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Z ŻYCIA SZKOŁY

Gala Finałowa XXI FESTIWALU PIOSENKI
BOŻONARODZENIOWEJ w Operze na Zamku

W związku z tym, że nasz Zespół wokalny prowadzony przez p. Ewę Ott - Kamińską otrzymał I
miejsce w XI FESTIWALU PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ, o czym już pisaliśmy, brał udział w
Gali Finałowej tego festiwalu. Dziewczęta przedstawiły wiązankę pastorałek spiskich z repertuaru
„Szczecinian”. Nagrody podczas Gali wręczali m.in. wiceprezydent Miasta Szczecin - Krzysztof
Soska, Zachodniopomorski Kurator Oświaty - Magdalena Zarębska-Kulesza, Dyrektor Wydziału
Oświaty - Lidia Rogaś oraz Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin - Renata Łażewska.Laureatom i
Pani Ewie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

                                                                                                                       Ania Rakowska

   Osobowość Roku     
       wśród nas :)
Z radością przyjęliśmy wiadomość,
że nasza nauczycielka Pani Ewa Ott - Kamińska
została nominowana do tytułu OSOBOWOŚĆ
ROKU!

Gratulujemy Pani Ewie i życzymy Jej dostąpienia
tego tytułu. 

Kolędowanie w Domu Seniora

19 grudnia 2019r., już po raz kolejny odwiedziliśmy zacnych Seniorów w
Domu Opieki Dziennej przy ul. Królowej Jadwigi w Szczecinie. Zbliżające
się Święta Bożego Narodzenia stały się okazją do wspólnego spotkania,
ciekawych rozmów, kolędowania w cudownej atmosferze Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku. Członkowie i sympatycy Koła PCK
przygotowali przedstawienie napisane na postawie znanej „Opowieści
wigilijnej” Karola Dickensa, a także jasełka „Kolęda na ziemi”, w trakcie
których wszyscy wspólnie śpiewali kolędy:  ,,Przybieżeli do Betlejem
pasterze”,  „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem” i wiele, wiele innych. Po
występie, który dostarczył dużo wrażeń, radości i uśmiechu na twarzach
Seniorów wręczyliśmy upominki – własnoręcznie zrobione ozdoby
świąteczne, karty z życzeniami bożonarodzeniowymi, słodkości. Nas
również wspaniale ugoszczono i zaproszono za rok.
                                                                    Zenona Mazur

FINAŁ AKCJI CHARYTATYWNEJ „POMÓŻ I
TY” = WIELKI SUKCES

17 grudnia dostarczyliśmy do Domu Dziecka w Policach zebrane w szkole
rzeczy, o które prosili wcześniej opiekunowie dzieci (ręczniki, koce, pościel,
skarpetki, artykuły chemiczne...). Akcja spotkała się z ogromnym odzewem
ze strony uczniów naszej szkoły i ich rodziców. Bardzo chcielibyśmy
podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do zbierania potrzebnych
rzeczy. Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy 1A, 4A, 5C
oraz 7E, którzy przygotowali dodatkowo miłą niespodziankę dla dzieciaków
z Polic a mianowicie bilety do kina na dowolnie wybrany seans + słodycze. 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, JESTEŚCIE WSPANIALI, POMOCNI!!! 
JESTEŚMY Z WAS DUMNI!!!!!!
                                                 Samorząd Uczniowski
                                                 Koło Wolontariatu

GalaKolędowanie
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POZNAJ KULTURĘ INNYCH PAŃSTW
   28 stycznia w naszej szkole odbył się „Dzień Kultury Obcojęzycznej”. W tym dniu klasy 6 i 7 zaprezentowały swoje kraje. Podczas przerw można było
„skosztować” kultury wielu Państw tj. : Włoch, Hiszpanii, Francji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Chin, Indii i Grecji. W konkursie oprócz stoiska
była oceniana prezentacja danego Państwa. Można było wykazać się talentem tańca, charakteryzacji, dykcji czy po prostu pomysłowości. Kreatywność
naszej młodzieży była niesamowita. Dziękujemy wszystkim za wkład włożony w przygotowanie stoiska i krótkiej prezentacji. Wielki szacunek dla
młodzieży ich wychowawców za mobilizację, integrację i zaangażowanie.
  Wśród klas szóstych najlepsze okazały się : I miejsce 6c, II miejsce 6a, III miejsce 6d. Natomiast  klasyfikacja klas siódmych przedstawiała się
następująca: 1 miejsce 7c, II miejsce 7a, III miejsce 7d.
   Niebawem zwycięskie klasy wybiorą się do pizzerii, aby skonsumować obiecana nagrodę. Życzymy im smacznego.

