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OJ, DZIAŁO SIĘ DZIAŁO... 
BURZLIWY PRZEŁOM LISTOPADA I GRUDNIA

103 rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości

   Manifestowanie przywiązania do symboli
narodowych jest formą patriotyzmu, która
nieodzownie związana jest ze świętami
państwowymi. Uczniowie SP48 doskonale o tym
wiedzą. Dlatego też aby uczcić 103 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie
odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego", z dumą
nosiliśmy kokardy w barwach narodowych.

„Szkoła do hymnu”
   W tym  roku po raz kolejny nasza szkoła włączyła
się w ogólnopolską akcję ”Szkoła do hymnu”. W
środę 10 listopada, w przeddzień Narodowego
Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11.11
dzieci z oddziałów przedszkolnych uroczyście
odśpiewały w swoich salach  hymn państwowy
„Mazurek Dąbrowskiego”. Jej celem jest zachęcanie
dzieci do wspólnego przeżywania Narodowego
Święta Niepodległości oraz kształtowania szacunku
wobec polskich symboli narodowych.
         źródło: strona internetowa szkoły

MIESIĄC HISTORII 
    Listopad upływał pod znakiem historii.
W minionych dniach uczniowie klas 0 wzięli udział
konkursie plastycznym "Piękna nasza Polska cała"
oraz "Konkursie pieśni patriotycznej".
    Tymczasem uczniowie klas starszych rywalizowali
w ramach "Turnieju wiedzy o historii Polski". Na
korytarzach nie brakuje również wystaw i gazetek o
tematyce historycznej przygotowanych przez
uczniów klas 1-3. Najwięcej emocji wzbudziły te,
które przedstawiały wyniki konkursu "Najlepszy
historyczny fotomontaż" oraz relację z Dnia postaci
historycznych.

"Dawniej niż wczoraj, a może jeszcze
wcześniej..."

   30.11. uczniowie klas czwartych mieli okazję
poznać tajniki pracy archeologa. Odwiedził nas dr
Przemysław Krajewski pracownik Katedry
Archeologii Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego.
                                              Historycy

  Łączy nas krew, która ratuje życie.
   Listopad to miesiąc Honorowego Krwiodawstwa,
dlatego  25 listopada 2021r. klasa 8 b gościła na
lekcji  zasłużonego i odznaczonego Złotym Medalem
Zasługi Honorowego Dawcę Krwi, wieloletniego
członka PCK, Artura Ochała.
   Po ciekawej pogadance na temat krwi,
krwiodawstwa i krwiolecznictwa można było usłyszeć
odpowiedzi na zadawane pytania, a było ich bardzo
dużo. Pan Artur podawał przykłady z własnego życia
oraz dzielił się doświadczeniami swoich  kolegów
krwiodawców.
  Każdy uczeń otrzymał zestaw ciekawych zakładek,
ulotek, ciekawostek o pracy Regionalnych Ośrodków
Krwiodawstwa oraz Karty ICE, na których zapisuje
się  dane osoby, którą należy powiadomić w razie
wypadku czy innego nieszczęścia.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Na
pożegnanie uczniowie, dziękując za wizytę wyrazili
swój wielki szacunek za godną naśladowania
postawę. Honorowy Gość obiecał jeszcze nas
odwiedzić.
                                    Opiekun SK PCK

PACZUSZKA DLA MALUSZKA Z
MAŁYM SAMORZĄDEM

UCZNIOWSKIM
   To bożonarodzeniowa akcja, do której od 2013 r.,
zawsze w świątecznej atmosferze, zaprasza
Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są
podobnie jak w ubiegłych latach zaprzyjaźnione
instytucje takie jak: domy dziecka, domy małego
dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja.
Symbolem akcji od samego początku jest specjalna
„paczuszkowa” bombka.
    Co musimy zrobić? Przygotować paczkę z
artykułami higienicznymi, takimi jak: proszki i płyny
do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła
i zostawić ją pod jedną z przygotowanych choinek, a
w zamian wziąć “Paczuszkową” bombkę, która
dumnie może stroić naszą szkolną choinkę
    Pomóżmy tym najmniejszym i najsłabszym.
Tworzymy MAŁY Samorząd, ale razem mamy
WIELKĄ moc.
                                                    Mały SU
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Andrzejki w klasie 2c
    Andrzejki obchodzone w Polsce w noc z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja z biegiem czasu
stały się głównie pretekstem do brania udziału w imprezach tanecznych.

