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MAJOWE I KWIETNIOWE ŚWIĘTA

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO...
Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie…
  229 lat temu, 3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję, Ustawę Rządową, która regulowała ustrój
prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, prawa oraz obowiązki człowieka i obywatela. Była pierwszą
w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.
  Obowiązywała zaledwie kilkanaście miesięcy, bo została obalona przez armię rosyjską w wyniku
przegranej wojny polsko-rosyjskiej. Przez kolejne lata pomagała jednak podtrzymać polskie nadzieje
do odzyskania niepodległości.
  Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo
represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku
w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię.
W okresie międzywojennym obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały rangę wielkiego
święta państwowego.
  Po II wojnie światowej, w obliczu nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano
obchodzenia tej rocznicy.
  Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję o przywróceniu rangi
święta państwowego dniu 3 Maja czyli rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji z 1791 roku.
  Jak uczciliśmy tę rocznicę w tym roku? Na pewno wyjątkowo, inaczej niż zwykle. Zamiast apelu
mogliśmy obejrzeć filmik.
                                                                    Zenona Mazur, Lidia Wasilewska

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR HOLOCAUSTU
„Naprzód i nie zapomnieć”
                                               Marek Edelman

        19 kwietnia to rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, w związku z tym obchodzimy
Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim.
     Po klęsce Polski w wojnie obronnej  Niemcy umieścili  ludność żydowską w wydzielonych
dzielnicach miast, czyli tzw. gettach. Największe z nich znajdowało się w Warszawie. W 1942 roku, po
konferencji w Wansse,  Niemcy rozpoczęli wdrażanie planu „Ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej.”
    Zrozpaczona ludność getta warszawskiego wywożona do obozu zagłady w Treblince postanowiła
działać. W kwietniu dowództwo Żydowskiej Organizacji Bojowej  i Żydowskiego Związku Wojskowego
wspólnie podęło decyzję o rozpoczęciu powstania. Wiedzieli o braku szansy na zwycięstwo. Jak
wspomina jeden z ostatnich dowódców powstania, Marek Edelman: „Chodziło tylko o wybór sposobu
umierania”.
   Aby uczcić pamięć ofiar tamtych wydarzeń społeczność naszej szkoły postanowiła wziąć udział w
Akcji Żonkile 2020, której inicjatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W zamyśle
pomysłodawczyni akcji  Ewy Budek, żonkil ma być symbolem pamięci i solidarności.

                                                                                              Lidia Wasilewska, Krzysztof Perłowski
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                                     WIELKANOCNE WSPOMNIENIA

KOLOROWE JAJKA
  Każdy z nas pewnie już nie raz zanurzał jajka w barwniku. Zielone, żółte,
niebieskie i czerwone pisanki lądowały w naszym wielkanocnym
koszyczku. 
  Według mitologii greckiej, jajka znosił zając, jako zwierze poświęcone
bogini Osterze. Najstarsze polskie pisanki zostały stworzone pod koniec
X wieku. Ta tradycja jest bardzo stara i ważna, bo czym byłyby święta bez
kolorowych, świecących jajek?
  Są różne sposoby na zrobienie takiej pisanki, najczęściej robimy
jednokolorowe. Można też jajko polać woskiem, później włożyć do
barwnika, a kiedy już wyjmiemy, oderwać wosk i pisanka gotowa. 
   
                                                                  Zuzia Kurantowicz

LANY PONIEDZIAŁEK
  Śmigus dyngus to zwyczaj, który polega na oblewaniu się wodą.
Najczęściej oblewa się rano, ponieważ wszyscy śpią i budzą się wtedy, gdy
poczują, że są mokrzy. Dzieci najczęściej przygotowują się  wcześniej,
żeby były gotowe, gdyby ktoś miał przyjść do nich nad ranem.
Przygotowują się najczęściej w następujący sposób - mają w gotowości
psikawki z wodą, czasem są ubrane lub mają coś, czym mogłyby się okryć,
żeby nie być za bardzo narażonym na oblanie. Zaś dorośli nie zawsze są
gotowi, raczej jak się budzą, idą do łazienki i napełniają wodą jakieś puste
opakowanie i opryskują dzieci, które są już gotowe. 
  Tak zazwyczaj zaczyna się lany poniedziałek.
                                                         Kamla Mazur kl. 5b

