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CZAR ŚWIĄT JESZCZE NIE MINĄŁ 
W UROCZYSTYM NASTROJU

WARSZTAY ŚWIĄTECZNE
 Tuż przed przejściem na zdalne nauczanie... magia świąt zagościła w
naszej szkole. 

   Działo się dużo. Od świętowania w klasach, w pokoju nauczycielskim po
warsztaty podczas przerw lekcyjnych. Aby wprowadzić nas wszystkich w
ten przedświąteczny klimat, samorząd uczniowski zaprosił na “Warsztaty
Świąteczne”.  
   17 grudnia można było przyjść do szkoły w świątecznym sweterku.
Fantazja naszych uczniów ( i nie tylko ) była zadziwiająca. Dodatkowo
podczas warsztatów wykonywaliśmy ozdoby choinkowe, którymi można
było  udekorować swoją choinkę w domu, szkolną lub właśnie swój
“świąteczny” sweterek". Również “dzieliliśmy się życzeniem”. Nawet
renifery zagościły na zajęcia chemii, gdzie wykonywały magiczne
doświadczenia. 
    Czas spędzony podczas przerw umilała muzyka świąteczna. Niektórzy
nawet śpiewali. Dziękujemy wszystkim z zaangażowanie. Było miło i
świątecznie.
                                                           SU

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 
 WARSZTATY PIEKARNICZE

   7 grudnia  uczniowie klas 0a i 0b wraz z wychowawczyniami  udali
się na wycieczkę do piekarni „U Piekarzy” na ulicę Niemierzyńską. 

    Dzieci  poznały pracę piekarza oraz cały proces technologiczny produkcji
pierniczków. Z dużą ciekawością śledziły cały proces wypieku pierników. 
Również zabytkowe piece wzbudziły ich zainteresowanie. Dowiedziały się,
na czym polega praca piekarza, co to jest receptura , z czego zrobiony jest
kolorowy lukier i dlaczego pierniki tak pięknie pachną. Jednak
najciekawszym wyzwaniem dla naszych milusińskich było samodzielne
wykrawanie i lukrowanie swoich pierników według własnego pomysłu.
Smakowite i kolorowe ciastka zostały zabrane do domu.
  Po dzisiejszych warsztatach  możemy powiedzieć, że przygotowania do
świąt już rozpoczęte. Zapach pierników wprowadził nas w magiczny czas
zbliżających się świąt.
                                                                   Wychowawczynie

5A I 5B 
W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

 10 grudnia klasy 5a i 5b w świątecznych nastrojach przyłączyły się do akcji
dekorowania choinki na szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.
Ozdoby zostały wykonane własnoręcznie przez uczniów. Zimowa aura
dopisała i można było poczuć prawdziwie świąteczny klimat! 
 Mamy nadzieję, że nasza choinka wszystkim  się podobała.
                                                            Uczniowie 5a i 5b
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Z NARODZENIEM JEZUSA BYŁO TAK...

Jasełka od wielu lat wpisane są do kalendarza uroczystości organizowanych w naszej szkole. 

    W tym roku również postanowiłyśmy przeprowadzić ją, integrując klasę 1a z wybranymi uczniami
klasy 7e, wprowadzając nastrój świąteczny oraz pokazując umiejętności wokalno – recytatorskie
naszych podopiecznych. W tym celu nagrywałyśmy scenki dotyczące najwspanialszego w dziejach
ludzkości wydarzenia, kiedy to Bóg przyszedł na ziemię jako zwyczajny człowiek.
    Rodzice stanęli na wysokości zadania, przygotowując dzieciom przepiękne stroje.  Mama Frania (z
kl.1a) wykonała cudowne lampiony, a tata Maciusia S. (z kl. 1a) zmontował cały film. Scenariuszem i
dekoracją zajęłyśmy się osobiście. Efekty pracy uczniów, rodziców i pań możecie zobaczyć na stronie
internetowej szkoły. Serdecznie zapraszamy.