  Tymczasem tradycja andrzejkowych wieczorów sięga zamierzchłych czasów. Pierwsze pisemne wzmianki o
tym święcie pochodzą z XVI wieku. Warto dodać, że obrzędy z nimi związane daleko wykraczają poza znane
nam lanie wosku. Wokół domów palono wielkie ogniska, które miały odpędzać złe duchy, a panny pod
poduszką umieszczały męskie spodnie, aby wyśnić przyszłego męża, bądź liczyły sztachety w płocie w
nadziei na to, że dowiedzą się czegoś o przyszłym małżonku.

    Dzisiaj wróżby i zabawy andrzejkowe mają na celu przybliżyć dzieciom słowiańskie tradycje naszych
pradziadków. Klasa 2c również przystąpiła do wspólnej zabawy. Każda panna i każdy kawaler - oczywiście z
przymrużeniem oka - dowiedzieli się, co ich czeka w przyszłości, kto pierwszy się ożeni, wyjdzie za mąż, jaki
zawód będą wykonywali i jak będzie miała na imię ich przyszła „druga połówka”. 

   Wróżby sprawiły dzieciom wiele przyjemności i wywołały mnóstwo emocji. Niestety na kolejne spotkanie
andrzejkowe musimy czekać cały rok!

                                                                             Bożena Matusiak

Andrzejki w całej szkole
Nie tylko klasa 2c bawiła się i wróżyła w
andrzejki. Samorząd uczniowski także

zorganizował wróżby andrzejkowe. Poza tym w
wielu klasach na godzinach wychowawczych

także królowały wróżby andrzejkowe. 
   Wielu uczniów z wypiekami na twarzy

dopatrywało się swojej przyszłości w cieniu figury
ulanej z wosku, celowało igłą w serduszko, aby
odkryć imię przyszłej drugiej połówki, rzucało

butami i ustawiało je, sprawdzając, czy dopisze
im szczęście i kiedyś ożenią się lub wyjdą za

mąż. W niektórych klasach próbowano jeszcze
wróżb z obrączką na nitce w celu zobaczenia płci

i ilości przyszłego potomstwa. Rzucano także
obierki z jabłek oraz puszczano "stateczki" z

łupin orzechów, by przekonać się, kto pierwszy
skończy z samotnością i zmieni stan cywilny.

I po Andrzejkach 
Teraz wszyscy czekają na ziszczenie się
przepowiedni (choć wiadomo, że to my mamy
największą siłę sprawczą przy realizacji marzeń).
                                              Redakcja

Warsztaty 
SmartUp! Kids

    23.11. nasza szkoła brała udział w warsztatach
edukacyjnych organizowanych przez Urząd
Marszałkowski, dotyczących odnawialnych źródeł
energii. 
    Uczniowie podczas spotkania, na przykładzie
stworzonego wspólnie modelu budynku, poznali
wpływ OZE na utrzymanie ciepła i obniżenie opłat za
ogrzewanie. Dużym zainteresowaniem cieszył się
także tor, na którym poruszały się samochodziki
zasilane energią słoneczną. 
     Doświadczenia uświadomiły nam jak duży wpływ
mają OZE na środowisko i życie codzienne. 

                                             Ekolog
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Międzynarodowy
 Dzień Postaci z Bajek

   Święto niesie za sobą nie tylko chęć docenienia bajek i ich twórców, ale i
wartości edukacyjne. 

