
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

SP 48 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Szczecinie
Czorsztyńska 35
71-201, Szczecin

Numer 57 10/21

Początek roku szkolnego



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 57 10/2021 | Strona 2  

www.juniormedia.plPogodniak Szkolny

Z ŻYCIA SZKOŁY

PIKNIK "Z PASJĄ PO ZDROWIE"
   17 września w naszej szkole odbył się Piknik „Z pasją po zdrowie” pod patronatem słynnej siatkarski
Małgorzaty Glinki, Urzędu Miasta Szczecin oraz Ministerstwa Kultura Dziedzictwa Narodowego i
Sportu. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa nr 48, Uczniowski Klub Sportowy Pogodno
Szczecin oraz UKS Pomorzanie Szczecin, wspierały  nas również absolwentki SP 48, obecnie
uczennice Liceum nr XVI w Szczecinie. W imprezie uczestniczyło 21 klas z poziomu 4-8 – razem
około 500 uczestników. Ze względu na pogorszenie pogody imprezę w ostatniej chwili przeniesiono
do środka szkoły. 
   Piknik rozpoczęto uroczystym otwarciem na hali sportowej przez samą pomysłodawczynię imprezy
 Panią Małgosię Glinkę oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Szczecin: Dyrektora Wydziału Sportu
Krzysztofa Kupisa i Inspektor Bożenę Kubczyk i panią dyrektor Iwonę Górską.  Po oficjalnym otwarciu
gorącą rozgrzewkę przy zumbie poprowadziła nasza nauczycielka fizyki – pani Agnieszka Olender.
Gdy przedstawiciele wszystkich klas uczestniczyli w uroczystym otwarciu imprezy uczniowie w salach
wraz ze swoimi wychowawcami rozwiązywali pierwsze zadania piknikowe: „Quiz wiedzy o zdrowiu”,
„plakat promujący zdrowy styl życia”, „zdjęcie klasowe przedstawiające sprawność klasy”. Po
wykonaniu zadań teoretycznych uczniowie rozpoczęli zadania sprawnościowe w formie rywalizacji
klasowej. Na tzw. „dmuchańcach”, które umieszczono w hali sportowej i małej sali gimnastycznej,
przeprowadzono 5 stacji: „wyścig na zamku”, „strzel gola”, „rzut w 10”, „zdobądź kulki” i „walki sumo”.
Dziewczęta brały udział w lekcji tańca Zumby a chłopcy w tym czasem próbowali swoich sił w
sztafecie na ergometrze. Na korytarzu I i II pietra odbył się blok lekkoatletyczny: skok w dal z miejsca,
bieg 4x6 metrów, skoki przez ławeczkę i skakankę.
   Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe koszulki ufundowane przez Fundacje Glinka Academy a
najaktywniejsze klasy puchary i medale. Podczas całego pikniku uczestnicy mogli korzystać ze
zdrowej przekąski w postaci jabłek i wody.
    Jeszcze raz dziękujemy Małgosi Glince za piękny sportowy dzień w SP 48, który mogliśmy
zorganizować naszym dzieciom. Podziękowania dla wszystkich nauczycieli i wolontariuszy, którzy
brali udział w organizacji pikniku oraz wychowawcom i nauczycielom, którzy wykazali się wielka
elastycznością i cierpliwością

               Ze sportowym pozdrowieniem Nauczyciele Katedry Wychowania Fizycznego
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MY NA WIELKIEJ GALI PTI
   Pod koniec ubiegłego roku szkolnego otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość o wielkim
sukcesie naszych uczniów: Natalii Zganiacz i Adama Szymaszkiewicza. Swoją pracą "As
matematyczny" (gra edukacyjna stworzona w programie Scratch) zdobyli miano LAUREATÓW
II miejsca w Ogólnopolskim konkursie gier edukacyjnych GEEK. 