                                                                                           Beata Nowak i siostra Aurelia 

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
cierpliwość (kolejki i korki), ale w świątecznych humorach wybieramy się po prezenty. Myślę, że
kupno prezentów w każdej rodzinie sprawia wszystkim przyjemność.
   Jak każdy wie, Wigilię Bożego Narodzenia rozpoczynamy uroczystą 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 również w gronie rodzinnym, 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 7b

Święta

Święta

Święta

SP 48

SP 48

SP 48



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 60 01/2022 | Strona 4  

www.juniormedia.plPogodniak Szkolny

Babciu, Dziadku,
dziękuję Wam, że zawsze jesteście.
Czasu wnukom nie żałujecie. 
Dziękuję za ciepły uśmiech posyłany w moją
stronę,
za to, że jesteście przy mnie w złą pogodę.
Zawsze ze mną czas spędzacie, 
wspieracie i mi pomagacie.
W tym niezwykłym dla Was dniu 
składamy Wam życzenia.

Niech radość chwile splata.
Zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia.

                                   Maja Tałałaj 7b

Babcia Bożenka

Babcia co dzień chodzi uśmiechnięta,
Ciasteczkami karmi swe wnuczęta.
To jabłecznik, to makowiec,
Babcia uwija się jak odrzutowiec.
Lata po kuchni jak szalona,
Żeby buzia wnucząt była zadowolona.
Klei pierogi, kula kluseczki,
A do pomidoróweczki dodaje gwiazdeczki.
Nie straszne jej deszcz, śnieg czy susza,
Babcia zawsze używa swojego magicznego
kapelusza.
Elegancka jak angielska królowa,
Do teatru zawsze wyjść gotowa.
Kocham mocno moją babcię,
Nawet gdy każe mi nosić kapcie.
Dziś rysuję dla niej laurkę,
By na Dzień Babci mogła zrobić konfiturkę.

                            Paulina Marcyniuk kl. 7b

DZIEŃ BABCI
Dzień Babci obchodzimy dwudziestego
pierwszego stycznia. Pomysłodawcą był
Kazimierz Flieger. Idea po raz pierwszy pojawiła
się w gazecie ,,Kobieta i życie" natomiast
oficjalnie dzień babci ogłosił ,,Exspress
wieczorny" który opublikował artykuł na ten temat
w 1966 roku. 

  DZIEŃ DZIADKA
Dzień Dziadka obchodzimy dwudziestego
drugiego stycznia. Święto prawdopodobnie
zostało zapożyczone od Ameryki w latach
osiemdziesiątych XX wieku. 
                    zebrała z Internetu Maja Tałałaj 

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 12 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. Wciągu dnia wraz z rodzicami
przygotowuję 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 8c

MAGIA ŚWIĄT
Ach te święta! Czasem są białe a czasem szare, ale zawsze świąteczny klimat i jedzenie są
najlepsze, jak wisienka na torcie.

  Nie wolno zapomnieć także o czasie spędzonym z rodziną i oczywiście prezentach. Jak byłeś
niegrzeczny, to biada ci kolego, nie wykorzystasz czasu wolnego, bawiąc się swoimi podarunkami od
Mikołaja i pamiętaj, że to nie to święto, gdzie zając chowa jaja. Cóż mogę rzec Wigilia i Boże
Narodzenie to najlepszy okres w tej zimnej pogodzie.
   Ach, i jeszcze to do szkoły niechodzenie! W wolnych od szkoły świętach śmigaj na łyżwach po
lodzie. A tak poza tym, czytelniku drogi, na święta życzę ci, żebyś dostał parę skarpetek i na tych
łyżwach nie złam czasem nogi. W pisaniu o świętach nie jest ze mnie mistrz, szkoda, że już muszę
iść.
                                                                                            Filip Chmiel 8c
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SYLWESTROWE SZALEŃSTWO