                                                                                                                      Samorząd Uczniowski

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny
   Chcesz być widocznym na drodze, a tym samym czuć się bezpiecznie? Ubierz się odpowiednio i
koniecznie pamiętaj o odblaskach! Mówią o tym nieustannie wszyscy, szkoda tylko, że nie każdy
potrafi zastosować tego w praktyce.
   To, że na zajęciach technicznych robimy wiele cudownych rzeczy przekonaliśmy się nie raz, nie
dwa. Tym razem uczniowie, projektanci, pomysłodawcy tworzyli w domach odblask na tornister. Prace
oczywiście można było podziwiać podczas szkolnej korytarzowej wystawy.
   Uczniowie przychodzili z zadaniem domowym przypiętym do plecaka – świetny pomysł, aby nie
zapomnieć swojej pracy zabrać do szkoły. Dzięki takiej formie każdy pomysłodawca mógł
rozreklamować swoje dzieło i zobaczyć jak odblask zrobili inni.
   To było niesamowite! Gratulujemy Wszystkim.

                                                                                                        Nauczyciel techniki Anita Jaworska

Mój wymarzony pokój
Kiedy ma się okazję zrealizować swoje marzenia
o własnym pokoju, trzeba skorzystać i
spróbować. Zadanie domowe z techniki, kolejne,
ale niezwykle przyjemne!
Wszystko w miniaturowej wersji ukryte w pudełku
– projekt. Prace wyjątkowo staranne,
przemyślane, rozstaw mebelków funkcjonalny,
dobór kolorów odpowiedni i zadbane dosłownie o
każdy szczegół, łącznie z dodatkami.
Nic dziwnego, że wystawa uczniowskich prac
cieszyła się ogromnym powodzeniem! Kto wie,
może oglądający wykorzystają niebawem
pomysły młodych, zdolnych uczniów?

                                         Anita Jaworska

Pokój SP 48
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KREATYWNI 
w "ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ"

   Kodowanie w szkole wcale nie jest tak trudne, jak się może wydawać  – we
wspólną przygodę z projektem „Zaprogramuj przyszłość” wyruszyli uczniowie
klasy 2a (zwani „Kratywnymi”) wraz z wychowawczynią – p. Beatą Nowak oraz 
trenerką – p. Anną Rakowską.

   Oczywiście uczestników projektu od początku wspierali ich Kochani Rodzice, przygotowując
przeróżne motywatory. Nasza niezastąpiona pani Iwonka Charewicz stworzyła „Zadaniowy
kalendarz adwentowy”, dzięki któremu uczniowie każdego dnia przez cały miesiąc z
niecierpliwością czekali na niespodzianki (również zadaniowo - warsztatowe). Każde z zadań
połączone było z projektem, w którym uczniowie dowiadywali się czym są algorytmy i w jaki
sposób można je wyrażać/konstruować, poznawali algorytmy działań w życiu codziennym.
Dzieci zdobywały również wiedzę na temat sekwencji, uczyły się precyzyjnego przekazywania
instrukcji. Wykonywały także dyktanda graficzne, ozdoby choinkowe, budowały z warunkami
np. kolorowy zamek (utrwalając funkcje powtórzenia), mur według kodu itp. Świetną zabawą
było „sumowanie”, „mierzenie”, „ruchomy zegar”, a także „znaki Scratch Jr w ruchu”.  Wiele
ćwiczeń wykonywanych było na macie do kodowania (przeliczanie, poznawanie części mowy,
układanie skryptów itd.), które ułatwiły uczniom pracę na tabletach w środowisku Scratch
Junior. Pociechy pani Beaty kodowały zarówno drogę do kina, jak i przejazd tramwaju w obu
kierunkach. Jednak największą radość sprawiło dzieciom odkodowanie kroków tańca do
piosenki „Ding – dong”. Jeśli chcielibyście Państwo obejrzeć nasze wspaniałe zajęcia
zapraszamy do galerii. 