   W związku z powyższym uczestniczyli w WIELKIEJ GALI 40-LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
INFORMATYCZNEGO połączonej z obchodami Światowego Dnia Społe czeństwa Informacyjnego,
która odbyła się 10 września w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Mieliśmy okazję poznać
zasłużone dla rozwoju polskiej informatyki osoby oraz wziąć udział w przepięknym koncercie orkiestry
kameralnej Filharmonii Narodowej poświęconym muzyce filmowej Wojciecha Kilara.To wspaniałe
wydarzenie zostało poprzedzone uroczystym wręczeniem nagród oraz naszą wizytą w CENTRUM
NAUKI KOPERNIK, która również była częścią nagrody. 

   Warto brać udział w takich konkursach i mieć okazję uczestniczyć w tak pięknych wydarzeniach.
Był to dzień pełen wrażeń.

                                                                          Anna Rakowska

INTRERNATIONAL DOT DAY
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

   Dnia 15 września uczniowie klas I – III uczestniczyli w Międzynarodowym Dniu Kropki.  

   Święto zapoczątkowała książka Petera Reynoldsa pt. „Kropka”. Pretekstem do zorganizowania
wielkiej światowej akcji stała się bohaterka książki, mała dziewczynka Vashti, która zupełnie nie
wierzyła we własne możliwości. Dzięki malutkiej kropce i nauczycielce plastyki zmieniła zdanie o sobie
i odkryła, że jednak coś potrafi. Dziewczynka nie tylko uwierzyła w siebie, ale tę wiarę w siebie
przekazała innym. Pomogła spotkanemu na wystawie chłopcu odkryć swoje zdolności. 

   Idea, którą przekazuje książka zainspirowała wielu pedagogów, nauczycieli, wychowawców,
bibliotekarzy, którzy organizują wiele przedsięwzięć pomagających dzieciom na całym świecie. W
naszej szkole także postanowiłyśmy przyłączyć się do obchodów Dnia Kropki, zachęcając w ten
sposób wszystkich uczniów do odkrywania swoich zdolności i talentów, których być może jeszcze nie
odkryli lub nie są ich świadomi. Przekonywaliśmy uczniów o ich niepowtarzalności oraz rozwijaliśmy w
naszych podopiecznych umiejętność wyrażania emocji, rozumienia szacunku, przyjaźni i radości. 

   Na stronie internetowej szkoły możecie obejrzeć galerię prac naszych wspaniałych uczniów.

                                                                           Nauczyciele klas I - III

Kropka SP 48
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ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY
   W piątek 10 września 2021 roku uczniowie klas I- III pogłębiali swoją wiedzę związaną z
umiejętnością  udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia zorganizowane przez wychowawców klas, we
współpracy z rodzicami i pielęgniarką szkolną, związane były z obchodzonym w drugą sobotę
września Światowym Dniem Pierwszej Pomocy.  

   Dzień ten ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzyża. Uczniowie klas młodszych wykonując ćwiczenia praktyczne związane z umiejętnością
udzielania pierwszej pomocy, wezwania karetki pogotowia, oglądając filmy instruktażowe mówiące o
łańcuchu działań w momencie ratowania życia osobom podczas nagłego zatrzymania akcji serca,
rozwiązując wykreślanki,  krzyżówki zrozumieli, jak ważna jest właściwa postawa i znajomość zasad
postępowania w razie wypadków.

                                                                                       Maluchy

        
                  KASZTANOWA AKCJA
CHCESZ MIŁO I AKTYWNIE SPĘDZIĆ CZAS  I
PRZY OKAZJI ZROBIĆ COŚ DOBREGO?
TO AKCJA WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
ZBIERAMY KASZTANY DLA OLGI, KTÓRA
POTRZEBUJE REHABILITACJI
I TY MOŻESZ POMÓC!!!
SZCZEGÓŁY AKCJI:

Zbierzcie jak najwięcej kasztanów (bez
łupinek).
Zapakujcie je i przynieście do szkoły.
Na terenie szkoły będą specjalne kartony,
do których możecie wrzucać kasztany.
Zgłoście wychowawcy swój udział w
akcji.

