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Z ŻYCIA SZKOŁY

JESZCZE KILKA SŁÓW O MIESIĄCU JĘZYKA POLSKIEGO

MARATON CZYTANIA "HOBBITA"
   25 marca 2021 roku - w Dniu Światowego Czytania J.R.R. Tolkiena
zaprosiliśmy wszystkie klasy szóste do maratonu czytania fragmentów
powieści pt. ,, Hobbit, czyli tam i z powrotem”.  W przerwach między
czytaniem lektury uczestnicy, a w szczególności miłośnicy
literatury fantasy odpowiadali na pytania konkursowe związane z
powieścią, które przygotowały uczennice klasy 6c i zapoznali się z
prezentacją o autorze ,, Hobbita”. 
   Na koniec maratonu, trwającego prawie trzy godziny - klasa 6e
przedstawiła Leksykon Postaci Tolkienowskich. Imprezę czytelniczą
 zakończyła  piosenka Eda Sheerana ,,I See Fire”.
   Wszystkim  uczestnikom maratonu dziękujemy za ich zaangażowanie,
wspólnie spędzony czas przy ciekawej książce i dostarczenie przyjemnych
wrażeń !
                                                                 Organizatorka - Zenona Mazur

LEKTUROWY ZAWRÓT GŁOWY
  Wśród naszych kolegów i koleżanek jest mnóstwo miłośników książek lub
filmów - adaptacji lektur. Każdy z nich niejednokrotnie czuł się jak bohater
literacki lub starał się do niego upodobnić. W tym roku szkolnym marzenie o
zostaniu postacią z książki mogło się ziścić. Wystarczyło tylko skorzystać z
okazji i stosować się do wskazówek umieszczonych na stronie internetowej
szkoły:
Chcesz poczuć się jak twój ulubiony bohater lektury? Nic prostszego - stań
przed lustrem, wdziej odpowiednią maskę, załóż kostium, a może tylko
kapelusz, czapkę, perukę... Dorysuj wąsy, brodę, piegi lub inny
charakterystyczny element. Weź niezbędny atrybut lub rekwizyt. Zrób
zdjęcie lub poproś znajomego, aby to uczynił.
Bohaterowie wyrośli jak grzyby po deszczu, a ich inwencja twórcza była
ogromna. Komisja konkursowa nie była w stanie wyłonić najlepszych prac,
zdecydowała, że wszyscy uczestnicy otrzymają skromne nagrody.
                                                                  Helena Czernikiewicz