                                                                                     Opiekunki projektu

Kreatywni sterują Dashem
   Dashe to najprawdziwsze roboty, które dają dzieciom mnóstwo radości
wprowadzając je w świat robotyki i programowania.

    Kreatywni (2a)  wprawiali je w ruch przy użyciu aplikacji Go. Nasi cyberprzyjaciele do zadań
specjalnych są świetnie wyposażeni. Mają wbudowanych mnóstwo światełek, czujników,
mikrofonów oraz głośników, które zastępują im ludzkie zmysły. Dzięki nim wykrywają
przeszkody, mówią, słyszą oraz potrafią wykrywać i reagować na siebie nawzajem. Mogą być
zaprogramowane w dowolny sposób, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Kreatywni
oswajają się z pojęciami programistycznymi, uczą się rozróżniać kierunki oraz empatii
programistycznej (określanie kierunków z pozycji robota). Dodatkowo poznają jak pracować
z urządzeniami mobilnymi oraz jak wykorzystywać nowoczesne technologie nie tylko
do zabawy.

                                                                                                                               Anna Rakowska

Kreatywni
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WARSZTATY JĘZYKOWO – BIBLIOTECZNE 
W BIBLIOTECE NIEMIECKIEJ

O tym, że bardzo lubimy odwiedzać Bibliotekę Niemiecką i Książnicę Pomorską świadczą
nasze częste wizyty w tym właśnie miejscu. 

Ostatnio uczestniczyliśmy w lekcji biblioteczno-językowej. Na początku pani bibliotekarka  opisała
nam  zasady i możliwości korzystania z Biblioteki Niemieckiej i ze wszystkich bibliotek w Książnicy
Pomorskiej. Odpowiedziała na wszystkie nurtujące nas pytania związane z funkcjonowaniem biblioteki
i pokazała nam jej bogactwa i zasoby: publikacje prasowe (dla czytelników o różnym stopniu
znajomości języka niemieckiego), filmy DVD, audiobooki, gry i zabawy językowe, przeróżne materiały
dydaktyczne nie tylko dla nauczycieli i studentów, ale także dla uczniów, którzy są dopiero na
początku przygody z językiem niemieckim lub bardziej zaawansowanych, którzy chcieliby na przykład
przygotować się do konkursu lub lekcji. Obejrzeliśmy również ciekawą prezentację, z której
dowiedzieliśmy się: ”Jak  uczyć się języka?”, z jakich stron warto korzystać i jak zostać studentem na
„Kinderuniversität” oraz jak doszło do powstania Biblioteki Niemieckiej w Szczecinie, pod patronatem
Goethe – Institut.
Następnie myszkowaliśmy po półkach w celu wyszukania materiałów oraz informacji potrzebnych do
ćwiczeń.  Podzieleni na kilkuosobowe zespoły pracowaliśmy nad poniższymi tematami:

1. Küche: die echte deutsche Küche ( Niemiecka kuchnia)
2. Reisen: Klassenfahrt nach Berlin (Podróże)
3. Fußball: die deutschen Top Vereine (Niemieckie kluby piłkarskie)
4. Märchen der Gebrüder Grimm (Bajki braci Grimm)

 Wizytę w Książnicy uważamy za udaną i czekamy na kolejną.

                                                                                           opiekun: Agnieszka Filipowska

PRZYWRACAMY PAMIĘĆ...
W sobotnie popołudnie troje uczniów z klasy 7c - Ola Klimczak, Dawid Seyda i
Kuba Szymaniak - uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym z okazji 4.
rocznicy powstania Centrum Dialogu Przełomy. 

Miało to związek z projektem edukacyjnym na temat Holokaustu, którego realizację właśnie
zaczęliśmy. Najpierw obejrzeliśmy film „Przywracanie pamięci. Zapomniane żydowskie
cmentarze na Pomorzu Zachodnim” zrealizowany przez  Michała i Pawła Kulików. Po projekcji
odbyła się dyskusja z udziałem twórców tego dokumentu. Spotkanie nawiązywało do 80.
rocznicy pierwszej deportacji szczecińskich Żydów. Udział w nim wzięła pani Róża Król,
przewodnicząca Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie. Pani Róża
powiedziała, że bardzo ją cieszy obecność tak młodych ludzi (czyli naszych uczniów) i ich
zainteresowanie tematem. Umówiła się z nami na spotkanie, na którym chętnie podzieli się z
młodzieżą swoimi wspomnieniami i opowie o codziennym życiu szczecińskiej społeczności
żydowskiej.

