieju. Zawody bardzo mi się podobały i chciałabym aby się nie skończył.
                                                                                                                                                                                       Maja Godlewska kl. 5B

JAK SPĘDZAMY SYLWESTRA?

W noc sylwestrową żegnamy  stary rok, a
witamy nowy.

   Tę noc najczęściej spędzamy z bliskimi na
balach ,prywatkach ,wychodzimy na masowe
imprezy. Dorośli o północy otwierają szampana,
wznoszą toast, składają życzenia, oglądają
pokaz fajerwerków lub sami  je puszczają.
Stawiają nowe cele i postanowienia
   Nazwa Sylwester pochodzi od łacińskiego
imienia Silvestris, które oznacza człowieka
dzikiego, żyjącego w lesie. Każdy kraj ma swoje
zwyczaje na obchodzenie tego święta np.
Niemcy w Nowy Rok obdarowują się
drobiazgami. Szczęście ma im
przynieść koniczyna, kominiarz, świnia lub kamyk
z dziurką, dlatego często właśnie te symbole
wykorzystuje się, odnajdując odpowiednie
podarunki dla najbliższych i przyjaciół.
W Grecji Nowy Rok  zbiega się z Dniem
Świętego Bazylego. I tutaj jest to odpowiedni
czas na obdarowywanie się podarunkami. Dzieci
pozostawiają w widocznym miejscu buty, wierząc
że Bazyli przyniesie im prezenty.
   Jeśli wam się znudziły tradycje sylwestrowe w
Polsce, to możecie pojechać do innych krajów i
tam
świętować                                                           
Monika

ŚWIĄTECZNE FILMY
Jednym z najpopularniejszych filmów
świątecznych jest "Kevin sam w domu", który
należy do gatunku komedii przygodowej.
Fabuła opowiada o dziewięciolatku, który został
sam w domu po. Liczna rodzina nie zauważyła,
że nie zabrał się on z nimi w czasie podroży do
Francji.
  Kevin, kiedy był sam, przeżył niesamowitą
przygodę, obronił swój dom przed
złodziejami.Wymagało to pomysłowości, bohater
wypełnił dom pułapkami.
 Kevina grał Macaulay Culkin,a dwóch złodziei 
Joe Pesci i Daniel Stern. Reżyserował Chris
Columbus.
  Bez tego filmu nie ma świąt.Gorąco polecam go
obejrzeć.
                                          Milan

PODZIEL SIĘ ŻYCZENIEM

Z okazji zbliżających się świat Bożego
Narodzenia, samorząd uczniowski postanowił
umilić ten okres wspólną zabawą. Podczas
przerw lekcyjnych, uczniowie mieli okazję życzyć
sobie i innym wszystkiego najlepszego z okazji
świąt. Wystarczyło wziąć papierową bombkę i ją
przyozdobić w piękne słowa czy obrazki.
Następnie zawiesić na choince. Można było
pośpiewać przy tym kolędy, pastorałki, czy
potańczyć przy świątecznej muzyce. Zawsze to
milej spędzona przerwa.
                                      Samorząd

Turniej TurniejSP48 SP48
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I MIEJSCE NA XXI FESTIWALU 
PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ

17 grudnia nasze uczennice przygotowane przez
Panią Ewę Ott- Kamińską brały udział w finale
XXI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, który
odbywał się w SP 35 w Szczecinie. W kategorii
„Zespoły klas IV-VI” decyzją szanownego jury (w
skład którego wchodzili wybitni szczecińscy
muzycy) przyznano nam I miejsce. Naszym
zdolnym koleżankom i Pani Ewie serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

NADSTAW USZKO, TO MONIUSZKO
12 grudnia wielu naszych uczniów, którzy
przynależą do Zespołu Pieśni i Tańca
Szczecinianie występowało w
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli podczas podsumowania konkursu
„Nadstaw uszko. To Moniuszko!”, odbywającego
w trakcie konferencji „Lekcje z muzyką -
twórczość Stanislawa Moniuszki”. Dyrekcji i
pracownikom ZCDN- u serdecznie dziękujemy za
zaproszenie, gościnę i podarunki dla
występujących artystów, którym gratulujemy
świetnego występu. Program i uczniów
przygotował do występu Pani Ewa Ott-
Kamińska.