ZBIÓRKA TRWA OD 29 WRZEŚNIA
DO 13 PAŹDZIERNIKA
LICZYMY NA CIEBIE!
                            KLUB WOLONTARIATU

FESTYN PCK
   18 września 2021r. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował na Jasnych
Błoniach akcję plenerową pn. ,,Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców
Szczecina”. Były pokazy udzielania pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia, porady dietetyka i
psychologa oraz badanie słuchu w słuchobusie. Ustawione zostało również stoisko promujące
krwiodawstwo. Obok profilaktyki zdrowotnej wszyscy świętowali 100-lecie Młodzieży PCK poprzez
różnorodne konkursy, gry i zabawy.
  Uczniowie naszej szkoły wspierali festyn jako wolontariusze. Udzielili też wywiadu, który będzie
emitowany w programie "Pożyteczni” Polskiego Radia w najbliższym tygodniu, o godzinie 19.00
                                                                         
                                                                                                                       Opiekun PCK 

Pierwsza pomoc

Kasztan

SP 48

Internet



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 57 10/2021 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Pogodniak Szkolny

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
    21 września odbyło się uroczyste Pasowanie uczniów klas pierwszych. Odbyło się to w
szczególnym dniu, bo był to Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. 

   Nasi najmłodsi uczniowie wspaniale przygotowali się do tego wydarzenia. Udowodnili wierszem,
piosenką, a przede wszystkim swoim zachowaniem, że każdy z nich zasługuje na miano UCZNIA
Szkoły Podstawowej nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Każdy z uczniów uroczyście złożył
ślubowanie, że będzie uczył się i zachowywał najlepiej jak może, aby przynosić tym radość sobie,
swoim rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor Iwona Górska, po tym jak każdego ucznia osobiście
pasowała "uśmiechniętym" ołówkiem, życzyła wszystkim uczniom i ich nauczycielom samych
sukcesów i pięknych dni w szkole. Każda klasa otrzymała również kronikę, aby te piękne chwile
zapisywać. 

   Cieszymy się, że kolejni uczniowie zasilili grono uczniów SP48 :). 

                                                                                                        Anna Rakowska

DZIEŃ GIER I ZABAW
  Szkoła to nie tylko nauka, pisanie, czytanie,
liczenie, rozwiązywanie zadań... ogólnie ciężka
praca. Zdarza się, że możemy miło spędzić czas
i pobawić się, a nawet pograć na komputerze lub
tablecie. Udało się to klasie 1c.

Tak pochwaliła się Dniem Gier i Zabaw:
1c - "ciekawscy" świata - bawiła się przednio.
Rozpoczynając dzień spacerem po okolicy i
zabawie na świeżym powietrzu, zdążyliśmy też
pobawić się i edukować...

ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA
   Jabłko to owoc, który bardzo kojarzy się z naszym krajem. Polacy kochają jabłka. Wiedzą, że są
bardzo zdrowe. Są bogatym źródłem witamin: C, z grupy B, beta karotenu, E, K, błonnika
pokarmowego (zwłaszcza pektyny), kwercetyny, antyoksydantów i minerałów. 

   28 września klasa 2c obchodziła Światowy Dzień Jabłka. Dzieci na lekcji poznały różnorodność
odmian jak i symbolikę tego magicznego owocu, a przy tym świetnie się bawiły i smakowały. 

Jabłka jemy przez rok cały - czy są mrozy czy upały. Nieraz trafią do szarlotki lub z nich będzie
kompot słodki.
                                                                                                    Bożena Matusiak

Pasowanie SP 48
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TEGO NIE ZDĄŻYLIŚMY WAM PRZEKAZAĆ PRZED WAKACJAMI
POWAKACYJNE ROZLICZENIE

Sonet o wakacjach
Wakacyjne podróże to róże
Towarzyszy im gorące słońce
Woda to dla turystów ochłoda
Wyjazdy, spływy-to nie jest moda

Lipcowa pora to czas jeziora
Wielki góry piętrzą się jak chmury
Przez słoneczną wieś, jedzie wujo Grześ
Koszyk wiklinowy ze sobą weź

Wakacyjne podróże to róże
Są piękne, lecz czasem niebezpieczne
Zdrowe rozsądki będą konieczne

Pamiętajcie młodzi podróżnicy
Myślcie w domu, lesie, na ulicy
Gdyż wakacyjne podróże to róże

                                   Miłosz kl. 8c
W Zachodniopomorskiem mieszkacie, ale czy go znacie?