                                                                                                                                 Lidia Wasilewska
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ROZMAITOŚCI

NOWOROCZNE TRADYCJE W POLSCE A NA UKRAINIE
W naszej szkole przybywa uczniów z Ukrainy. Podzielili się z nami informacjami o tradycjach świątecznych w ich rodzinnym kraju.

Tradycje bożonarodzeniowe na Ukrainie i w Polsce są dość podobne. W obu krajach, w przeddzień Bożego Narodzenia – odpowiednio 24 grudnia i 6
stycznia – obchodzi się Wigilię lub, jak mówią na Ukrainie, Święty Wieczór. To rodzinne święto, gdy zbierają się krewni, by świętować narodziny
Chrystusa. Przy stole siadają po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy. Według tradycji gospodarz najpierw zapala świecę, czyta modlitwę i dopiero
wtedy goście zaczynają jeść. Na stole znajduje się dwanaście potraw, wśród których są ryby, grzyby i ziemniaki, a na Ukrainie koniecznie kutia. Przed
wieczerzą w obu państwach pości się. Na Ukrainie nie jest znany zwyczaj dzielenia się opłatkiem i zostawiania wolnego miejsca dla niespodziewanego
gościa.
Nowy Rok na Ukrainie jest czasem choinki, prezentów i Dziadka Mroza. Interesującym wyróżnieniem ukraińskich noworocznych tradycji jest obchodzenie
Starego Nowego Roku, który jest powiązany z mnóstwem różnorodnych  zwyczajów. Wieczorem 13 stycznia obchodzimy Szczodry wieczór – według
kalendarza liturgicznego wspomnienie Melanii. 14 stycznia rano chłopcy i mężczyźni idą siać ziarno, co ma zapewnić szczęście. Siewcy najpierw idą do
rodziców chrzestnych, krewnych i bliskich. Wchodząc do domu, rozsypują ziarno i gratulują Nowego Roku. Kobiety kultywują wróżby, przepowiadając
przyszłego męża. Jeden z prostych sposobów wróżenia polega na wyjściu wieczorem 13 stycznia na ulicę i zapytaniu o imię pierwszego napotkanego
mężczyzny. Takie same imię ma mieć przyszły narzeczony.
                                                                                                                                                                                                             Milan Bondarenko

     
 Orszak Trzech Króli 

w Szczecinie
O kilku lat Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy, jednak od
dawna odbywają się barwne orszaki z okazji wizyty Mędrców ze
Wschodu w stajence betlejemskiej

  6 stycznia 2020 roku w Szczecinie odbył się coroczny Orszak Trzech
Króli.Jest on dla Polaków bardzo ważny, ponieważ wspominamy jak trzej
władcy przyszli do stajenki
   Wszyscy czczący to święto szczecinianie zebrali się niedaleko Urzędu
Stanu Cywilnego, żeby po chwili wyruszyć w orszaku za dorożką, która
wiozła monarchów. 
Zanim nadeszła ta chwila, przez półtorej godziny trzeba było czekać.
Wszyscy bardzo się niecierpliwili. Wreszcie dano sygnał i cała kolumna
przebranych szczecinian ruszyła. Kiedy już zawróciła za Urzędem Miasta,
zauważyłam żywą szopkę, czyli ludzi przebranych za Maryjo, Józefa i
Jezusa. 
   Jeśli mam wyrazić swoją opinię, to powiem, że bardzo mi się podobało.
Myślę, że za rok wybiorę się z babcią.

                                                                        Honorata Skłucka 6c

              „3...2...1... 2020!”
Chyba każdy z nas zna ten moment, kiedy zaczynamy odliczać do
północy by powitać nowy rok. W różnych częściach świata odliczanie
zaczyna się o innych porach. 