NIETYPOWE ŚWIĘTA
   Co roku na Wielkanoc jeździłam do mojej babci, która mieszka pod Szczecinem. Odbywa się
wówczas swoisty zjazd rodzinny. Spotykam wówczas swoich wujków i ciocie i mnóstwo kuzynostwa.
  Niektórzy z nas pojawiają się u babci już w piątek wieczorem. Rozpakowujemy się, rozmawiamy do
późnej nocy. Rano wstajemy i przygotowujemy święconkę. Koszyk jest ogromny, ponieważ przy
śniadaniu spotka się duża rodzina, każdy musi mieć jajko do podzielenia się. Obok jajek znajduje się
chrzan, kiełbasa, babka, chleb, pieprz i sól oraz wielkanocny baranek z cukru. Wszystko pięknie
ozdobione jest bukszpanem i wstążkami.
   Po przyjściu z kościoła kobiety udają się do kuchni, aby przygotować świąteczne smakołyki,
natomiast dzieci z babcią malują jajka. Seniorka rodu pokazała nam różne sposoby upiększania jajek.
Tworzymy kraszanki, pisanki, malowanki i oklejanki. Powstają prawdziwe dzieła sztuki, które służą za
wielkanocną dekorację.
   W Wielką Niedzielę przyjeżdża reszta rodziny. Wszyscy zasiadamy do wielkanocnego śniadania.
Dzielimy się jajkiem, składamy życzenia. Później dzieci szukają jajek zostawionych przez króliczka.
Gdy nacieszą się prezentami, bawią się w stukanie jajkami. Każdy chce, aby jego jajko wytrzymało jak
najdłużej. 
   Najciekawszym dniem jest lany poniedziałek. Jeżeli jest pogoda, w ogródku babci rozgrywa się
prawdziwa wodna wojna. Nierzadko wąż ogrodowy jest w użyciu.
   Niestety w tym roku było smutno i nudno. Musiałam siedzieć w domu z rodzicami i rodzeństwem,
nawet nie mogliśmy wyjść na spacer. Szkoda.
                                                                                                                           Julka

       
      WIELKANOC
W JĘZYKU SCRATCH
  Życzenia można złożyć na różny sposób.
Obecnie mamy utrudniony kontakt bezpośredni,
dlatego polecamy wykorzystać naszego dobrego
znajomego Scratcha, jako listonosza. Wystarczy
troszkę czasu, pomysł, Internet, poczta
elektroniczna. W inny sposób, interaktywny
można przesłać Rodzinie, znajomym
niecodzienną kartkę lub gierkę wielkanocną.
Polecamy!

                                              
                                              Informatycy

Wielkanoc Wielkanoc WielkanocInternet Internet Internet
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CIEKAWE KWIETNIOWE DNI

DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
To święto wszystkich miłośników książek i bibliofilów. Obchodzone jest po raz 25. Ustanowiono je w
1995 roku. Data wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616
zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Na ten
sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a
Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.
   Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020 możemy otworzyć się na
innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni.
   Pamiętajmy, że PRAWA AUTORSKIE to ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo
twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.
   Dzisiaj koniecznie zanurzmy się w jakąś ulubioną książkę. Pamiętajmy:
"Kto czyta książki, żyje podwójnie"
Umberto Eco
"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"
chińskie przysłowie
"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"
Kartezjusz

Książka

Ksiązka

Dwa światy
Świat realny bywa niedoskonały,
Codziennie widzę w nim banały.
Niekiedy wkrada się nuda,
Nie wszystkie problemy rozwiązać się uda.

Świat książek jest wspaniały,
W nim żyje bohater wytrwały,
Który pokonuje wszystkie przeszkody,
Choć często odznacza go wiek młody.

Fantazja, magia też tam królują,
Rycerze honorowo walczą, nie próżnują.
Niejednego smoka okiełznać umieją,
Razem z ocaloną królewną się śmieją.

Gdy do świata tego się udaję,
Poznaję niezwykłe i prawdziwe kraje.
Bardzo miło spędzam czas.
Na pewno wrócę do niego niejeden raz.

Fikcja z rzeczywistością ciągle się mieszają,
Dużo radości, przyjemności dają.
Gdy czytam książki – podwójnie żyję,
Być może zagadkę długowieczności odkryję.

                                                    Julia

Moje spotkania z książką
Czytanie książek wiele daje -
Można zwiedzić nieznane kraje,
Poznać egzotyczne zwierzęta.
Podróż do krainy marzeń też może być zaczęta.

