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TEGO NIKT SIĘ NIE SPODZIEWAŁ

PRACUJEMY ONLINE
    Od 25 marca, a nawet wcześniej nasza szkoła dzielnie podjęła się nauczania online. Wszystko to
dzięki platformie Office 365, którą wykorzystywaliśmy od dawna do bieżącej nauki na informatyce i nie
tylko. Zaczęliśmy używać nową funkcjonalność - Teams i caraz sprawniej sobie z nią radzimy.
Wspaniale jest móc zobaczyć i usłyszeć się, mimo, że budynek naszej szkoły opustoszał. Jaki z tego
wniosek - szkoła to my - uczniowie- nauczyciele - rodzice. Musimy poradzić sobie w takiej sytuacji
jaką mamy i radzimy sobie...bo kto jak nie MY - SP48 :) 
                                                                                             Ania

CIĘŻKIE CZASY
Jeszcze kilka tygodni temu żyliśmy pełnią życia. Z radością czekaliśmy na wiosnę i święta.
Nagle, jak grom z jasnego nieba, spadała na nas straszna wiadomość - na całym świecie
szaleje koronawirus.

   Wszystko zaczęło się w chinach. Dochodziły do nas informacje, że zapanowała tam pandemia,
pojawił się nowy wirus, nad którym nikt nie może zapanować. Zbiera on ogromne śmiertelne żniwo.
Lekarze są bezradni. Silne organizmy radzą sobie z chorobą, ale wszyscy osłabieni innymi
schorzeniami lub wiekiem ludzie odchodzili szybko, lecz boleśnie. 
   Kiedy koronawirus szalał w Azji, my, Europejczycy, myśleliśmy, że ten problem u nas się nie pojawi.
Niestety, byliśmy w błędzie. Straszny wirus dotarł na stary kontynent. Najpierw pojawił się w
państwach, gdzie kwitnie turystyka. Wyjazdy na narty lub w celu zwiedzania zabytków spowodowały
zakażenie ludzi tam mieszkających. W kurortach przebywało mnóstwo turystów z różnych zakątków
świata. Pandemia objęła cały świat. 
    Obecnie sytuacja jest straszna. Miliony ludzi zakażonych, tysiące zmarłych. W naszym kraju
sytuacja nie jest najgorsza. W porównaniu z Włochami, Hiszpanią czy USA, można powiedzieć,
całkiem dobra. Życie nie wygląda jednak pięknie. Nie możemy wychodzić w domu. Wszystkie miejsca
kultury, nauki i rekreacji są zamknięte. Ludzie tracą pracę, nie mają za co żyć. Z niepokojem patrzymy
w przyszłość. Z utęsknieniem czekamy powrotu do normalności, kiedy nie trzeba będzie siedzieć w
domu, uczyć się samemu online, nie móc spotkać się z rodziną i znajomymi, pójśc do kina, pizzerii....
Można tak wymieniać bez końca.
                                                                                                     Helena
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PRZED PANDEMIĄ W NASZEJ SZKOLE WIELE SIĘ DZIAŁO

Konkurs

Konkurs

Konkurs

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
KODOWAĆ KAŻDY MOŻNE ZA NAMI