LIST DO ŚW. MIKOŁAJA

12 grudnia 2019 r. w Muzeum Narodowym w
Szczecinie odbyło się podsumowanie VII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Najciekawszy list do
świętego Mikołaja”.
Miło mi poinformować, że w konkursie tym,
uczennica klasy 3 B Hania Graczyk odniosła
ogromny sukces, zajmując II miejsce!  BRAWO
HANIA!

      
  ŚWIĄTECZNY WYSTĘP WOKALNY

   Mali „Szczecinianie” po raz kolejny
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne.
Uczniowie klasy 2a, którzy na co dzień rozwijają
wrażliwość muzyczną oraz poczucie estetyki
wzruszyli publiczność repertuarem
prezentującym pieśni z różnych regionów Polski.
16 grudniapromując polski folklor i tradycję,
wystąpili dla swoich kochanych rodziców pod
kierunkiem pani Ewy Ott – Kamińskiej, pana
Krzysztofa Kamińskiego oraz pani Beaty Nowak.
Widzowie obejrzeli również prezentację
multimedialną z przygotowań do  Festiwalu
Moniuszko Inspiration w Operze na Zamku, w
których brali udział także ich pociechy. Piękne
polskie kolędy w wykonaniu dzieci zaważyły o
świetności owego wydarzenia.
                                                Ania

WYPISUJEMY KARTKI 
ZE SZCZECIŃSKIM MARYNARZEM

W naszej świetlicy świąteczny nastrój trwa...a jak
Święta to i kartki świąteczne. Tym razem
wykorzystaliśmy kartki, które zostały nam
przekazane z Urzędu Miasta. Głównym
bohaterem kartek jest szczeciński Marynarz z
Alei Fontann. Tym razem zamienił się w Mikołaja,
by wszyscy wiedzieli, że święta tuż, tuż. My
wypełniliśmy kartki treścią...a życzeń mamy
mnóstwo...

MIKOŁAJKI W 2A
Wszyscy kochamy filmy Disneya, więc
postanowiliśmy wybrać się do Multikina i
obejrzeć „Krainę lodu II”. Uczniom klasy 2a film
dostarczył całej masy wzruszeń, opowiadając o
wartości rodziny i poświęceniu dla innych.
Znalazło się też miejsce na chwilę zadumy nad
destrukcyjną potęgą strachu i ignorancji.
Poważniejsze tony były  doskonale równoważone
przez zwariowane sceny komediowe czy
sekwencje pełne dynamicznej akcji. Uczniowie
śmiali się z uroczego ducha ognia. Całą masę
frajdy sprawiły dzieciom także filozoficzne
rozważania Olafa. Odwiedziliśmy również
Świętego Mikołaja, aby podziękować mu za
wspaniałe prezenty.
                                           WYCHOWAWCZYN

List

Kartki
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ANDRZEJKI I KATARZYNKI

   Uczniowie klasy 2 a postanowili połączyć andrzejki z katarzynkami i
wspólnie poddać się wspaniałej zabawie. 29 listopada wraz z wychowawcą
i rodzicami zorganizowali imprezę klasową. To właśnie na niej dowiedzieli
się, że niegdyś chłopcy w dniu św. Katarzyny, a dziewczyny w dniu św.
Andrzeja ścinali gałązkę wiśni lub czereśni i wstawiali do wody, jeśli
zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia, mogli spodziewać się pomyślnych
konkurów uwieńczonych ślubem i weselem w najbliższym czasie. Na
szczęście dziś zarówno młodzież, jak i dzieci bawią się na imprezach
andrzejkowych wspólnie, dlatego uczniowie przygotowali wróżby (lanie
wosku, karty, babeczki z niespodziankami, kłucie serduszka z imieniem,
rzucanie monetami, ustawianie butów i wiele innych), dzięki którym
poznawali sekrety przyszłości, a także zajadali się wypiekami swoich
kochanych mam. Wróżby nie są dziś wyrocznią której należy ślepo ufać i
oczekiwać spełnienia lecz dobrą zabawą i okazją do wspólnych spotkań i
radości. Tak więc bawiliśmy się znakomicie. Uwieńczeniem tego
wspaniałego święta było karaoke i wspólna zabawa taneczna. 
                                                          Wychowawczyni