MIESIĄC JĘZYKA POLSKIEGO NIE TYLKO DLA UCZNIÓW
Nauczyciele z tego są znani,
Że często chodzą zaczytani.
Język ojczysty nie jest obcy tylko uczniom naszej szkoły. Także nauczyciele, niekoniecznie poloniści, uwielbiają zabawy językowe oraz literaturę różnego
rodzaju. Można powiedzieć, że z językiem polskim są za pan brat. Z chęcią czytają nie tylko prace swoich uczniów czy literaturę fachową, ale sięgają po
wybitne lub mniej ambitne utwory polskich i zagranicznych pisarzy.
Wszyscy bibliofile wywodzący się z grona pelagicznego spotkali się 18 marca o 18 na Wieczorku Literackim, w czasie którego przedstawili swoje ulubione
utwory. Oczywiście każde wystąpienie wywoływało burzę komentarzy i lawinę nowych cytatów. Okazało się, że wielcy twórcy, tacy jak Jan Kochanowski,
Wisława Szymborska, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Sławomir Mrożek, stworzyli bardzo ciekawe, humorystyczne, wręcz prześmiewcze utwory.
Takich dzieł nikt nie spodziewał się po mistrzach języka polskiego. Aż chce się powiedzieć, parafrazując Foresta Gumpa, że literatura jest jak pudełko
czekoladek, nigdy nie wiadomo, na co się trafi.
Atmosfera była bardzo przyjemna, czas szybko płynął, a wszyscy nie mieli dosyć. Wreszcie trzeba było się rozstać, ale niebawem planowana jest
powtórka z rozrywki.
  Helena Czernikiewicz
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   PODSUMOWANIE MIESIĄCA JĘZYKA POLSKIEGO
   Za nami Miesiąc Języka Polskiego. W tym roku przebiegał w nietypowych warunkach – pandemii i w większości w całkowitym lockdownie. Nie mogły
odbyć się nasze sztandarowe konkursy – ortograficzny i recytatorski. Panie polonistki musiały wymyślić coś takiego, co sprawi radość uczniom, pokaże ich
zainteresowanie językiem ojczystym, a przede wszystkim będzie możliwe do realizacji w warunkach nauczania zdolnego. Wpadły na genialne pomysły,
które z chęcią zostały przyjęte przez uczniów. W każdym przedsięwzięciu młodzi miłośnicy literatury i sztuki wykazali się ogromną kreatywnością,
pomysłowością, inwencją twórczą i wrażliwością na piękno języka polskiego.
   Każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Bibliofile pokazali, jak czytają książki. Sfotografowali się ze swoją ulubioną lekturą i stworzyli pracę na
konkurs “Pokaż, co czytasz”. Inni woleli wcielić się w ulubionego bohatera literackiego i zrobili zdjęcie w czasie tej zabawy. Stworzyli w ten sposób pracę
na konkurs “Lekturowy zawrót głowy”. Miłośnicy biblioteki wykonali bardzo ciekawe ekslibrisy, które niebawem ozdobią księgozbiór naszej szkoły.
Wszyscy uczniowie klas szóstych wzięli udział w Maratonie “Hobbita”. Po kolei od 10. 00 do 13.00 prezentowali najciekawsze fragmenty powieści
Tolkiena. Ponadto mogli wziąć udział w przygotowanym przez 6c quizie.
   Ci, którzy lubią łączyć język polski z plastyką, mogli stworzyć pracę z przedmiotów codziennego użytku ilustrującą wyrazy z trudnością ortograficzną i
wziąć udział w konkursie “Słowa wokół nas”. Bardziej ambitni stworzyli plakaty “Jak cię słysz a, tak cię piszą” promujące czystość języka ojczystego.
Przed nami były święta, więc uczniowie mogli się także popisać talentem w tworzeniu oryginalnych życzeń wielkanocnych w ciekawej formie i wymyślić
“Życzenia prosto z chmur”.
   Okazało się, że członkowie Koła Teatralnego są dobrymi aktorami nie tylko na scenie, ale także przed profesjonalną kamerą.  Mieli okazję zagrać w
filmie promującym nową filię biblioteki publicznej, mieszczącą się przy pl. Matki Teresy z Kalkuty.  Uczestniczyli także w spotkaniu ze szczecińskim
pisarzem, Markiem Stelarem oraz mogli spróbować swoich sił w nowych grach planszowych.
Nauczyciele spotkali się na Wieczorku Literackim.
   Ogólnie Miesiąc Języka Polskiego można uznać za udany i zakończony. Plany na przyszły rok są ambitne, gdyż zamierzamy rozszerzyć krąg biorących
w nim udział... Po uczniach i nauczycielach przyjdzie czas na rodziców. Ciekawe, czy dadzą się wciągnąć w czarodziejski krąg miłośników języka
polskiego?
                                                                                                                                                                                                                 Poloniści