   Dla uczniów klasy 1a była to dobra okazja, by zaprezentować swoje ulubione
bajki, rozwijać wyobraźnię, pamięć, poznawać nowe słowa oraz kształtować
właściwe postawy moralne. Dzieci opowiadały bajki oraz przedstawiały postaci,
które świetnie znają. Poznały także nową baśń o zaklętym wężu, do której
wykonały przepiękne prace plastyczno – techniczne (węże z włóczki). 
    Ponadto wszyscy uczniowie zatańczyli do utworu „Despacito”, wcześniej
odkodowując kroki taneczne. Brali także udział w quizie przygotowanym przez
Samorząd Szkolny. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. 

   Pamiętajcie, czytajcie bajki samodzielnie lub z rodzicami - są świetnym
pomostem do wspólnej zabawy między pokoleniami.

                                                 Ulubieńcy bajek

Z samorządem 
w świecie postaci z bajek

   5 listopada to Światowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji samorząd
uczniowski zaprosił wszystkich uczniów do wspólnej zabawy. W starej części
szkoły zostało przygotowane stanowisko z Quizem do rozwiązania i ścianką
fotograficzną do wykonywania zdjęć. Na pytania odpowiadano tylko podczas
przerw lekcyjnych. Czas umilała wszystkim muzyka “Bajkowa”. 
                                        
                                                   Samorząd

Święto Dyni” 
   29 października 2021r samorząd uczniowski zaprosił społeczność uczniowską do wspólnej zabawy „Święto Dyni”. W tym dniu można się było przebrać. Kostium
miał dotyczyć dyń czy jesieni, warzyw lub bajek, baśni, filmów związanych z tą tematyką. Można było wykorzystać kolor pomarańczowy (np. cały strój w tym kolorze).
Uczniowie okazali się bardzo kreatywni.
   Były też tańce przebranych osób na sali gimnastycznej, podczas przerw lekcyjnych oraz konkurs plastyczno - techniczny. Najlepsze prace zostały nagrodzone, tj.
klasa 8a, 5a i 8b. Dziękujemy wszystkim za zabawę. 

                                                                                                                                   Samorząd

Dynia SP 48
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List do Mikołaja
 Wielkimi krokami zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia i odwiedzin
Mikołaja w naszych domach.

  Dzieci  z zerówek postanowiły napisać list do świętego Mikołaja z prośbą o
wymarzone prezenty. Mimo iż nasi podopieczni nie znają jeszcze liter i nie
potrafią pisać , to jednak ich listy były czytelne i piękne z kolorowymi rysunkami. 
   Listy zostały spakowane do koperty, koperta  zaadresowana do Świętego
Mikołaja w Rovaniemi.  Wspólnie z paniami dzieci udały się do urzędu
pocztowego, gdzie  każde  chętne dziecko miało możliwość przyklejenia
zakupionego znaczka. Oklejona koperta została umieszczona w skrzynce
pocztowej, skąd wyruszyła w daleką podróż do Laponii. Teraz pozostało czekać
na święta i wizytę  Mikołaja. Niech się spełnią wszystkie marzenia!

                                                                             Panie wychowawczynie

Smartfloorowe Mikołajki w 2a
   6 grudnia  pojawiła się w naszej klasie interaktywna podłoga, a także Roboty
Codey Rocky,  z którymi zgłębialiśmy tajniki programowania. Uczyliśmy się
poprzez zabawę. Rozwijaliśmy naszą spostrzegawczość, sprawność  fizyczną,
szybkość reakcji, uczyliśmy się także pracy w grupie. Łapaliśmy baloniki,
prezenty, kopce kreta, świetnie się przy tym bawiąc.

Serdecznie dziękujemy Mamie Oli za to innowacyjne spotkanie.
To był magiczny dzień! Wyjątkowy!