Dziś opowiem jak ja z rodziną spędziliśmy sylwestra.
Był już wieczór, a ja jak zwykle myślałam o tym, że na pewno w szkole
pomylę daty i napiszę 2019. Babcia nosiła różne rzeczy na stół w salonie.
Minęła chwila i poszłam zobaczyć co takiego przyniosła. Zobaczyłam
szampanki, to taki specjalny rodzaj szklanki przeznaczony do picia
szampana, tuż obok stało piccolo i normalny szampan. Myślałam że będzie
nudno, ale z czasem zaczęliśmy się dobrze bawić, w telewizji leciały
koncerty, wychodziliśmy na balkon zapalić zimne ognie. W mgnieniu oka
wybiła 23:40, kiedy się zorientowałam wyszłam z dziadkiem na dwór, aby
zobaczyć fajerwerki. Robiliśmy tak co roku. Zaczęło się odliczanie. 10... 9...
8... 7... 6... 5... 4...3...2...1... BUM! BAM! Fajerwerki zaczęły wybuchać na
całym niebie, światła leciały ładnie migając, a ktoś z balkonu świecił
laserem. Było to drażniące, gdyż człowiek swoim gadżetem raził nam oczy.
Gdy wróciliśmy do domu nalaliśmy sobie szampana, ja oczywiście piłam
piccolo, przybiliśmy sobie zdrówko. Zabawa szybko się skończyła a ja około
drugiej w nocy poszłam spać.
Mam nadzieję że przeżyje więcej takich wydarzeń, ponieważ bardzo lubię
kiedy mogę nie spać do późna, a poza tym zabawa była cudowna!

                                                                                             Zuzanna K. 5F

Orszak Internet
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Ferie... Ferie...
Co można w nie robić? Oto kilka pomysłów:

- można wybrać się na  lodowisko Arena Szczecin, do kina lub
 muzeum figur woskowych w Szczecinie. Za wejście zapłacimy 20 zł.
- możemy w Elite Sport Club spędzić fajnie czas grając w tenisa ziemnego,
stołowego. Skorzystać z strzelnicy sportowej i laserowej.
- możemy również wybrać się na warsztaty plastyczno - rzeźbiarskie do sali
literackiej z rodziną.
- sporo ciekawych atrakcji czeka na nas w filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Tutaj udział jest bezpłatny. Można stworzyć własną grę
planszową, wziąć udział w zajęciach komputerowych, poznawać baśnie i
kultury różnych stron świata.
- można wybrać się do Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wstęp dla
dzieci, młodzieży i studentów jest bezpłatny.
- można zwiedzić m. in. Muzeum Tradycji Regionalnych, Centrum Dialogu
Przełomy i gmach Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego.
- Od 8 do 12 lutego Zamek Książąt Pomorskich zaprasza codziennie na
bezpłatne pokazy bajek. Rozpoczynają się w same południe w odnowionej
piwnicy przy Krypcie.
- dzieci i młodzież szkolna mogą bezpłatnie skorzystać z basenów w
Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w godz. 10.00 - 16.00.
  Mam nadzieję, że udało mi się znaleźć kilka ciekawych propozycji na nudę
w ferie zimowe.
  Myślę, że każdy z was znajdzie coś ciekawego dla siebie.

                                                                          Maja Godlewska kl. 5B

Dzień Babci i Dziadka
    Co roku nasi dziadkowie świętują z nami swoje święto .
Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22
stycznia.

    Wtedy dajemy im prezenty z laurkami, które sami zrobiliśmy, gdzie
są piękne życzenia z kolorowymi kwiatkami prosto z serca.
Zapraszamy ich na nasze przedstawienia szkolne, a w domu
dekorujemy dla nich nasze przepyszne ciasteczka lub torciki oraz ich
ściskamy i dajemy buziaczki. 
   Te dni obchodzimy już od 1965 roku. Ten pomysł pojawił się w 1964
roku w tygodniku ,,Kobieta i życie’’ dzięki aktorce Mirosławie
Ćwiklińskiej. Po jej przedstawieniu w teatrze wręczono jej piękny
bukiet kwiatów oraz tort, bo miała już 85 lat. Od tamtego dnia zaczęto
obchodzić Dzień Babci, a później Dzień Dziadka. 
   We Francji te święta są ruchome i zawsze przypadają w pierwszą
niedzielę marca, a w Ameryce oraz Kanadzie jest Dzień Dziadków. Ten
dzień ma swój oficjalny i własny hymn ,,A SONG FOR GRANDMA AND
GRANDPA’’. Symbolem tego święta jest kwiat niezapominajka. W
Bułgarii swój dzień obchodzą tylko babcie, w Hiszpanii jest dopiero 26
lipca. W Japonii nie ma takiego dnia, ale się obchodzi Dzień Szacunku
Dla Wieku.
 