Chciałbym przedstawić kilka najciekawszych miejsc, które warto odwiedzić w Zachodniopomorskiem.
Moją pierwszą propozycją jest schron przeciwlotniczy pod Dworcem Głównym w Szczecinie. Warto
odwiedzić to miejsce, ponieważ schron znajduje się pięć pięter pod ziemią i jest jednym z
największych schronów przeciwlotniczych w Polsce. Gigantyczne podziemia ciągną się spod Dworca
Głównego w kierunku centrum miasta. Na pewno wchodząc i wychodząc z tego miejsca będzie
przechodził nam dreszczyk emocji.
Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia są ruiny kościółka w Trzęsaczu. Świątynia została
wzniesiona w XV wieku i stała niegdyś w odległości prawie dwóch kilometrów od morza. Kilkaset lat
działania fal morskich doprowadziło do osunięcia się brzegu, a razem z tym trzech ścian kościoła.
Obecnie na brzegu pozostała tylko część południowej ściany, która wygląda wyjątkowo i wyróżnia
Trzęsacz wśród innych miejscowości nadmorskich.
Wyspa Wolin jest warta uwagi przez swoją ofertę atrakcji. Jednym z najciekawszych miejsc jest
“Centrum Słowian i Wikingów”. Można tu zobaczyć, jak mieszkało się na tych terenach na przełomie
IX i X wieku i jak ubierali się nasi przodkowie. Dodatkową atrakcją jest zjedzenie wypiekanego na
tradycyjnym palenisku podpłomyka. Najlepszą atrakcją są Festiwale Wikingów odbywające się na
Wolinie każdego roku w lecie. Można wtedy obejrzeć grupy rekonstrukcyjne niemal z całej Europy.
Podczas trwania imprezy odbywają się tam liczne pokazy, niektóre ze sporą dawką adrenaliny.
Według mnie to są najciekawsze miejsca w zachodniopomorskim, ale jest bardzo dużo miejsc
wartych uwagi i odwiedzenia.
                                                                                                              Radek

WRESZCZIE DO SZKOŁY!

  Kiedy ogłoszono, że uczniowie wracają do szkoły 31 maja, byliśmy szczęśliwi. Wreszcie zobaczymy
się z kolegami, nauczycielami, wychowawcą.
  Nie mogliśmy się już doczekać. Cieszyliśmy się ale pierwsze dni były dość ciężkie.
Musieliśmy dużo wcześniej wstać, żeby zdążyć ubrać się, zjeść śniadanie i dojechać do szkoły.
Kiedy nauka stacjonarna wróciła do szkół, dla większości uczniów był to przez kilka dni trudny czas.
Niektórzy bali się kartkówek i odpytywania.
  Tymczasem nauczyciele traktowali nas wyjątkowo łagodnie.
Powitanie uczniów było bardzo miłe, mieliśmy lekcje organizacyjne.
Nauczyciele rozmawiali z nami, odpowiadali na wiele pytań, sami pytali. Czuliśmy się swobodnie. Nie
było żadnych sprawdzianów, nikt nas nie pytał.
   Najciekawszą lekcją była historia, oglądaliśmy "Asterixa i Obelixa"- jeszcze nie dokończyliśmy, więc
nie znamy zakończenia. Lekcje informatyki bardzo lubię, zawsze swój projekt kończę najszybciej,
mam więc czas, by pomóc moim kolegom. Brakowało nam przez kilka miesięcy zajęć sportowych. 
Wreszcie mieliśmy normalne zajęcia z wychowania fizycznego. Lekcje odbywały się na zewnątrz, na
boisku szkolnym. Dobrze, że pogoda nam dopisywała. Na języku polskim obejrzeliśmy wykład
Jerzego Bralczyka "Jak mówić, aby nas słuchano". Wszyscy wiemy, jak ważne jest, by poprawnie
posługiwać się językiem polskim, mówić zrozumiale i ciekawie.
    Jednak nauczyciele musieli wystawić oceny, bo koniec roku zbliżał się szybkimi krokami.
W ósmej klasie czeka nas przecież egzamin, więc musimy nadrobić zaległości.
Niektórzy zastanawiali się, czy warto na tak krótki czas wracać do szkoły. Jednak uważam, że warto.
Nauka zdalna rozleniwiła trochę uczniów. 
   Mieliśmy mniej możliwości kontaktu z nauczycielami, ale najbardziej brakowało nam koleżanek i
kolegów, bo uważam naszą klasę za bardzo zgraną. 
    Mam nadzieję jednak, że po dwóch miesiącach wakacji już nie będzie nauki zdalnej.