WYWIAD Z PANIĄ OD POLSKIEGO

Marysia: Dlaczego wybrała pani zawód nauczyciela?
Pani Helena:Kiedy chodziłam do liceum, moja pani polonistka często na lekcjach opowiadała, jak
ciekawie było na studiach. Wszyscy z zainteresowaniem słuchaliśmy tych historii , zazdrościliśmy
naszej pani. Gdy z koleżanką zastanawiałyśmy się, co robić po skończeniu liceum , Gosia
przypomniała studenckie anegdoty pani od polskiego. Ponadto okazało się, że w tym roku na
polonistykę przyjmują wszystkich, którzy zdadzą egzamin. Postanowiłyśmy spróbować i udało się! Na
studiach nie było tak pięknie, jak to przedstawiała nasza pani, ale na pewno nie żałuję tego okresu
mojego życia. Cieszę się, że zostałam polonistką.
Marysia: Uczy pani języka polskiego ,dlaczego właśnie ten przedmiot?
Pani Helena:Tak jak już wspominałam, zainspirowała mnie pani polonistka w liceum. Nie tylko
opowiadała o życiu studenckim, ale też umiała zachęcić do czytania i pisania. Zmuszała do
poszukiwania wartości, formułowania refleksji. Obdarzona była niezwykłym poczuciem humoru.
Pięknie się ubierała. Była prawdziwą kobietą z klasą.
Marysia: Co sprawiało Pani największy problem w uczeniu się tego przedmiotu?
Pani Helena: Nigdy nie miałam problemu z nauką języka polskiego. Zawsze lubiłam czytać. Miałam
bogatą wyobraźnię, więc pisanie też nie sprawiało mi kłopotów. Jedynie ortografia (na początku)
mogła być uznana za piętę achillesową, ale tylko dlatego, że pani była bardzo ostra. Pamiętam, jak
dostałam dwóję (wtedy to była najniższa ocena), gdy zrobiłam 2 błędy w dyktandzie.
Marysia: Jakie rady może Pani dać uczniom , żeby łatwiej i przyjemniej uczyli się języka polskiego?
Pani Helena: Przede wszystkim trzeba starać się, polubić czytanie i pisanie. Zmienić swoje
negatywne nastawienie do tych czynności. Ponadto uwierzyć we własne siły. Każdy z nas obdarzony
jest niezwykłą wyobraźnią, którą szczególnie możemy wykorzystać na lekcjach języka polskiego.
Postarajmy się także kojarzyć pewne rzeczy. Pojęcia, których uczycie się na języku polskim, są łatwe
do objaśnienia, jeżeli odpowiednio je zestawimy z nazwą, np. dopełnienie - dopełnienie informacji o
wykonywanej czynności, a okolicznik wskazuje na okoliczności, czyli czas, miejsce, przyczynę,
sposób.
Marysia: Dziękuję za rozmowę.
Pani Helena: Dziękuję.
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REKLAMUJEMY CZYTANIE
Okazało się, że członkowie Koła Teatralnego są dobrymi aktorami nie tylko na scenie, ale także przed
profesjonalną kamerą. Hania Bobak, Magda Bogulas, Monika Byszuk, Oksana Grochowska, Asia
Michalonek, Magda Pokład, Gabrysia Witkowska, Wiktoria Wojtas, Magda Zganiacz i Kuba
Szymaniak z klasy 8c mieli okazję zagrać w filmie promującym nową filię biblioteki publicznej,
mieszczącą się przy pl. Matki Teresy z Kalkuty.  Uczestniczyli także w spotkaniu ze szczecińskim
pisarzem, Markiem Stelarem oraz mogli spróbować swoich sił w nowych grach planszowych. 
                                                                                             Lidia Wasilewska

POMOGLILIŚMY 
OGROMNE PODZIĘKOWANIA

dla wszystkich, którzy przyłączyli się do akcji na rzecz małych pacjentów szpitala przy ul. Unii
Lubelskiej.
Zbiórka przyborów szkolnych zakończyła się dużym sukcesem.
Wiedziałam, że można na Was liczyć!