   W tym roku ponownie w sylwestra ujrzeliśmy światło fajerwerków na
naszym ciemnym niebie. Patrząc na kolejne kolorowe wybuchy
zadałem sobie pytanie. Czy fajerwerki są dobrym noworocznym
nawykiem? Czy może lepiej zaprzestać je puszczać i zacząć używać
ich zamienników?
  Uważam, że fajerwerki są szkodliwe, da się inaczej przywitać Nowy Rok i
za chwilę to udowodnię.
   Wspomniane już fajerwerki, petardy itp. są niebezpieczne dla nas jak i dla
zwierząt. Oglądałem niedawno zdjęcia rentgenowskie rąk osób
poszkodowanych przez fajerwerki. Kształt ich rąk nie przypominał ludzkich
kości ,lecz porozrzucane losowo części szkieletu. Wyglądały jak rysunek
małego dziecka bawiącego się kredkami. Nie tylko dla ludzi petardy i
fajerwerki są zagrożeniem. Problemy z nimi mają również
zwierzęta. Niektóre psy panicznie boją się huku fajerwerków, chowają się,
stresują się i piszczą. Nie rozumiem, po co je tak stresować, jeśli można
przykładowo odpalić sobie, przyjaznego każdemu, widowiskowego, w
dodatku dużo tańszego tzw. zimnego ognia. 
   Tym sposobem przechodzimy do drugiej niewiadomej, czyli ,,Czy lepiej
zaprzestać puszczać fajerwerki i zacząć używać ich zamienników?’’
W naszej rodzinie w kolejnych latach używamy świec czy wspomnianych
już zimnych ogni. Tym sposobem tworzymy niecodzienny klimat bez
ryzyka, jakie stwarza używanie petard i fajerwerk.
    Mam nadzieję, że moje parę słów na temat obchodzenia Nowego Roku
ukazało jego problem, być może zmieniło również poglądy na tę sprawę.
                                                                          Paweł Golonka 8c

Sylwester
  Moim zwyczajem sylwestrowym jest spotkanie się z rodziną. Około
godziny 20:00 wszyscy zasiadają do stołu i zajadają się pysznymi
potrawami. Po chwili odpoczynku od jedzenia włączamy muzykę, przy
której wszyscy mogą się świetnie bawić. 
  Po dłuższym tańczeniu wyciągamy stare albumy ze zdjęciami i
wspominamy różne chwile, te wesołe jak i również te smutne.  
   Gdy zbliża się północ, wychodzimy na taras i odliczamy do godziny
dwunastej. Fajerwerki na tle księżyca wyglądają przepięknie. Na pamiątkę
robimy kilka zdjęć, które potem oprawiamy w ramkę i tak się tworzy od kilku
lat mała kolekcja. 

                                                                   Julia Stańczyk 7b

PRZEMYŚLENIA NA KONIEC STAREGO I POCZĄTEK NOWEGO ROKU

    Witam, zadajmy sobie pytanie Czy rok dwa tysiące dwudziesty drugi będzie lepszy niż poprzedni?
   Jak wiemy rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy nie był najlepszy, głównie ze względu na pandemię.
Czy jest szansa, że już w tym roku ,,powrócimy do normalności’’? Informacje z internetu mówią, że w tym roku skończy się krytyczna faza Covid-19.
Brytyjczycy uważają, że pandemia potrwa również w tym roku.
   Wszyscy mamy nadzieję, że ta pierwsza wiadomość będzie prawdziwa. Wrócimy (w pewnym stopniu) do tej oczekiwanej przez wszystkich
,,normalności’’. Co konkretnie dla mnie będzie ważne w tym roku? Na pewno to, że będę wybierał szkołę średnią. 
   Choć zakończyliśmy już paskudny rok dwa tysiące dwudziesty drugi, to może okazać się, że dla wielu osób może okazać się taki sam jak poprzedni.
Bez względu na to, jaki będzie ten rok, życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.

                                                                                                                                               Paweł Golonka 8c
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 FINAŁ AKCJI CHARYTATYWNEJ
„POMÓŻ I TY”