                                           Paulina Marcyniuk 5b

                     Moja babcia

Moja babcia jest wesoła,
czarne kręcone włosy ma.
Piękne niebieskie oczy.
Zawsze pomoże.
Gdy smutno, gdy boli.
Pysznie zawsze ugotuje...
co tylko chcemy.
Mówi sama prawdę,
nawet to, co trudne.
Wielu ludzi zna.
A najbardziej kocha nas!

            Michalina Strzępka 5f 

                Dla mojego dziadka

Dziadziusiu, mój kochaniutki,
niech uciekną wszystkie smutki.
Na twarzy namalować uśmiech trzeba,
z którym pójdziesz prosto do nieba.
Na ziemi stworzę Ci raj, 
a ty mi serce swe daj.
upiecz też mi pysznego chleba, 
bo mi go bardzo potrzeba.
Niech ci zdrowie zawsze sprzyja,
w radości każdy dzień mija.

                                          Honorata

Dziadek

Dziadziuś wesoły
zawsze jest.
Gdy smutno, gdy źle,
zawsze przytuli cię.
O kuli chodzi, 
ale świetny jest.
Uśmiech od ucha do
ucha ma.
Na miłości się zna.

                 Michasia

Dziadek
Dziadek skacze ze
spadochronem.
Czasem pojeździ
motorem.
Gdy trochę wolnego
czasu ma,
swoim samochodem
po drogach gna.
Pistoletem na wodę
strzela.
Każdego dnia
wnuczęta rozwesela.
           Adam

Dziadkowie Internet
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	Z ŻYCIA SZKOŁY
	Gala Finałowa XXI FESTIWALU PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ w Operze na Zamku

	Osobowość Roku             wśród nas :)
	Kolędowanie w Domu Seniora
	FINAŁ AKCJI CHARYTATYWNEJ „POMÓŻ I TY” = WIELKI SUKCES

	POZNAJ KULTURĘ INNYCH PAŃSTW
	Mój wymarzony pokój
	Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny
	KREATYWNI
	w "ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ"
	Kodowanie w szkole wcale nie jest tak trudne, jak się może wydawać  – we wspólną przygodę z projektem „Zaprogramuj przyszłość” wyruszyli uczniowie klasy 2a (zwani „Kratywnymi”) wraz z wychowawczynią – p. Beatą Nowak oraz  trenerką – p. Anną Rakowską.
	Oczywiście uczestników projektu od początku wspierali ich Kochani Rodzice, przygotowując przeróżne motywatory. Nasza niezastąpiona pani Iwonka Charewicz stworzyła „Zadaniowy kalendarz adwentowy”, dzięki któremu uczniowie każdego dnia przez cały miesiąc z niecierpliwością czekali na niespodzianki (również zadaniowo - warsztatowe). Każde z zadań połączone było z projektem, w którym uczniowie dowiadywali się czym są algorytmy i w jaki sposób można je wyrażać/konstruować, poznawali algorytmy działań w życiu codziennym. Dzieci zdobywały również wiedzę na temat sekwencji, uczyły się precyzyjnego przekazywania instrukcji. Wykonywały także dyktanda graficzne, ozdoby choinkowe, budowały z warunkami np. kolorowy zamek (utrwalając funkcje powtórzenia), mur według kodu itp. Świetną zabawą było „sumowanie”, „mierzenie”, „ruchomy zegar”, a także „znaki Scratch Jr w ruchu”.  Wiele ćwiczeń wykonywanych było na macie do kodowania (przeliczanie, poznawanie części mowy, układanie skryptów itd.), które ułatwiły uczniom pracę na tabletach w środowisku Scratch Junior. Pociechy pani Beaty kodowały zarówno drogę do kina, jak i przejazd tramwaju w obu kierunkach. Jednak największą radość sprawiło dzieciom odkodowanie kroków tańca do piosenki „Ding – dong”. Jeśli chcielibyście Państwo obejrzeć nasze wspaniałe zajęcia zapraszamy do galerii.