                                                                             Lidia Wasilewska

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW
   Od 17.03. do 19. 03. ósmoklasiści przystąpili do egzaminów próbnych z języka polskiego,
matematyki i języka obcego. Pierwszy raz zmierzyli się z tak poważnym egzaminem. Na pewno
odczuli już nieco stresu, mimo, że było to próbne podejście. W maju czeka ich już ostateczny
egzamin ósmoklasisty. Mamy nadzieję, że do tego czasu opanują stres i łatwiej będzie im zmierzyć
się z wyzwaniem.
   Poza wszystkim, to miło było, gdy w szkole znów można było ich zobaczyć :). 
                                                                                                           Anna Rakowska

HAPPY ST. PATRICK'S DAY
7 marca przypada święto patrona Irlandii. Dzień ten jest świętem narodowym i religijnym Zielonej
Wyspy – obchodzone jest w rocznicę śmierci Świętego Patryka. Tego dnia Irlandczycy w wielu
miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje kolor zielony, będący narodową
barwą Irlandii. Głównym symbolem święta jest trójlistna koniczynka.
Z tej okazji uczniowie klasy 1b uczestniczyli w zajęciach poświęconych kulturze irlandzkiej.
Poznaliśmy legendę o św. Patryku, słuchaliśmy muzyki oraz próbowaliśmy swoich sił w tańcu.  Nagle
odwiedził nas psotny skrzat- Leprechaun i opowiedział nam o swoim ukrytym skarbie. Niestety
nie udało się odszukać złotych monet ale na pocieszenie mieliśmy zielone słodkości.
                                                                                                                   Ewa Puzia
                                                                                                                   Katarzyna Zdobylak- Depa
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MIESIĄC PRZYRODY CZAS ZACZĄĆ

MIESIĄC PRZYRODY
  W naszej szkole w kwietniu króluje przyroda. Panie uczące tego przedmiotu przygotowały szereg
konkursów i imprez, które mają dostarczyć wiele wrażeń i rozrywki oraz pogłębić wiedzę o świecie
natury. Większości z nich przyświeca następujące motto: „ Jutro ruszę znowu ku słońcu polem i
leśnymi drogami i zobaczę poranek pełen ciszy, a wieczorem taflę jeziora, na której migocą ogniki
zachodzącego słońca. Usłyszę klangor dzikich gęsi, pohukiwanie sowy, bębnienie dzięcioła,
klekotanie bociana czy kumkanie żaby w stawie, po prostu odgłosy budzącej się do życia przyrody”.
  Na stronie internetowej szkoły możemy przeczytać bardzo ciekawe zaproszenie:
Miesiąc przyrodniczy - “Zielono Mi”
Zielono mi, zielono mi
załóż kurtkę, bo burza już grzmi.
Wszędzie wokół przyroda nas ciekawi
więc zabaw się przyjacielu z Nami
Przyrodnicy na start!
Zapraszamy Was do miesiąca przyrodniczego!

DZIEŃ CIEKAWOSTEK PRZYRODNICZYCH
   W ramach trwającego miesiąca przyrodniczego, uczniowie klas IV-V , mieli przyjemność
prezentować na lekcjach online różne ciekawostki ze świata roślin i zwierząt.
   Jako że, "przyroda to przygoda", tematów było co niemiara: od ekologii począwszy przez
mineralogię i kosmos, aż po tajemnice ludzkiego ciała!
    Forma przekazu była bardzo różnorodna, ale wszyscy spisali się na medal , wprowadzając nas w
fascynujący świat przyrody.
                                                                                                                       Beata Jędrzejczyk Przyroda

WIOSENNA REWOLUCJA
   W poniedziałek 22.03 nasz Samorząd wybrał się do szkoły ze specjalną misją. 6 dziewczyn z klas 8
świętowało pierwszy dzień wiosny i dzień kobiet w jednym. Uczennice posadziły przed szkołą kilka
rodzajów kwiatów i świetnie się przy tym bawiły. Posadzone rośliny na pewno ozdobią teren przed
szkołą. Staną się też oznaką wiosny, która w tym roku jest bardzo kapryśna. Akurat w dniu nasadzeń
miała dobry humor. Słoneczko przygrzewało, a pierwsze pąki wydostały się spod ziemi i rozwinęły się,
ukazując swoje piękno. 
                                                                                      Samorząd 