29 lutego, który zdarza się co cztery lata odbył się, jak co roku od pięciu lat w całej Polsce, a od
sześciu w naszym województwie Konkurs "Kodować każdy może". Konkurs co roku obejmowany jest
patronatem Prezydenta Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Jak co roku
cieszy się powodzeniem i przybywają do nas uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami z
różnych stron Polski. Jak co roku również dzięki wsparciu naszych partnerów utrzymujemy bardzo
wysoki poziom zarówno merytoryczny - ze względu na patronat Wydziału Informatyki
Zachodnipomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jak i organizacyjny. Konkurs
został dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin oraz Radę Rodziców naszej Szkoły. W tym roku
wielkim wsparciem otoczyły nas firmy Mentor, Magneticpoint, Nordic Consulting & Development
Company, Technopark Pomerania. Dzięki ich ofiarności nasi uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody.
Wśród nich m.in.: roboty Codey Rocky, telefony, smartbandy, drukarki, głośniki bezprzewodowe, gry
logiczne, powerbanki. Każdy uczestnik finału otrzymał gadżety przekazane od firm. 
     W tym roku przyświecała nam tematyka ekologii. Jest to bardzo ważny temat w dzisiejszym
świecie i przydałby się taki program, który pozwoliłby nam naprawić nasz świat. Poruszając ten temat
chcemy włączyć się w misję poprawy jakości życia na naszej planecie. Zadania indywidualne
bezpośrednio związane były z segregacją śmieci, a zadania zespołowe dotyczyły trzech pojęć:
czystej ziemi, wody i czystego powietrza. O ile zadania indywidualne wywoływały nieco stresu,
wszystko to zniknęło gdy doszło do pracy w zespołach. Miło było patrzeć jak nasi uczniowie z różnych
szkół w Polsce potrafią współpracować. 
A oto LAUREACI V Ogólnopolskiego Konkursu "Kodować każdy może":
kategoria klas 2-3:
I miejsce Michał Wolny, Prywatna Szkoła Podstawowa Słoneczna w Szczecinie
II miejsce Leon Wysocki, Prywatna Szkoła Podstawowa Słoneczna w Szczecinie
III miejsce Bartosz Melan, Prywatna Szkoła Podstawowa Słoneczna w Szczecinie
kategoria klas 4-5:
I miejsce: Paweł Rejer, Szkoła Podstawowa nr 10 i. Leonida Teligi w Szczecinie
II miejsce: Jakub Świtoń, Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie
III miejsce: Adam Szymaszkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Szczecinie 
kategoria klas 6-7:
I miejsce: Ignacy Kus, Szkoła Podstawowa Nr 16 w Szczecinie
II miejsce: Mikołaj Wadowski, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdańskim
III miejsce: Antonina Brzezińska, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucjom:
Wydziałowi Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, p.
Dziekanowi dr. hab.inż. prof. ZUT Jerzemu Pejasiowi, p. dr inż. Annie Barcz, p. dr hab. inż.
Krzysztofowi Małeckiemu, p. mgr inż Sławomirowi Wernikowskiemu, p. mgr inż. Anecie Berze, p. mgr
inż. Dariuszowi Sychelowi,
Radzie Rodziców przy Szkole Podstwowej nr 48,
p. Dyrektor Iwonie Górskiej, p. wicedyrektor Hannie Drygas, nauczycielkom: p. Ewie Bis, p. A.
Jaworskiej, p. A. Skryckiej, p. K. Kupińskiej,
firmom: Mentor, Magneticpoint, NCDC, Technopark Pomerania,
 dzięki którym V Ogólnopolski Konkurs "Kodować każdy może" po raz kolejny zrzeszył grono
pasjonatów kodowania i przyniósł radość z umiejętności logicznego myślenia. 

Organizator V OKKKM, Anna Rakowska
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https://www.mentorpolska.pl
https://www.magneticpoint.com/
https://www.ncdc.eu/
https://technopark-pomerania.pl/pl/
https://www.kodowanienaekranie.pl/codeyrocky?gclid=EAIaIQobChMIvcy8zef55wIVwaSaCh2XfwOjEAAYASAAEgLPr_D_BwE
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QR CODE czas rozkodować!
 W lutym w naszej szklole obchodziliśmy Miesiąc Informatyki, mimo "okrojenia"czasowego przez ferie
zimowe zabawa trwała w najlepsze jeszcze na początku marca. Tym bardziej intensywniej! W
ostatnią  środę lutego uczniowie naszej szkoły mieli okazję pobawić się z kodami QR. W różnych
zakątkach naszej szkoły można było znaleźć ukryte, mniej lub bardziej, kody pod którymi kryły się
zadania z informatyki. Ci, którzy włączyli się do zabawy, świetnie się bawili. Teraz czekają na
ogłoszenie wyników, które niebawem przekażemy.

                                                                       Nauczyciele informatyki

Piątek w kolorach RGB
   W ostatni piątek lutego, w ramach Miesiąca Informatyki, odbył się kolejny już Dzień RGB. Tego dnia
każdy mógł wybrać sobie jeden ze schematów koloru RGB. Zaangażowani uczniowie zebrali się w
sali gimnastycznej ,a tam utworzyli z siebie znak, który każdy pewnie zna. Gdyby ktoś jednak nie
wiedział:
@ (małpa) – znak pisarski najczęściej wykorzystywany w adresie poczty elektronicznej oraz jako
identyfikator (handle) użytkownika na mikroblogach. Znak pochodzi z łacińskiej ligatury zastępującej w
średniowiecznych i renesansowych rękopisach handlowych słowo „ad” (do, przy) i oznaczające m.in.
odbiorcę przesyłki. Współcześnie nigdzie nie jest stosowany tak często, jak w poczcie elektronicznej.
(wikipedia.pl)
   Wspaniała zabawa. Wspaniałe zaangażowanie. Dziękujemy wychowawczyniom Zeróweczki,
dzieciom z Zeróweczki i wszystkim zaangażowanym uczniom i wychowawcom naszej szkoły za
piękne przygotowanie.