                                                                                                                             
             Klasa 2a

MIKOŁAJKI W ZERÓWCE

   6 grudnia to szczególna data  dla każdego dziecka, gdyż  w tym właśnie dniu
na całym świecie  św. Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci. To jeden z najbardziej
oczekiwanych przez dzieci dni w roku.  
  Nasze dzieci przygotowały  się do niego bardzo starannie, najpierw pisały listy
do Mikołaja o prośbą o spełnienie najskrytszych marzeń, później uczyły się
wierszyków i piosenek, dowiedziały się gdzie mieszka i żyje Mikołaj  i na czym
polega jego praca. 
   W końcu nadszedł ten upragniony dzień i Mikołaj odwiedził naszą szkołę. Przed
spotkaniem z nim dzieci obejrzały przedstawienie teatralne „Zimowa opowieść
choinkowa”, z którego dowiedziały się o świątecznych tradycjach i obyczajach,
co to jest kolęda i oczywiście o spotkaniu  z tym, który sprawia, że na Boże
Narodzenie czeka się niecierpliwie przez cały długi rok - świętym Mikołajem. Po
przedstawieniu  pojawił się wyczekiwany gość, była krótka rozmowa, piosenki
wiele radości i wspólna fotografia.  Na koniec spotkania Mikołaj wręczył naszym
milusińskim  drobne upominki i zapewnił, iż wróci do nas za rok.  Wierzymy, że
spełni daną obietnicę, a my będziemy na niego czekać  przez następne
dwanaście miesięcy z wielką niecierpliwością.
  

                          Wychowawczynie
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Boże Narodzenie to najmilsze święta w roku
   Okazji do świętowania w ciągu roku jest wiele. Mamy święta państwowe, np. Święto Pracy i
Konstytucji Trzeciego Maja, które dają nam długi weekend majowy i pozwalają spędzić miło
czas przy grillu z rodziną i znajomymi. Są też święta kościelne, czyli Wielkanoc, Boże Ciało i
Boże Narodzenie. Nie wszyscy wiedzą, że obchodzić możemy też święta nietypowe, takie jak
Dzień Kotleta Schabowego, Dzień Kota, Dzień Guzika, jednak nie o nich chcę mówić.

  Zaczął się grudzień, spadł pierwszy śnieg, a w radiu leci  „Last Christmas”. Ja jestem już w
świątecznym nastroju, ale są tacy, którzy mówią „Święta, święta i po…”. Dla nich przygotowania do
Bożego Narodzenia kojarzą się tylko z problemami, takimi jak długie kolejki w sklepach, wydawanie
pieniędzy na niepotrzebne rzeczy, stres związany z przygotowaniami. Jednakże  zalet jest o wiele,
wiele więcej, postaram się to udowodnić.
    Zacznę od tego, że jedną z ulubionych rzeczy dzieci w grudniu jest codzienne otwieranie okienka w
kalendarzu adwentowym, gdzie czeka na nich jakiś przysmak. Chętnie też piszą one listy do Świętego
Mikołaja z długą listą, tego co chciałyby dostać i że oczywiście były grzeczne.
   Kolejnym argumentem jest to ,że sami możemy się zamienić w niego i sprawić komuś
przyjemność kupując jakiś drobiazg. Zwrócić uwagę należy na to, że nie można nie kochać ubierania
choinki oraz dekorowania domu światełkami i szopką, bo bez tego przecież nie ma świąt. Sądzę też,
że każdy uwielbia barszcz z uszkami, pierogi klejone przez babcię i własnoręcznie dekorowane
pierniczki. Trudno zaprzeczyć, że cały dom tęskni za bliskimi, którzy mieszkają w innym mieście lub
gdzieś daleko od nas. Na pewno wszyscy czekamy aż prezenty znajdą się w Wigilię pod choinką, by
pomocnicy Mikołaja, czyli dzieci, je porozdawały w swoim domu.
   Jestem przekonana, że kolejnym ważnym argumentem jest to, że mamy dużo wolnych dni  i każde
dziecko lub nastolatek chętnie ogląda filmy świąteczne do późna, bo nie trzeba wstawać wcześnie
rano.
   Argumenty przedstawione powyżej potwierdzają moją tezę, że Boże Narodzenie to najmilsze
święta w roku, mimo sprzeczek dwóch osób w rodzinie i stresów, które są nie potrzebne. Mam
nadzieję, że te osoby, które są typowymi Grinchami zmienią zdanie, po przeczytaniu mojej rozprawki.
Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, niech zanalizuje mój tekst jeszcze raz, w końcu nawet
Grinch poczuł magię świąt.