W naszej szkole 29 listopada  przy muzyce odbyły się wróżby andrzejkowe.
Samorząd uczniowski przygotował 2 stoiska, jedno przy sekretariacie a
drugie przy nowej świetlicy. Zabawy było co niemiara, bo zawsze
atrakcyjniejsza taka przerwa J. Dodatkowo nasza „wróżka samorządowa”
Maja Górniak z klasy 7d odwiedziła klasy 1 – 3 aby wywróżyć im
przyszłość. Przy okazji napotkała zabawę z woskiem i skorzystała z okazji
poznania swojej przyszłości. Chętni mogli pobawić się przy muzyce, którą
przygotowała Inga z Ignacym.

NIE ZAŻYWAM, TO WYGRYWAM
 Uczniowie naszej szkoły i jednocześnie członkowie Koła Teatralnego wzięli
udział w V edycji Powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych "Nie
zażywam - to wygrywam", którego organizatorami była Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia w Szczecinie we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w Szczecinie. Celem konkursu było ukazanie problemów
związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, z uwzględnieniem
nowych narkotyków - dopalaczy oczami młodzieży, a także zainspirowanie i
integrowanie środowisk szkolnych do działań w zakresie profilaktyki
uzależnień (nowe narkotyki -„dopalacze”, alkohol, narkotyki i inne środki
psychoaktywne) poprzez formy teatralne. Uczniowie klasy 7c przygotowali
przedstawienie "Czarno - biały świat" i zajęli II miejsce. Mam nadzieję, że
takich sukcesów będzie jak najwięcej.
                                                                       Lidia Wasilewska

APEL PODSUMOWUJĄCY 
MIESIĄCE PRZEDMIOTOWE

  Niedawno usłyszeliśmy pierwszy dzwonek, a za
nami prawie cały semestr pracy. Podczas tego
czasu w naszej szkole jak zawsze wiele
się działo. Aby podsumować ten okres odbył się
apel podsumowujący. Podczas miesięcy
przedmiotowych: Miesiąca Matematyki i Miesiąca
Historii odbyło się wiele imprez, konkursów. W
trakcie apelu gromkimi brawami i nagrodami
zostali obdarzeni wyróżnieni uczniowie.
Gratulujemy im sukcesów i życzymy wszystkim
uczniom podejmowania kolejnych wyzwań i
sukcesów w nich. Dziękujemy nauczycielom za
ich dotychczasową pracę,
zrealizowane inicjatywy i czekamy na kolejne.
                                                        Ania

Adam Szymaszkiewicz z klasy 5F - laureatem Międzynarodowego
Konkursu PixProgramming Challenge!

Z wielką radością przekazujemy informację o WIELKIM SUKCESIE ADAMA
SZYMASZKIEWICZA z klasy 5f. Spośród ponad 1200 uczestników
eliminacji półfinałowych dostał się do finału polskiej edycji konkursu Pix
Programming Challenge, który odbył się na Wydziale Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ADAM został LAUREATEM 3 MIEJSCA W FINALE tegoż KONKURSU.
GRATULUJEMY ADASIOWI I JEGO RODZICOM.
                                                        Redakcja strony internetowej