                                                                 Nauczyciele informatyki

Kolory

Kolory

"Maraton informatyczny" w klasach 1-3.
11 marca w naszej szkole uczniowie klas młodszych przeżyli "informatyczny maraton".
Wszystko to przez Dzień Informatyki. 

   Większość uczniów wraz ze swoimi nauczycielami realizuje projekt unijny "Zaprogramuj
Przyszłość", zatem zajęcia idealnie wpisały się w jego ideę. Niezastąpionym, profesjonalnym
wsparciem byli członkowie silnej grupy CMI (Centrum Mistrzostwa Informatycznego), uczniowie klasy
6d, którzy również realizują projekt unijny. 
  Dzień był niezwykle aktywny i atrakcyjny. Każda klasa miała okazję przekonać się, co to znaczy
myślenie algorytmiczne, pracując intensywnie na macie edukacyjnej, a także zapoznać się z
możliwościami naszych robotów: Dashów, Codey Rocky, Ozobotów. Przekonali się również, że
programować i grać można nie tylko na konsolach...a to za przyczyną układów mechatronicznych
MakeyMakey. Wszystko to dopełniała praca na tabletach z aplikacjami do nauki programowania. To
był naprawdę dobrze zaprogramowany dzień. 

                                                                          Nauczyciele informatyki
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM SZCZYGIELSKIM

     6 lutego 2020r. w Pałacu Młodzież odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem
Szczygielskim. Kilkoro naszych uczniów z klasy 5d i 7d  uczestniczyło w tym wydarzeniu.
     Marcin Szczygielski jest autorem wielu książek dla młodzieży i dorosłych, np.: „Za niebieskimi
drzwiami”, „Czarownica piętro niżej” (akcja dzieje się w Szczecinie), „Klątwa dziewiątych urodzin”,
„Arka czasu”…
Te książki to dobra propozycja na ferie!
Polecają ci, którzy już je czytali,
Małgorzata Roszak i członkowie koła humanistycznego

SPOTKANIE Z KAWALEREM ORDERU
UŚMIECHU PANEM JACKIEM JANIAKIEM

3 marca uczniowie klas trzecich mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z panem Jackiem
Janiakiem dyrektorem Domu Kultury Słowianin, który w 2013 roku otrzymał Order Uśmiechu. 

Pan Jacek Janiak opowiadał o swojej działalności charytatywnej na rzecz dzieci. O tym, że warto być
dobrym człowiekiem i nieść pomoc innym ludziom. Pan Jacek opowiedział o swojej działalności, o
tym, że jest organizatorem wielu akcji m.in.: dziecięcej imprezy „Brzdąc” organizowanej z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka, czy Mikołajek szczecińskich. Uczniowie usłyszeli o Jego akcji
pomocy dzieciom z Armenii. Pan Jacek wiele razy podkreślał jak ważne jest otwarte serce i
dostrzeganie drugiego człowieka. Opowiedział również, jak to jest być Kawalerem Orderu Uśmiechu i
jakie emocje towarzyszyły mu gdy okazało się, że został odznaczony. Po prezentacji uczniowie
zadawali pytania odnośnie przebiegu ceremonii i innych ciekawostek z życia naszego Gościa.
Na zakończenie dzieci zaśpiewały hymn Kawalerów Orderu Uśmiechu. Nasz gość nie krył wzruszenia
i podziękował za tę niespodziankę. My również podziękowaliśmy za tak interesujące spotkanie
brawami i przygotowanymi laurkami.

                                                                    Bożena Matusiak
                                                                       Ewa Puzia

Spotkanie

Spotkanie

DZIELNICOWY PRZEGLĄD 
MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

29 lutego 2020 r. wytypowani uczniowie kl. 1-7 reprezentowali naszą szkołę w Dzielnicowym
Przeglądzie Małego Konkursu Recytatorskiego, którego organizatorem był Klub 12.
Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, pod patronatem Zamku Książąt Pomorskich w
Szczecinie.

Konkurencja była duża. W przeglądzie wszyscy uczestnicy szczecińskich szkół wykazali wysoki
kunszt recytatorski. W klasach 1 - 3 została wyróżniona Hanna Graczyk ucz. kl. 3b, przygotowana
przez mgr E. Bis. W kategorii klas 4 - 6 wyróżnienie zdobyła  ucz. kl. 5d Oliwia Bartoszek, której
instruktorem była mgr M. Roszak. Hanna Stankiewicz ucz. kl. 5e,  przygotowana przez mgr K. Łokaj 
otrzymała Tytuł Laureata. W kategorii klas 7 - 8 również Tytuł Laureata zdobyły aż dwie uczennice z
kl. 7d - Lena Bandur i Maja Górniak,  przygotowane przez mgr. M. Roszak.
Uczennice z tytułem Laureata niebawem reprezentować będą naszą szkołę w kolejnym etapie na
szczeblu miejskim.