                                                                                               Jakub Dziennik
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NIECH ŻYJĄWAKACJE!!!
Ostatni dzwonek-na to czekamy niecierpliwie.
Mamy dużo wolnego czasu, który spędzamy głównie na świeżym
powietrzu. Musieliśmy odpocząć od komputerów, przy których spędzaliśmy
sporo godzin. Spotkania z koleżankami i kolegami, to jest to na co
czekaliśmy od dawna. Nie trzeba było wcześnie wstawać, robić domowych
zadań. Czekały na nas słońce, rzeka, morze i góry.
Wakacje-bierny wypoczynek czy może aktywnie spędzony czas?
Na pewno każdemu z nas potrzebne jest kilkudniowe leniuchowanie, ale
uważam, że najlepszy dla zdrowia jest czynny wypoczynek. Każdy
wybierze to, co mu najbardziej odpowiada: rower, deskorolkę, grę w piłkę,
spacery albo pływanie na basenie. Kiedy pogoda nie dopisze, można
poczytać książkę, obejrzeć film, pograć w warcaby lub szachy. Dobrym
pomysłem będzie odwiedzenie dziadków i poświęcenie im więcej czasu niż
w ciągu roku. Na pewno będą bardzo szczęśliwi. Myślę, że możemy też
zaskoczyć rodziców przygotowując im obiad niespodziankę.
W Internecie jest dużo ciekawych przepisów.
Niektórzy z nas wyjechali…, ale nawet ci, który zostali w domu, na pewno
nie  nudzili się.
Odpoczywaliśmy, ale też zdobywaliśmy ciekawe wiadomości.
Wakacje to czas odpoczynku, zabawy, spotkań z przyjaciółmi, ale też
okazja, aby coś nowego poznać i nauczyć się. Niektórzy z nas 
podróżowali, zwiedzali inne kraje. Warto wcześniej czegoś się o tych
miejscach dowiedzieć. Na przykład na wyspie Krecie, są pozostałości
pałacu Knossos, w którym mieszkał Król Minos. Z mitów możemy się
dowiedzieć, że na wyspie przebywał utalentowany Dedal, który potrafił
zrobić wiele użytecznych rzeczy, był rzemieślnikiem i artystą. Na polecenie
króla zbudował labirynt dla Minotaura. Tam z ofiarami przybył Tezeusz,
który zabił potwora i szczęśliwie powrócił dzięki pomocy Ariadny. Stamtąd
odlatywali na skrzydłach do swej ojczyzny Dedal i Ikar. Jedno miejsce, a ile
ciekawych rzeczy.
Ostrożności nigdy za wiele.
Pamiętajmy jednak o swoim bezpieczeństwie podczas tych wolnych dni,
abyśmy nie musieli spędzić ich w szpitalu lub z nogą w gipsie. Szukajmy
ochłody tam, gdzie jest bezpiecznie i wiemy, że nic nam nie grozi. Bawiąc
się  się nad wodą, musimy mieć pewność, że jezioro, morze i basen, w
którym będziemy się kąpać, są bezpieczne. 

                                                                                      Jakub  Dziennik.