                                                                                                           Paulina Marcyniuk kl. 7b

Moje Święta
   Nadszedł miesiąc grudzień, wraz z nim coraz bardziej odczuwalna jest świąteczna atmosfera. Święta Bożego Narodzenia są dla mnie
wyjątkowym czasem, dlatego chciałabym opowiedzieć o nich z własnej perspektywy.
    Większość z nas żyje w dużym pośpiechu, zapominając o cudownej świątecznej atmosferze. W moim domu przygotowania trwają przez cały grudzień.
Wraz z mamą pieczemy pierniczki z tradycyjnego przepisu naszej babci. Uwielbiam gdy po domu roznosi się zapach cynamonu i przyprawy korzennej do
pierniczków. To sprawia, że w domu od razu robi się przytulniej. Dzień po ich upieczeniu razem z mamą ozdabiamy pierniczki lukrem i smakujemy ich przy
gorącym kakao. W druga sobotę grudnia razem z rodziną jedziemy wybrać choinkę. Zawsze z rodzicami wybieramy średnie, gęste drzewko, które
ozdabiamy światełkami oraz cudownie mieniącymi się bombkami. Następnego dnia ozdabiamy całe mieszkanie za pomocą czerwono-zielonych dekoracji.
Uzbrojeni w świąteczne humory wybieramy się po prezenty. Myślę, że kupno prezentów w każdej rodzinie sprawia wszystkim przyjemność.
Jak każdy wie Wigilię Bożego Narodzenia rozpoczynamy uroczysta kolacją, przygotowując się na narodziny Pana Jezusa następnego dnia. Nasza wigilia
opiera się zawsze na tradycji związanej z tym, że cała rodzina spotyka się u cioci, wspólnie jemy potrawy wigilijne, a następnie kiedy zaświeci pierwsza
gwiazdka wręczmy sobie prezenty. Tego wieczoru panuje miła atmosfera, każdy jest uśmiechnięty, nie myśli o zmartwieniach, pozytywny nastrój udziela
się każdemu. Kolejne świąteczne dni spędzamy czas również w gronie rodziny, spacerujemy z psami, a wieczorem wychodzimy do ulubionej kawiarni
,,Między wierszami”.
   Uważam, że każda osoba powinna spędzać czas świąteczny w gronie najbliższych, nikt nie powinien być sam. Dla mnie jest to magiczny czas spędzony
z rodziną. Myślę, że jako dorosła osoba, będę kontynuowała tradycje z mojego domu, ponieważ jest to dla mnie coś wyjątkowego.
                                                                                                                                                                Jagoda Nowak kl. 7b

Święta
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Jak spędzam święta Bożego Narodzenia
   W naszej rodzince Wigilia Świąt Bożego Narodzenia jest dniem szczególnym. I to nie tylko ze
względów religijnych. Raczej kulturowych - w sensie bardzo ogólnym. 

   W tym dniu zapomina się o krzywdach, żalach i wybacza się ludzkie błędy. Obyczaj nakazuje, aby
na wigilijnej wieczerzy znalazło się jedno wolne nakrycie dla nieprzewidzianego gościa i dwanaście
potraw, jednak nam zdarza się lekko oszukiwać i pomijamy część z nakryciem stołu dla
niespodziewanego gościa. 
  Święta spędzam w domu razem z rodzicami i rodzeństwem. W ciągu dnia wraz z rodzicami
przygotowuje potrawy, kiedy wszystko jest już przygotowane, rozpoczyna się nakrywanie do stołu.
Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka dzielimy się opłatkiem. Potem zasiadamy wspólnie do
stołu. Na nim znajduje się karp w galarecie, barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapusta i
grzybami, bigos z grzybami ryba, kompot itp. O godzinie 19 otwieramy prezenty i śpiewamy kolędy.