    22 grudnia dostarczyłyśmy do Domu Dziecka w Policach rzeczy,
które udało nam się zebrać w szkole. 
   W tym roku poproszono nas o koce, kolorowe kubki oraz artykuły
chemiczne. Marzeniem dzieciaków była również możliwość pojeżdżenia na
łyżwach. I trudno w to uwierzyć, bo choć jednocześnie w naszej szkole w
grudniu trwało kilka akcji charytatywnych, ale wszystkie marzenia
dzieciaków z Polic udało się spełnić. Przynieśliście ogromne ilości środków
chemicznych, piękne kolorowe koce, kubki oraz inne miłe niespodzianki. 
   Bardzo dziękujemy Wam kochani uczniowie, ale przede wszystkim
Wam drodzy rodzice, bo to Wy dajecie przykład swoim dzieciom i
uczycie ich empatii i wrażliwości. Szczególnie dziękuję Pani Ewie,
dzięki której dzieciaki z Polic będą mogły w tym roku skorzystać z
lodowiska.
                                                Agnieszka Filipowska/Agnieszka Olender
                                                Samorząd Uczniowski

Podsumowanie akcji 
“Paczuszka dla Maluszka”

   W grudniu Mały Samorząd Uczniowski zorganizował akcję
charytatywną “Paczuszka dla Maluszka”.

    Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w akcję. Razem zebraliśmy naprawdę
pokaźną ilość artykułów higienicznych dla najbardziej potrzebujących. Paczki
zostały pozostawione pod specjalnie przygotowaną choinką w kościele św. Jana
Bosko w Szczecinie. 

Jeszcze raz dziękujemy za dobre serca i liczymy na kolejne wspólne pomaganie.

                   Opiekunowie MSU Katarzyna Piekarska, 
                                                  Marta Przybyszewska

PCK dziękuje za pomoc potrzebującym
    5 stycznia 2022r. nasza szkoła otrzymała podziękowanie z Zarządu Okręgowego PCK za
zorganizowaną w grudniu zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców
naszego miasta oraz za odwiedziny w Domu Seniora i wręczenie upominków z życzeniami. 

   Koordynowaniem zbiórki żywności w szkole zajęły się: w oddziałach przedszkolnych Pani Dorota Zotka, w
klasach 1-3 Pani Elżbieta Misiło, a w klasach 4-8 siostra Alina i Zenona Mazur.
    Za podarowaną żywność serdecznie dziękujemy!
    Piękne karty świąteczne ( ponad 40 sztuk ) wykonali uczniowie klas 4-8 pod czujnym okiem Pani Ewy
Mazurkiewicz, a upominki z reniferkami i słodyczami przygotowali podopieczni siostry Aliny. Całość została
zawieziona do Domu Seniora przez przedstawicieli Koła PCK (Aleksandra Szymczak, Weronika Kaczmarek,
Julia Karbowska i Bogdan Krzykanowski z klasy 8b ) wraz z opiekunką (Z. Mazur) w dniu 22 grudnia 2021r. 
   To już piąte z rzędu odwiedziny przedświąteczne, które przyniosły Seniorom i nam wielką radość.
    Za każdą pomoc składamy z głębi serca płynące podziękowania!

                                                                                                                        Opiekunowie i członkowie PCK
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CO JESZCZE DZIAŁO SIĘ W NASZEJ SZKOLE?

Świat ludzi dorosłych w oczach dzieci - zawody
naszych rodziców

    Aby przybliżyć dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomić znaczenie pracy
w życiu człowieka oraz wyrobić szacunek do pracy, powstał projekt „Świat ludzi dorosłych w oczach
dzieci - zawody naszych rodziców”.

    Dzięki jego realizacji zarówno uczniowie klasy 1A  jak i ich rodzice poznają nową rzeczywistość z zupełnie
innej strony. Dorośli pokazują, że zawód jest nie tylko środkiem do zdobywania pieniędzy, ale może być
także pasją,  uświadamiają, że świat jest ciekawy, ma wiele interesujących możliwości. 
   W pierwszym semestrze odwiedzili nas: informatyk, żołnierz zawodowy - saper, ratownik medyczny oraz
aromaterapeutka. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pracowały podczas wszystkich zajęć. Poszerzyły zasób
słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonymi zawodami oraz rozwijały umiejętność
układania i zadawania pytań. 
    Mamy nadzieję, że w drugim semestrze poznamy kolejne ciekawe zajęcia naszych rodziców.
                                                                                         Wychowawczyni i uczniowie kl. 1a