	Kreatywni sterują Dashem
	Dashe to najprawdziwsze roboty, które dają dzieciom mnóstwo radości wprowadzając je w świat robotyki i programowania.
	Kreatywni (2a)  wprawiali je w ruch przy użyciu aplikacji Go. Nasi cyberprzyjaciele do zadań specjalnych są świetnie wyposażeni. Mają wbudowanych mnóstwo światełek, czujników, mikrofonów oraz głośników, które zastępują im ludzkie zmysły. Dzięki nim wykrywają przeszkody, mówią, słyszą oraz potrafią wykrywać i reagować na siebie nawzajem. Mogą być zaprogramowane w dowolny sposób, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Kreatywni oswajają się z pojęciami programistycznymi, uczą się rozróżniać kierunki oraz empatii programistycznej (określanie kierunków z pozycji robota). Dodatkowo poznają jak pracować z urządzeniami mobilnymi oraz jak wykorzystywać nowoczesne technologie nie tylko do zabawy.


	WARSZTATY JĘZYKOWO – BIBLIOTECZNE
	W BIBLIOTECE NIEMIECKIEJ
	O tym, że bardzo lubimy odwiedzać Bibliotekę Niemiecką i Książnicę Pomorską świadczą nasze częste wizyty w tym właśnie miejscu.

	PRZYWRACAMY PAMIĘĆ...
	W sobotnie popołudnie troje uczniów z klasy 7c - Ola Klimczak, Dawid Seyda i Kuba Szymaniak - uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym z okazji 4. rocznicy powstania Centrum Dialogu Przełomy.
	Miało to związek z projektem edukacyjnym na temat Holokaustu, którego realizację właśnie zaczęliśmy. Najpierw obejrzeliśmy film „Przywracanie pamięci. Zapomniane żydowskie cmentarze na Pomorzu Zachodnim” zrealizowany przez Michała i Pawła Kulików. Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem twórców tego dokumentu. Spotkanie nawiązywało do 80. rocznicy pierwszej deportacji szczecińskich Żydów. Udział w nim wzięła pani Róża Król, przewodnicząca Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie. Pani Róża powiedziała, że bardzo ją cieszy obecność tak młodych ludzi (czyli naszych uczniów) i ich zainteresowanie tematem. Umówiła się z nami na spotkanie, na którym chętnie podzieli się z młodzieżą swoimi wspomnieniami i opowie o codziennym życiu szczecińskiej społeczności żydowskiej.


	ROZMAITOŚCI
	NOWOROCZNE TRADYCJE W POLSCE A NA UKRAINIE
	W naszej szkole przybywa uczniów z Ukrainy. Podzielili się z nami informacjami o tradycjach świątecznych w ich rodzinnym kraju.

	„3...2...1... 2020!”
	Chyba każdy z nas zna ten moment, kiedy zaczynamy odliczać do północy by powitać nowy rok. W różnych częściach świata odliczanie zaczyna się o innych porach.

	Orszak Trzech Króli
	w Szczecinie
	O kilku lat Święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy, jednak od dawna odbywają się barwne orszaki z okazji wizyty Mędrców ze Wschodu w stajence betlejemskiej

	Ferie... Ferie...
	Dzień Babci i Dziadka
	Co można w nie robić? Oto kilka pomysłów:
	Co roku nasi dziadkowie świętują z nami swoje święto . Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia.
	Wtedy dajemy im prezenty z laurkami, które sami zrobiliśmy, gdzie są piękne życzenia z kolorowymi kwiatkami prosto z serca. Zapraszamy ich na nasze przedstawienia szkolne, a w domu dekorujemy dla nich nasze przepyszne ciasteczka lub torciki oraz ich ściskamy i dajemy buziaczki.
	Te dni obchodzimy już od 1965 roku. Ten pomysł pojawił się w 1964 roku w tygodniku ,,Kobieta i życie’’ dzięki aktorce Mirosławie Ćwiklińskiej. Po jej przedstawieniu w teatrze wręczono jej piękny bukiet kwiatów oraz tort, bo miała już 85 lat. Od tamtego dnia zaczęto obchodzić Dzień Babci, a później Dzień Dziadka.
	We Francji te święta są ruchome i zawsze przypadają w pierwszą niedzielę marca, a w Ameryce oraz Kanadzie jest Dzień Dziadków. Ten dzień ma swój oficjalny i własny hymn ,,A SONG FOR GRANDMA AND GRANDPA’’. Symbolem tego święta jest kwiat niezapominajka. W Bułgarii swój dzień obchodzą tylko babcie, w Hiszpanii jest dopiero 26 lipca. W Japonii nie ma takiego dnia, ale się obchodzi Dzień Szacunku Dla Wieku.