Te wędrówki najbardziej mi pasują,
Moje myśli w górę ulatują.
Bujam w obłokach, wśród chmur kroczę,
Wszystko wokół jest piękne, urocze.

Wszystkie troski wtedy uciekają
I umysł ze złych myśli sprzątają.
Czuję się wolna, wyzwolona.
Moja mama jest ze mnie zadowolona.

Moja dusza się raduje,
kiedy się czegoś dowiaduję.
Oczu od kartki nie mogę oderwać,
czytania nie chciałabym przerwać.

W książkach masa wiedzy mieści się.
Kto nie wierzy, niech przekona się.
Nie trać czasu, zaufaj mi.
Świat cały w książkach tkwi!

                                          Wiktoria

SP48
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DZIEŃ ZIEMI

W WALCE O POPRAWĘ KLIMATU
Nasza planeta od lat wysyła nam ostrzegawcze sygnały, których dłużej nie możemy ignorować.
Ustanowiony pięćdziesiąt lat temu Dzień Ziemi, przypomina o tym, że mamy tylko jedną
planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie.
Dzień Ziemi  2020
Ustanowiony pół wieku temu Dzień Ziemi od lat koordynuje organizacja EarthDay. Każdego roku
obchody międzynarodowego święta koncentrują się wokół konkretnej tematyki. W poprzednich latach
były to między innymi hasła związane z promocją odnawialnych źródeł energii czy konieczności
zakończenia zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. W zeszłym roku Dzień Ziemi obchodzono pod
hasłem "Chrońmy nasze gatunki". Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest "Działanie na rzecz
klimatu". Organizatorzy wydarzenia przekonują, że Dzień Ziemi 2020 musi być czymś więcej niż tylko
symbolicznie obchodzonym świętem.
"Dzień Ziemi 2020 musi stać się historycznym momentem, w którym obywatele całego świata
stawią czoła klimatycznemu kryzysowi i wspólnie zaczną działać na rzecz poprawy klimatu."
Obchodom każdego Dnia Ziemi towarzyszy zawsze szereg wydarzeń, konferencji, spotkań i akcji,
które w 2020 roku z racji światowej pandemii koronawirusa, musiały całkowicie przenieść do świata
online. Choć tegoroczny Dzień Ziemi będzie cyfrowy, cel pozostaje ten sam: zmobilizować świat do
podjęcia najbardziej znaczących działań w celu dokonania zmian.
A co Ty możesz zrobić już dziś dla naszej niebieskiej planety?

źródło: Świat Kobiet

NASZ GŁOS W SPRAWIE ZIEMI
  Zdarza się, że nie doceniamy piękna i dobrodziejstw Ziemi. Uważamy je
za coś oczywistego i niewyczerpalnego. Obficie korzystamy ze skarbów
naszej planety. Zapominamy, że jeśli nie będziemy dbać o nią to czekają
nas przykre konsekwencje. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, a  zobaczymy,
jak piękna jest nasza Ziemia, jak różnorodna. Nasi uczniowie dostrzegli
urok naszej planety, uwiecznili w kadrach najpiękniejsze obrazy.
  Co zrobić, by to piękno trwało? Na to pytanie nasi uczniowie i nauczyciele
mają rady. wykonali kilka animacji i plakatów promujących ochronę
środowiska, dbałość o naturę. 
    Jak każdy z nas jest różny, w tak różny sposób apelujemy
o dbałość o piękno i zdrowie naszej planety.

DZIEŃ ZIEMI ONLINE
   W  tym roku wyjątkowo obchodziliśmy  DZIEŃ ZIEMI,  bo w aplikacji
Teams. Ubrani na zielono zastanawialiśmy się, jak każdy z nas może
pomóc chronić naszą planetę.
   Dzieci z klasy 2a przygotowały plakaty, których celem było zwrócenie
uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska.Wszyscy
wykazali sie kreatywnością i talentem plastycznym. Prace wyszyły
naprawdę wspaniale! 
  Na zakończenie lekcji wznieśliśmy toast zielonymi koktajlami za Ziemię-
nasz wspólny dom.