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ ZDALNIE?
   Klasa 4b podczas godziny wychowawczej opracowywała sposoby na skuteczną naukę zdalną.
Wyniki ich pracy można poznać na stronie internetowej szkoły. Wskazówki są bardzo cenne i
ciekawe. Może staną się inspiracją i pomocą dla kogoś, kto ma problem z przyswajaniem wiedzy i
koncentracją e czasie zajęć online, a może utwierdzą innych, że uczą się dobrze...
                                                                                              Wychowawczyni

SP 48
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 WIOSNA
Wróble i gołębie przywitały mnie wesoło.
Kolorowe kwiatki rozkwitły w koło.
Upragniona wiosna przyszła radosna,
tak roześmiana jak moja mama.

Pachnące akacje, fruwające jaskółki....
Tak! Przyszła wiosna! Odgoni moje smutki!
                                                        Zuzia

Wiosna
Przyszła wiosna.
Piękna i radosna. 
Kwiaty rozkwitają,
Ptaki cudownie śpiewają.
Spędźmy lepiej czas.
Wszyscy chodźmy w las!
Zaczerpnijmy świeżego powietrza,
do naszego wnętrza.
Pozbierajmy kwiatki -
stokrotki i bratki.
Zaplećmy wianki,
a na pikniku, zjedzmy zapiekanki.
                                    Maja Godlewska kl. 6b

 Ja i przyroda
Za oknem niesamowity świat,
Tam jestem wolna niczym ptak,
Tam tajemniczy, cudowny las,
Tam przygoda wzywa nas.

Strumyk nieśmiało płynie sobie,
Ucisza, wyzwala od stresu.
Tęczowe rośliny, kolorowe owady,
Cieszą chciwy mój wzrok.
Natchnione ptaki nucą melodię,
Radość pada z ich dzióbków.

Przyroda to czary i magia,
Koi i spełnia marzenia.
Jest tak nieprzewidywalna i piękna,
Po prostu uszczęśliwia mnie!

                                         Martyna

NASZE BLISKIE SPOTKANIA Z NATURĄ
  W ubiegłym roku wyjechałem z rodzicami na wczasy do Zakopanego. Miło spędzaliśmy czas. Codziennie chodziliśmy na piesze wycieczki. O jednej z
nich chciałbym opowiedzieć.
  Zaraz po przyjeździe zaplanowaliśmy zdobycie pierwszego szczytu. Opracowaliśmy trasę wycieczki. Pogoda była piękna, świeciło słoneczko, wiał
delikatny wiaterek. Ochoczo wdrapywaliśmy się na szczyt. Momentami odczuwaliśmy zmęczenie, bo wybraliśmy jeden z najtrudniejszych szlaków. Nagle
niebo pokryło się chmurami. Zerwał się wicher . Z nieba lał się deszcz. Zaczęło grzmieć i błyskać się. Wyjęliśmy z plecaków kurtki i płaszcze
przeciwdeszczowe, założyliśmy je, ale woda i tak lała nam się po twarzach i przedostawała się pod ubranie. Nie to jednak było najgorsze. Znajdowaliśmy
się pod drzewami. Trzeba było jak najszybciej znaleźć się  na wolnej przestrzeni. Mama dojrzała jakąś polankę. Szybko pobiegliśmy na nią. Kucnęliśmy,
przybraliśmy bezpieczne pozycje, aby piorun w nas nie trafił. Siedzieliśmy tak kilka minut, gdy nagle poczułem silne uderzenie. Próbowałem zobaczyć, co
się dzieje. Niestety, zostałem ponownie potrącony i to tak mocno, że upadłem. Dopiero wtedy zobaczyłem ogromnego barana nad sobą. Próbował znów
zahaczyć mnie rogami. Z pomocą przyszła mi mama, a później baca. Udało się im odgonić napastnika. Góral bardzo nas przepraszał. Zaprosił nas do
swojej bacówki. Tam ogrzaliśmy się i przeczekaliśmy burzę. Gdy się rozpogodziło, gospodarz wskazał nam drogę na szlak. Szybko wróciliśmy do ośrodka.
Zrezygnowaliśmy ze zdobycia szczytu.
  Spotkanie z rozwścieczonym baranem było niesamowitą przygodą, jednak nie chciałbym przeżyć tego jeszcze raz. 