  W pierwszy dzień Świąt jedziemy do babci na świąteczny obiad. U babci jest zawsze bardzo miło i
wesoło, wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. W drugi dzień Świąt rano idziemy do kościoła, bo
zawsze o 12.00 przyjeżdża do nas rodzina i razem świętujemy przy świątecznym stole ten radosny
dzień. 

   Tak wyglądają moje Święta Bożego Narodzenia.

                                                                                                       Paweł Golonka kl.8c

Poradnia sylwestrowa
    Zapewne zastanawiacie się wszyscy, co zrobić w Sylwestra podczas tego covidowego czasu. Chętnie podzielę się z Wami moimi pomysłami. 

   Pierwsza propozycja jest dla wielbicieli dobrego jedzenia i gotowania. Myślę, że wielką przyjemność sprawi Wam uczta pełna smakołyków. Na początek
sałatka z rukolą, zielonym ogórkiem, soczyście czerwonym pomidorem i fioletową cebulką, a to wszystko polane oliwą  z oliwek. Do tego polecam grzankę
z masłem czosnkowym. Potem możecie upiec pachnąca, chrupiącą domową pizzę ze smakowicie ciągnącym się serem, ostrym salami i słodką
kukurydzą. Tylko pamiętajcie o tym, by ciasto dobrze wyrosło. Na deser super, ultra czekoladowe brownie (czyt. brownie) z M&M-sami (czyt.
emenemsami). 
   Drugi pomysł jest dla dziewczyn, choć i może chłopcy z tego mogą skorzystać. Domowe SPA w samych maseczkach, mgiełkach i kremach. Zaczniemy
od długiej, ciepłej kąpieli w pianie aż po szyję. Potem nacieramy się naszym ulubionym balsamem i nakładamy na twarz maseczkę. Teraz możemy leżeć i
pachnieć. Warto też pamiętać o paznokciach – dobra odżywka to podstawa.
   Kinomani powinni zorganizować maraton z ulubionymi serialami bądź filmami, a one lubią towarzystwo popcornu, chipsów i nachosów z pysznym
sosem serowym. Fanom Disneya proponuję Króla Lwa, Czarownicę i Meridę Waleczną. Ci, którzy kochają kino akcji i przygód nie zmarnują czasu z
Marvelem. Hobbitomaniacy ruszą w podróż do Śródziemia. Dla lubiących wzruszenia jest serial „Ania, nie Anna”. 
   Mole książkowe najprzyjemniej spędzą czas przy ciekawej książce. Młodszym uczennicom naszej szkoły wiele przyjemności sprawią zabawne i
pouczające przygody sympatycznej „Martynki”, a dla starszych „ Historia Mademoiselle Oiseau” (czyt. madmłazel łazo) eleganckiej i osobliwej damy, która
zaprzyjaźnia się z dziewięcioletnią, tak zwyczajną, że aż niewidzialną Isabellą. Miłośnicy fantastyki zachwycą się magiczną historią w książce pt. „Skrzydła
Ognia”.  Jest to opowieść o piątce smocząt, które muszą uratować świat przed wojną. Wyruszają w podróż życia, by odkryć swoje „ja”. Tylko pamiętajcie o
dobrym świetle.
  Jak się już najecie, poprawicie urodę, poczytacie, pooglądacie i pogracie w to, co lubicie, proponuję wybrać się na nocną wycieczkę po mieście.
Oczywiście jeśli macie auto i rodzice zgodzą się Was wziąć na przejażdżkę. Moim zdaniem warto zobaczyć taki inny Szczecin oświetlony przez światła z
okien i usłyszeć śmiech ludzi na ulicach.
   Mam nadzieję, że udało mi się trochę Wam pomóc. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
                                                                                                                                                                                  Paulina Marcyniuk kl. 7b
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