Gratulujemy, trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              Opiekunowie uczestników
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„Być kobietą, być kobietą…”
Tak brzmią słowa pewnej piosenki, które wyjaśniają wiele na temat kobiet.  Dzień Kobiet w naszej szkole był dniem wyjątkowym i uroczystym,
za sprawą chłopców z samorządu uczniowskiego. Przygotowali Oni wiele niespodzianek i atrakcji.

Kobietki z klas 1 – 6 czekała loteria, podczas przerw lekcyjnych. Aby otrzymać niespodziankę, dziewczęta musiały odpowiedzieć na pytania lub łamigłówki.
Kobietki z klas 7 miały większe wyzwanie. Na czwartej godzinie lekcyjnej zmagały się z wieloma konkurencjami. Dotyczyły one mężczyzn J Zadania były
następujące: czy trafią w serce chłopaka (rzut piłeczka w środek serca); odgadywanie tajemniczych przedmiotów (typowo męskich); odrobina szczęścia –
rzut kostką i wykonywanie zadań w ilości wyrzuconej cyfry; zagadki – pomyśl i odpowiedz oraz coś sportowego męskie pompki. Nasze Panie opiekunki też
wzięły udział w zabawie. Oczywiście wszystkie damy się nie poddawały i wykonywały wszystkie zadania wzorowo. Komisja miała ciężki orzech do
zgryzienia, nawet były dogrywki. Chłopcy nie zapomnieli również o niespodziankach za wygrane konkurencje. Było miło i przyjemnie. Nasze Kobietki już
myślą jak odegrać się na chłopcach w Dniu Chłopaka 

 Pozdrawiamy SU

Apel podsumowujący 
Miesiące przedmiotowe

4 marca  odbył się apel podsumowujący pracę uczniów klas IV – VII w
pierwszym semestrze. Pani dyrektor Iwona Górska wyróżniła najlepszych
uczniów i podziękowała za ich pracę. Ponad to nauczyciele matematyki i
języków obcych  wręczyli nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w
konkursach organizowanych w ramach miesięcy przedmiotowych. Panie
Agnieszka Olender i Agnieszka Filipowska podsumowały  również działania
Samorządu szkolnego. Podziękowano uczniom za udział w kampanii Stop
przemocy – Reaguj, oraz w licznych akcjach charytatywnych. Słodką
niespodziankę otrzymali również uczniowie biorący udział w konkursach
plastycznych.

                                                                                       Ania

Apel

Apel

Łosoś Juralski w wydaniu Olka!
W naszej szkole mamy wielu utalentowanych uczniów. Wszyscy chętnie
rozwijają swoje zainteresowania, by następnie pokazać swe umiejętności
przed publicznością lub biorąc udział w różnych konkursach. Aleksander
Kolera, uczeń klasy 6c, uwielbia gotować. Jego wypieków mogliśmy
spróbować w czasie szkolnego kiermaszu lub klasowych imprez. Olek lubi
eksperymentować w kuchni. Ostatnio stworzył nową potrawę. Przepis na
nią wysłał na konkurs "Łosoś Juralski" i .... wygrał. Firma, która ogłosiła
konkurs ufundowała nagrodę. Uroczyste wręczenie w blasku fleszy odbyło
się 26 marca w budynku naszej szkoły.

Gratulujemy Olkowi wygranej.
                                                                      Helena
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WIELKANOC ZA PASEM
Jeszcze rok temu mogliśmy  w pełni cieszyć się Świętami Wielkanocnymi. Z radością nieśliśmy koszyki pełne smakołyków do poświęcenia,
szliśmy na uroczystą mszę św., a lany poniedziałek oblewaliśmy się wodą. Tydzień wcześniej dumnie nieśliśmy palmy , aby upamiętnić wjazd
Chrystusa do Jerozolimy.
   W tym roku święta będą wyglądać zupełnie inaczej. Niestety nie możemy uczestniczyć w mszach świętych, aby nie zarażać się. Obchody Wielkiego
Tygodnia także nie będą tak uroczyste jak zwykle, gdyż może brać w nich udział tylko okrojona ilość osób. Wszyscy żałujemy, że nie pójdziemy z pięknie
przystrojonym koszyczkiem do kościoła.  Najbardziej boli niemożność spotykania się w szerokim gronie rodzinnym. Musimy zapomnieć o świątecznym
śniadaniu, w czasie którego przy suto zastawionym stole zasiada kilka pokoleń. Obecnie szczególnie musimy dbać o tych najstarszych. Nie spotkamy się
z nimi w tym niezwykłym czasie, nie podzielimy się jajkiem.  Pozostaje nam tylko telefoniczne złożenie życzeń lub wysłanie kartki przez Internet. Dobrze,
że żyjemy w erze wirtualnego świata. Niejednokrotnie, korzystając  z portali społecznościowych lub innych kanałów informacyjnych możemy porozmawiać
na chacie . Na pewno jest to lepsza forma komunikacji niż telefon. Będziemy też żałować świetnej zabawy w śmigusa- dyngusa, choć ostatnio aura nie
sprzyjała i tak nie można był się oblewać wodą.
   Pozostaje nam malowanie jajek, samodzielne wykonywanie palm, które przyozdobią świąteczny stół, przygotowywanie smakołyków na święta (choć tu
mogą być problemy, gdyż zakupy w dobie koronawirusa  to niełatwa sprawa). Żywo przeżywajmy Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pańskie i miejmy
nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy.
                                                                                                                                                   Piotr