MOJE REFLEKSJE O WAKACJACH

Wakacje to czas, na który czeka każdy z nas, odliczając dni, patrząc si
tęskno w kartki kalendarza. Niektórzy kilka miesięcy wcześniej mają 
zaplanowane wyjazdy. Są i tacy, co tylko leniuchują. Spędzają  czas przed
telewizorem z przekąskami. Nie twierdzę, że to zły sposób, ale uważam, że
powinniśmy wolny czas odpowiednio zagospodarować. Co możemy zrobić?
Na pewno każdy z nas marzył o wyjeździe gdzieś za granicę, więc czemu
by nie podszlifować lub nauczyć się obcego języka. Szalonym wyzwaniem
byłoby nauczenie się języka japońskiego lub duńskiego. Na pewno nasza
praca nie pójdzie na marne, może przyda się w  przyszłości. Inną
alternatywą spędzenia czasu jest nauka, lecz nie żadnego przedmiotu
szkolnego, a gry na instrumencie. Możemy zebrać troszkę pieniędzy i
zainwestować w instrument, na którym będziemy się uczyć grać. Mamy tu
ogromną dowolność, zaczynając od harmonijki, a kończąc na harfie. Może
ktoś pójdzie dalej tym tropem i zacznie pisać piosenki? W końcu, niektórzy
słynni piosenkarze tak zaczynali.
Kolejny pomysł t to zwiedzanie miasta i okolicy. Podejrzewam, że nie każdy
z nas zna dobrze miasto. Warto zaplanować jakiś spacer. Oczywiście nie
zapominajmy o panującej pandemii, która wprowadza pewne ograniczenia.
. Na taki, nawet krótki spacer, lepiej żebyśmy poszli z osobą towarzyszącą,
będziemy się czuli raźniej oraz bezpieczniej. Spacer pomoże nam w
wspólnej integracji oraz tworzeniu przyjacielskich relacji i rodzinnych
wspomnień.
Większość ludzi ma jakieś zainteresowania, niektórzy potrafią śpiewać, inni
szydełkować, a jeszcze inni rysować. Wakacje to doskonały czas na
doszlifowanie swoich umiejętności. Możemy oddać się całymi dniami swojej
pasji oraz zarażać nią innych. Jednak nic nie zastąpi spotkań z
przyjaciółmi, którzy w tym samym czasie pozostają w swoich domach. Na
pewno znajdziemy w okolicy otwarte baseny i kąpieliska, umożliwiające
wspólne spędzanie czasu. Otwarte są również kina z bogatym
repertuarem.
Czas pandemii zmuszał nas do siedzenia w domu, bez możliwości
korzystania z miejsc publicznych. Po zniesieniu obostrzeń widzimy jak
bardzo brakowało nam wyjść do kina, na lody lub spotkań z przyjaciółmi.
Tegoroczne wakacje zapewne różniły się od tych, które pamiętamy z
wcześniejszych lat, ale możliwe, że dzięki temu były bardziej wyjątkowe i
niezapomniane.
                                                                               Weronika Bielińska

                                                                                             WAKACJE W RYTMIE RAP 

Lato, jest gorące, wesołe i mocno grzeje słońce. 
Nie ma lepszej pory od niego i nie kłóć się ze mną kolego.
 Zima z tymi sankami jest niczym w porównaniu do plaży, wody, wolnego od szkoły i spotykania się z kolegami.
Jesienią jest tylko pusto, ale kolorowo, zaś w wiosnę kwitnie wszystko, w sumie tak morowo. 
Czasem chciałbym, by to lato zostało jeszcze trochę, żeby w jeziorach się kąpać więcej, a nie do szkoły wracać prędzej. 
Jedyne minusy to są takie, że to lenistwo, by się powiększyło i nam pracowitość zmyło. 
Gdy się zauważy, że lato to tak krótki czas, ze smutku można by się zaszyć w las. 
Więc wykorzystać ten czas trzeba, np.: można samolotem podróżować do nieba. 
Odwiedzanie niezwykłych krajów i pławienie się na plaży raju. 
Te wszystkie rzeczy, atrakcje i podróże. Lato, proszę zostań dłużej! 

                                                                                                                                                   Filip
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