                                                                                                                                                                 Darek
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NASZE SUKCESY

BIOLODZY NA 6
Podczas Miesiąca przyrodniczego 16 kwietnia
odbył się konkurs „Biolodzy na 6”. Uczniowie klas
VI-VIII zmagali się z zadaniami z zakresu wiedzy
od V do VIII klasy. Jak widać na poniższych
zdjęciach uczestnicy są skupieni i widać, że
intensywnie myślą  Mimo niesprzyjającej
sytuacji pandemicznej nie poddajemy się i
bierzemy udział w wydarzeniach Miesiąca
przyrodniczego.
Miło mi poinformować, że:
I miejsce zdobyła Pola Wollszleger (klasa VI d)
zdobywając maksymalną liczbę punktów
GRATULACJE!!!
II miejsce zdobyła Aleksandra Wanat (klasa VIII
d)
III miejsce zdobył Bartosz Szymański (klasa
VIIIe)
Na wyróżnienie zasługują także:
Paulina Hadzik kl. VIIa
Wiktor Kieruzel kl. VIIe
Piotr Majewski kl. VIb

Mistrzowie InslaLogik!
WSPNIAŁE osiągnięcia w popularyzatorskim
konkursie matematyczno-informatycznym
dla uczniów klas 4-8 SP 
InstaLogik!
Konkurs właśnie się zakończył, a trwał od 1
października, składał się z trzech etapów i...
mamy przyjemność ogłosić, że
Adam Szymaszkiewicz, kl. 6f
został
LAUREATEM I stopnia
uzyskując
najlepszy wynik ogólnopolski

Laureat II edycji Wojewódzkiej
Olimpiady Matematyczno-

Przyrodniczej z Elementami
Informatyki

W II edycji Wojewódzkiej Olimpiady
Matematyczno-Przyrodniczej z Elementami
Informatyki o Puchar Dyrektora IX LO w
Szczecinie
             Jakub Szymaniak z kl. 8c
zdobył miano laureata z zakresu geografii.

Aleksandra Wanat (klasa 8d) 
finalistką Olimpiady

Literatury i Języka Polskiego

25-27 marca 2021r. odbył się finał Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego, brali w nim 
uczniowie z całego kraju. Pisali oni pracę,
rozwiązywali test językowy i potem najlepsi,
grupa około 80 uczniów i uczennic, wśród
nich Ola, przystąpiła do części ustnej.
Aleksandra otrzymała tytułu finalistki w tym
prestiżowym konkursie Ten tytuł daje jej
zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego i jednocześnie 100% wynik oraz
preferencje podczas naboru do szkół
średnich.

    Laureat Wojewódzkiego     
     Konkursu Fizycznego dla 
uczniów szkół podstawowych

11 lutego 2021 uczeń klasy VIII D Adam
Podkowiński został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla
uczniów szkół podstawowych. 
Gratulujemy!

BRAWO BARTOSZ!
W weekend 26.03.2021-28.03.2021  Bartosz
Bartoszewicz, uczeń klasy 4c został ponownie
powołany do:
 REPREZENTACJI POLSKI FOOTBALL
ACADEMY U-10 ,
gdzie wraz z innymi zawodnikami brał udział w
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej --
> RESPECT CUP
 Termin --> 26.03.2021 - 28.03.2021 r.
Miejsce --> Szalowa
Bartosz został kapitanem tej drużyny.
Kadra Polski FA I (2011) prowadzona przez
trenerów Jarosława Filiksa i Mateusza Książka
zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej.
Turniej bardzo udany, wartościowy, a zarazem
zrealizowany według założonych celów.

Sukcesy
Sukcesy
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