NASZE KSIĄŻKOWE PROPOZYCJE NA ŚWIĘTA
Trzeba zrezygnować ze świątecznych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Trzeba zostać w domu. Może spróbujecie coś przeczytać. Podobno
zawsze ma się apetyt na dobrą lekturę. 

John Tiffany, Jack Thorne ,,Harry Potter i Przeklęte Dziecko”
  Niedawno mój tata podarował mi w prezencie książkę pt. ,, Harry Potter i
Przeklęte Dziecko’’. Ucieszyłam się niezmiernie, ponieważ bardzo chciałam
ją przeczytać.
  Jest to nowa sztuka teatralna John’a Tiffany’ ego i Jack’a Thorne’a ,
stworzona na podstawie oryginalnej opowieści J. K. Rowling. Wydana
została w 2016 roku. Historia dzieje się 19 lat później od wydarzeń
przedstawionych w ostatniej części serii o Harrym Potterze. Głównymi
bohaterami są Albus Severus Potter, syn Harre’go i Ginny, Scorpius Malfoy,
syn Draco’na oraz Harry i Ginny Potter, Hermiona i Ron Wesley i Draco
Malfoy.Fabuła dotyczy problemów w komunikacji między Harrym i Albusem.
Ojciec nie może porozumieć się z synem, tak jak z pozostałą dwójką
swoich dzieci. Albus, jako jedyny z rodziny Potterów, trafia do Slytherin’u i
zaprzyjaźnia się z synem Draco Malfoy’a. Obaj chłopcy pakują się w
straszne kłopoty, których skutki mogą być tragiczne. Książka chwilami jest
śmieszna, czasem smutna, bywa wzruszająca. Niektóre fragmenty
wywołują u czytelnika niepokój. Dialogi są napisane w różnym nastroju.
Mogą bawić, nudzić, ciekawić. Bywają też dziwne. 
  Według mnie to najlepsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytałam.
Polecam ją miłośnikom Harry’ego Potter’a i osobom lubiącym matematykę.
                                                     Julia

Maria Kruger „ Karolcia”
  Książka opowiada o dziewczynce o imieniu Karolcia , która mieszka razem
ze swoją ciocią, mamą i tatą .
  Pewnego dnia podczas ich przeprowadzki  Karolcia, przechadzając się po,
nagle natknęła się na świecący, niebieski koralik ukryty w szparze podłogi.
Dziewczynka podniosła znalezisko. Nie wiedziała  wtedy jeszcze, co może
z  nim zrobić. Po jakimś czasie okazało się, że koralik ten jest magiczny.
Potrafi spełniać wszystkie życzenia Karolci. Niestety w każdej baśni jest
walka dobra ze złem, więc i w tej opowieści nie było tak kolorowo.
Dziewczynka miała swojego największego wroga, czyli Filemonę ,która od
samego początku gdy zobaczyła Karolcie w sklepie z zabawkami, chciała
ukraść jej koralik. Bohaterka przeżyła wiele przygód, a Filemona  często jej 
przeszkadzała być szczęśliwą. Z czasem koralik  zaczął blednąć i tracić
swoją moc, a gdy zostało już ostatnie życzenie, Karolcia poprosiła o to, aby
spełniły się wszystkie życzenia każdego człowieka.
  Jest to moja ulubiona lektura, dlatego że autorka tej książki jest moją
imienniczką  oraz bardzo ciekawie wymyśliła fabułę. To opowieść
fantastyczna, ale i tak bardzo mnie zafascynowała.
                                                                  Marysia
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