Ewa Puzia

Ziemia

Ziemia

ziemia
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          MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 
                       ZATAŃCZ ZE MNĄ
   Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, który obchodzimy 29 kwietnia,  samorząd uczniowski
podjął akcję „Zatańcz ze mną”. 
   W tym dniu wszystkim uczniom i nauczycielom zaprezentowano na stronie internetowej szkoły 
filmik „Tańcząca Macarena”. Uczniowie naszej szkoły i nie tylko :) nagrali siebie tańczących podczas
piosenki „Macarena”. Następnie Inga Rusinek z klasy 7a, zmontowała cały film.
   Przy tej okazji dziękujemy jej za ciężką pracę, jaką wykonała, już nie pierwszy raz. Wszystkie osoby,
które nagrały filmik i wysłały go do Ingi, zostały zapisane. Listę prześlemy do Waszych nauczycieli
wychowania fizycznego, aby wstawili Wam oceny. Przecież ruch to podstawa, a przy tańcu
pobudzamy wszystkie mięśnie. 

                                                                                                               Opiekunowie SU

           
            DZIEŃ 
SZALONYCH FRYZUR
  W tych ciężkich tygodniach przydała nam się
chwila szaleństwa i wytchnienia od tysiąca zadań
lekcyjnych jak i obowiązków domowych.   
Oderwanie od rzeczywistości też się czasem
przydaje. Każdy, kto miał ochotę i chwilę czasu
wolnego, mógł pierwszego kwietnia wykonać
sobie lub innemu członkowi rodziny, pomysłową i
szaloną fryzurę. W swojej wenie twórczej można
było wykorzystać wszystko co się miało pod ręką.
Zdjęcia dotarły do naszej Pani opiekun. Z góry
dziękujemy za wszystkie, były naprawdę
ciekawe, pomysłowe i twórcze. Ciężko było
wyłonić najpiękniejsze:). 
                                               SU

WIOSENNE
KAPELUSZE

   Wiosna to przepiękna pora roku, wszystko
budzi się do życia, a ludzie nabierają sił i energii
do nowych działań.  Także uczniowie klasy 2a
dostrzegli zmiany zachodzące w otaczającej nas
przyrodzie. Zainspirowani wiosenną tematyką,
wykonali efektowne kapelusze symbolizujące
obecną porę roku, rozwijając swoje zdolności i
umiejętności manualno-motoryczne. Twórcami
fascynujących kapeluszy są: Dominik Krzyżański,
Klara Kaźmierczak oraz Stanisław Milta, którzy
ukazali nam swoją wrażliwość na piękno świata
przyrody.
                               Beata Nowak

     COŚ Z NICZEGO
   Uczniowie klasy 2a nie mają czasu na nudę.
Wciąż kreatywnie i z wielkim zapałem pracują. 
Przystąpili także do klasowego konkursu
plastyczno - technicznego "Coś z niczego",
rozwijając wyobraźnię i pomysłowość oraz
wzmacniając więzi rodzinne poprzez wspólne
wykonywanie zadań. Laureatami konkursu
zostali: Dominik Krzyżański, Julia Celich i Jan
Ruta. 
  Serdecznie gratuluję i życzę radości, a także
satysfakcji z tworzenia kolejnych dzieł
plastycznych.
                               Beata Nowak

Tniec SP 48



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 46 05/2020 | Strona 7 

www.juniormedia.pl Pogodniak Szkolny

NIEZWYKŁE CZASY
  Życie podczas pandemii stało się przyzwyczajeniem, ale  nadal brakuje mi spotykania się z
koleżankami kolegami, wyjść na basen czy do kina. Chciałabym wrócić do normalności.
  Mam jednak szczęście , ponieważ moja rodzina posiada działkę, na którą mówimy ranczo. Nikogo
tam nie ma, więc się nie boimy. Możemy normalnie się pobawić na naszym placu zabaw, który zrobił
nam tata. Oglądamy tam przez lornetkę rożne zwierzęta: lisy, jelenie, sarny. Jeźdźmy tam na całe
tygodnie i tam odrabiam lekcje. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ po zajęciach mam możliwość
wyjść i pobawić się z braćmi na powietrzu.
   Pamiętam jedną ciekawą historię, która mi się tam przydarzyła. Pewnego dnia, kiedy byłam z moją
rodziną na ranczo, rodzice wędzili udka kurczaka i nagle zobaczyliśmy lisa. Widać było, że skrada się
do wędzarni. Na szczęście był za płotem i tata go przestraszył. Wtedy zwierzyna uciekła i udka
zostały uratowane. 
  Przypominam sobie jeszcze jedną historię. Zdarzyła się całkiem niedawno.  Mój tata poszedł
sprawdzić ilość wody w rowie. Nagle zobaczył w oddali róg. Kiedy podszedł bliżej, zobaczył nie mały
róg, tylko wielkie poroże. Jak zaniósł je do campingu cała nasza rodzina (mama, bracia, tata,
ja)chcieliśmy je dotknąć, potrzymać. Tata wszystkim dał to zrobić. Oczywiście trzeba było być
ostrożnym, ponieważ można było komuś wybić oko.
  Tak zakończyły się historie o lisie i porożu jelenia.
   Dzięki ranczo zapominam o kłopotach, które dzieją się na świecie. Nie zapominam oczywiście o
lekcjach, dzielnie je odrabiam.
                                                                                                                                        Honorata