Hour of Code na CMI i nie tylko
Od dzisiaj, 09.12. nasza szkoła dołączyła do międzynarodowej inicjatywy
Hour of Code. Inauguracji dokonali uczniowie i uczennice, biorący udział w
projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zmierzyliśmy się z
robotem Karelem. Każdemu polecamy poświęcić choć jedną godzinę na
kodowanie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Inicjatywa trwa do 15. 12 jednak
aktywności są dostępne cały rok!
                                                           Anna Rakowska

sukces

Apel Sukces
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SPORT W NASZEJ SZKOLE

IX MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SINGLI I RZUCANKI SIATKARSKIEJ
    Na hali sportowej SP 48 najmłodsze siatkarki rywalizowały w Mikołajkowym Turnieju Singli i Rzucanki Siatkarskiej. Zawody były podsumowaniem zajęć
prowadzonych w ramach programu Glinka Academy. Organizacje imprezy wspierał Urząd Miasta Szczecin, Rada Rodziców SP 48 oraz UKS Pogodno.
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców turnieju.
Kategoria Rzucanka:
1 miejsce - Brzozowska Zosia
2 miejsce - Lenart Dobrusia
3 miejsce - Bilińska Nina
Kategoria Single Siatkarskie:
1 miejsce - Wysocka Maja
2 miejsce - Rogowska Iga
3 miejsce - Świderska Julia
Najmłodsza zawodniczka turnieju: Mroczkowska Hania
  Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
                                                                                                            Trenerki

Turniej

XX Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 
 Kategorii "2" i "3" w SP 74

14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie nasze Minisiatkarki z
klasy 5c i 6a uczestniczyły w Mikołajkowym Turnieju w kategorii "2" i "3".
Wystąpiło w nim około 90 siatkarek z klubów i szkół z naszego
województwa: UKS Libero Banie, UKS Lider przy SP 39, SP 74, SP 71
Volley Szczecin oraz SP 48 Pogodno Szczecin. Najlepsze miejsce w
turnieju zajęły w kategorii "2" Marta Tomaszewska i Maja Wysocka - 2
miejsce. Na 4 miejscu uplasowały się Hania Narkiewicz i Gabrysia
Reczko. Maja Liszewska i Weronika Laskowska przegrały w całym turnieju
tylko 2 mecze i pechowo zajęły 7 miejsce - ale grały pięknie!
W kategorii "3" na podium stanął nasz I zespół ( Z. Wilanowska, L.
Stefańczyk, A. Dąbkiewicz), który zajął 3 miejsce. 
W KLASYFIKACJI GENERALNEJ SZKÓŁ I KLUBÓW:
I miejsce - UKS Volley 71 Szczecin
II miejsce - UKS Pogodno SP 48
III miejsce - UKS Libero Banie
IV miejsce - SP 74 Szczecin
V miejsce - SP 39 UKS Lider
                                                                   Trenerki

Turniej

KOŁOBRZESKI FESTIWAL MINI SIATKÓWKI ZA NAMI

Po trzydniowych zmaganiach zakończył się IX Ogólnopolski Festiwal Mini
Siatkówki Dziewcząt, organizowanym przez OPP Powiat Kolobrzeski w SP
6 w Kołobrzegu. Zawodniczki UKS Pogodno SP 48 po bardzo dobrym
występie uplasowały się ostatecznie na 4 miejscu. Jest duży niedosyt,
ponieważ w całym turnieju przegraliśmy tylko 2 mecze: w grupie z drużyną
z Seyny (niestety mecz był zaliczony do finałów) i w grach finałowych
(pierwszej szóstki) z zespołem z Zawiercia. Bardzo wyrównany poziom
spowodował że małymi punktami spadliśmy na 4 miejsce. Cieszy jednak
coraz lepsza gra naszych zawodniczek, gratulujemy dobrej postawy w
turnieju. Podziękowania również dla klubu OPP Powiat Kołoberzski za
świetnie zorganizowane zawody i liczne atrakcje; basen, zumba,
profesjonalne zawody przeciąganie liny, mikołajki i mecz wschodzących
gwiazd - gra na wysokim poziomie i super zabawa.
Klasyfikacja końcowa:
1. MKS Dwójka Zawiercie
2. SAS Sejny
3. UKS Barnim Goleniów
4. UKS SP 48 Szczecin 
                                                                         Trenerki