Śladami Oskara Kolberga
   W ramach Miesiąca Sztuki, w ubiegły piątek odbyły się w naszej Szkole audycje pn. "Śladami
Oskara Kolberga". 
   Podczas zajęć poznaliśmy: polskie tańce narodowe, różne zabawy regionalne, instrumenty ludowe, pieśni,
gwarę, stroje, zwyczaje, obrzędy oraz dowiedzieliśmy się, czym jest folklor, etnografia i kim był Oskar
Kolberg. Poznaliśmy również, czym jest kolęda i pastorałka. 
   Na finał zaśpiewaliśmy wspólnie wybrane kolędy. Wydarzenie przygotowała Pani Ewa Ott-Kamińska -
nauczyciel muzyki w naszej szkole, która jest jednocześnie dyrektorem artystycznym Zespołu Pieśni i Tańca
"Szczecinianie". Pieśni, tańce i kolędy zaprezentowali m.in. nasi uczniowie, tańczący w "Szczecinianach", a
wspomogli Ich koledzy i koleżanki z Zespołu. Dziękujemy serdecznie za piękną lekcję tradycji, zwyczajów i
przedstawienie nam bogactwa polskiej kultury.
                                                                                                          Anna Rakowska

Wycieczka do Muzeum Techniki i Komunikacji
    7 grudnia dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się na wycieczkę do Muzeum Techniki i
Komunikacji- najmłodszego muzeum w Szczecinie mieszczącego się w  starej zajezdni tramwajowej
przy ulicy Niemierzyńskiej. 

   Dzieci były zachwycone eksponatami znajdującymi się w  Muzeum, szczególną uwagą obdarzyły
samochody o ponad stuletniej historii oraz motocykle i tramwaje. Dowiedziały się, kto to jest motorniczy.  Z
dużym zaciekawieniem oglądały również stare maszyny do pisania, do szycia, jak również radioodbiorniki i
telewizory z dziewiętnastego wieku.
   Motoryzacyjna wycieczka okazała się wspaniałą lekcją historii.
                                                                                                                               Wychowawczynie

POWOŁANIA DO KADRY
NARODOWEJ U-14/15

   Gratulacje dla naszych zawodniczek, Mai
Wysockiej i Hani Narkiewicz, które po raz kolejny
zostały powołane na akcję szkoleniową Kadry Polski
U-14/15. 
   Nasze siatkarki od 23 do 29 stycznia będą
przebywać na zgrupowaniu Kadry Polski w Brzegu
Dolnym. Hania i Maja są uczennicami klasy
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 48 w
Szczecinie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                 
                Trenerzy
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JUŻ ZA MOMENT FERIE!

PORADNIA SYLWESTROWA DOBRA I NA FERIE  

   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 pachnącą, 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 musząuratować 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

WARTO O TYM PAMIĘTAĆ
   Kochani!
    Przed nami długo wyczekiwany okres – ferie zimowe. To czas odpoczynku od szkoły, dobrej
zabawy. Ale żebyśmy wrócili cali szczęśliwi i zdrowi, musimy przestrzegać ważnych zasad:

• Zawsze informujemy rodziców lub opiekunów, gdzie wychodzimy, z kim i kiedy wrócimy.
• Bawmy się w grupie z innymi rówieśnikami, unikając miejsc ustronnych i ciemnych.
• Do zjazdów na sankach czy nartach wybieramy górki, które są z dala od ulicy, akwenów, czy rzeki.
• Jeżdżąc na nartach, zawsze ubieramy kask.
• Nie wchodźmy na zamarznięte jeziora, rzeki czy inne zbiorniki wodne.
• Nie rzucajmy soplami czy bryłami lodu, a bawiąc się śnieżkami, zachowajmy ostrożność.
• Nigdy nie oddalajmy się z osobami obcymi, osobom takim nie otwierajmy też drzwi domu czy
mieszkania.
• Zakładamy maseczki ochronne na twarz w miejscach użyteczności publicznej.
• Po zmroku nośmy odblaski, poruszajmy się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez
jezdnię przechodźmy wyłącznie w miejscach oznaczonych.

Mam nadzieję, że po feriach wrócimy wszyscy wypoczęci i gotowi do nauki.

                                                                                           Filip Kamiński 8c
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