                NASZE ŻYCIE
   W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
  Babcia włączyła dziś rano telewizor. Serwis informacyjny jak zawsze
zaczęto od COVID-19. Codziennie przybywa coraz więcej ofiar (zakażeń i
zmarłych). U mnie w domu wszyscy na szczęście są zdrowi, ale nie jest
nam łatwo. Babcia ciągle się denerwuje i sprząta. Ciocia jest nauczycielką i
cały czas drzwi ma zamknięte, bo prowadzi lekcję za lekcją. W przerwach
przychodzi sprawdzić,  jak mi idzie z nauką i wtedy włącza się tryb ,,Ciotka-
terrorystka’’.
-Poliniu, jak matematyka? Zrobiłaś biologię? Musisz dzisiaj poczytać
lekturę.
Tylko wujek jest normalny, bo chodzi do pracy.
   Ja zaś dużo czasu spędzam przed komputerem. Lekcje mamy krótkie i
jest ich mniej niż normalnie, ale więcej muszę robić sama. Nie wychodzę z
domu już półtora miesiąca. Brakuje mi moich przyjaciół, szkolnego
spaghetti i zajęć dodatkowych, a najbardziej tęsknie za treningami w
Astrze. Na ulicy strasznie pusto jest. Jak na pustyni. Niestety w święta nie
mogłam, jak co roku, pójść z koszyczkiem w sobotę. Ale chyba byłam
grzeczna, bo Zając przyniósł mi ekstra prezent.
   Mam nadzieję, że w wakacje wszystko się uspokoi i pojadę na mega
wypoczynek.
                                                                              Paulina Marcyniuk 5B

Koronasłownik
11.03.2020 – ten dzień zmienił nasze życie. Rząd ogłosił, że przedszkola,
szkoły, uczelnie wyższe zostają zamknięte. Informacje o nowym wirusie
docierały już wcześniej do nas z innych krajów. Teraz pojawił się w naszej
ojczyźnie. Koronawirus jako wyraz medyczny funkcjonował już w latach
siedemdziesiątych XX wieku, jednak dla nas – zwykłych obywateli – stał się
czymś nowym. Aby oswoić tą trudną rzeczywistość, w której się
znaleźliśmy powstaje szereg nowych wyrażeń i inicjatyw. Okres przed
pojawieniem się wirusa to czasy prekoronowe, a teraz nastały e-czasy.
#ZostanWDomu jest jedną z najpopularniejszych inicjatyw. Każdy może w
internecie zamieścić swoją propozycję odnośnie spędzenia wolnego czasu
w domu. Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło stronę internetową
grarantanna.pl, na której zamieszcza testy historyczne, zagadki, łamigłówki,
itp. Organizuje także wiele konkursów związanych z grami komputerowymi.
W ramach Grarantanna Cup odbywają się turnieje online w grach. Polscy
artyści biorą udział w akcji „Kwarantanna na na!”. Są to koncerty z domów
muzyków, które mają na celu pomoc osobom starszym i samotnym.
Na zakończenie kilka nowych wyrażeń związanych z koronawirusem:
INFODEMIA - ogromny zalew informacji związanych z koronawiusem;
MAKARONOMANIA - kupowanie dużych ilości makaronu na zapas;
KAWANTANNA – kawa pita z przyjaciółkami online;
COVIDEO – filmy oglądane podczas kwarantanny;
SARS-BOOK-2 – książki czytane podczas epidemii.
Zanim nastąpi powrót do szkoły zobaczmy się w Teamsach. :)
                                                                    Adaś Szymaszkiewicz 5f

Wirus Internet
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