Festiwal
SP48

SP48 SP48
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XV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 
W SULECHOWIE

7 grudnia nasze siatkarki uczestniczyły w Ogólnopolskim Turnieju w Sulechowie. Świetnie spisała się cala ekipa, zwłaszcza dziewczęta w kategorii
dwójek, które zajęły 1 miejsce (M. Wysocka, M. Tomaszewska) i 3 (H.Narkiewicz, G. Reczko). Wyróżnioną zawodniczką turnieju została Maja Wysocka.
Na podium stanęły również
Z. Wilanowska, H. Piskorowska i L. Stefańczyk, które w kategorii trójek uplasowały się na 3 miejsce. Pozostałe zespoły dzielnie walczyły, zdobywając 5
miejsce w kategorii trójek i 6 w kategorii czwórek.
Gratulacje i podziękowania dla trenerów!
                                                                                                                Wuefiści

Turniej

Siatkarki UKS Pogodno SP 48 najlepsze na
VII Turnieju Mini Siatkówki Dziewcząt w
Kategorii Czwórek Dziewcząt o Puchar

Prezesa UKS Volley 71

   Nasza drużyna w składzie Ala Mroczkowska, Asia Bajor, Julia Siara I
Paulina Handzlik nie dały szans rywalkom, wygrywając wszystkie mecze i
tym samym broniąc tytuł zwycięzców z zeszłego roku w VII Turnieju Mini
Siatkówki Dziewcząt w Kategorii Czwórek Dziewcząt o Puchar Prezesa
UKS Volley 71.
   Pozostałe zespoły naszej ekipy zajęły 3miejsce (Stefańczyk Lena,
Piskorowska Hania, Wilanowska Zosia, Wysocka Maja), 4 miejsce
(Szymczak Julia, Sikorska Marysia, Tomaszewska Julia, Mazur Zuzia)
i 9 miejsce (Granat Amelia, Tomczyńska Nikola, Możdżyńska Zuzia,
Dąbkiewicz Ania).
   W klasyfikacji generalnej szkół wygrała Szkoła Podstawowa nr 48!!!!
Wyróżnione zawodniczki Ala Mroczkowska i Paulina Handzlik.

Gratulacje dla wszystkich dziewcząt i dla organizatorów zawodów.
                                                              Wuefiści

Turniej

LIGA MŁODZICZEK
  W listopadzie ruszyła Liga Młodziczek Województwa
Zachodniopomorskiego, w której startują nasze młode wychowanki  i
uczennice klas sportowych SP 48. W ramach przygotowań dziewczęta
brały udział w mocno obsadzonym turnieju w Środzie Wielkopolskiej (zajęły
11 miejsce) i ciężko trenowały pod czujnym okiem trenera Tomasza
Nowaka. 16 listopada rozegrały pierwsze mecze. W pierwszym meczu
Pomorzanki-Pogodno Szczecin wygrały 2:1 z zespołem KS Spójnia
Stargard, w drugim uległy UKS SMS Police 0:2. Tydzień później 24
listopada w Policach nasze siatkarki nie dały rady przeciwstawić się
rywalkom, przegrywając dwa mecze z UKS SMS Police i UKS Barnim
Goleniów 0:2.
Podopieczne trenera Nowaka zagrały kolejne mecze w hali sportowej przy
ul. Seledynowej. Po dobrej grze przegrały z gospodyniami zawodów UKS
Orliki przy SP 74 1:2 ale w drugim meczu zdecydowanie pokonały drużynę 
Libero SP Banie 2:0.
   Duże brawa za coraz lepszą grę! Gratulacje  dla trenera i naszych
młodziutkich zawodniczek  !!! Trzymamy za Was kciuki dalej!!!
                                                                       Wuefiści

Liga

Liga
Turniej

SP48

SP48

SP48

SP48
SP48
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Życzenia
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