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Z OSTATNIEJ CHWILI 
CAŁY ŚWIAT ŻYJE WYDARZENIAMI NA UKRAINIE

NASI KOLEDZY I ICH TRAGEDIA
W naszej szkole w ostatnich latach pojawiło się wielu nowych kolegów, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy. W niektórych klasach jest po

kilkoro uczniów obcokrajowców. Do tej pory spokojnie aklimatyzowali się w nowym środowisku. Teraz pojawiły się pewne utrudnienia.
Jak to dawniej było...
   Do sali wchodzi pani dyrektor, informuje, że od dziś w naszej klasie będzie nowy kolega. Za parę chwil wchodzi wysoki chłopiec z ciemnymi włosami. Na
jego twarzy widać niepewność. Wkrótce wiemy, dlaczego. Pavlo trafił do klasy piątej, a prawie nie umie mówić w naszym ojczystym języku. Na polskim
podchodzi do pani i szepcze, że chce wrócić do domu, ma łzy w oczach. Wszyscy wiemy, że trzeba pomóc koledze. Zwracamy się do Igora, który z nami
jest już kilka lat, aby tłumaczył nowemu koledze informacje przekazywane przez nauczycieli, pomagał w towarzyskich rozmowach. Pavlo intensywnie uczy
się polskiego i szybko widać efekty. Okazuje się bardzo miłym, wesołym chłopakiem, zjednuje sobie naszą sympatię i nauczycieli. W klasie siódmej
świetnie radzi sobie na każdej lekcji. Wtedy pojawiają się nowi koledzy z Ukrainy. Już nie tak łatwo potrafią zaaklimatyzować, a do tego...
   W innej klasie jest liczna grupa dziewczyn z Ukrainy. Doszły w jednym momencie, w klasie czwartej. Szybko się zbratały i trzymają się mocno. Między
sobą mówią po rosyjsku. Trudne je zrozumieć, gdyż trajkoczą jak katarynki. Zawsze żywe, ruchliwe, rozgadane, chętne do zabawy, aż do.....
    Wśród ósmoklasistów także mamy koleżanki i kolegów z Ukrainy. Vlada, która doszła do grona uczniów naszej szkoły rok temu, jest prymusem klasy.
Okazuje się, że bariery językowe można pokonać i wybić się ponad przeciętność, jeżeli chodzi i poziom nauki. Z chęcią pomagała innym dziewczynom z
klasy, które miały problem z przyswajaniem wiadomości. Służyła za tłumacza, gdy w szkole pojawiały się nowi uczniowie z Ukrainy, zupełnie nieznający
naszego języka. Vlada zawsze była pełna zapału, teraz jednak nieco przygasła...
Obecnie...
   Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wszystkich bardzo poruszyły. Nasi rodzice i dziadkowie uważnie śledzą ostatnie doniesienia z Rosji, Ukrainy i świata.
Obserwują poczynania Putina oraz innych przywódców państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. Wszyscy sercem jesteśmy z narodem ukraińskim.
Podziwiamy ich wolę walki i ruchy wolnościowe. Pragniemy, aby cały świat wymyślił taki sposób zatrzymania inwazji Rosjan na zachód, aby ucierpiało jak
najmniej ludzi. Wiemy, że sytuacja polityczna jest trudna - Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, nie można wesprzeć jej zbrojnie w imię podpisanych
traktatów. Rosja nie boi się represji gospodarczych. Czuje się potęgą nie do ruszenia. Mamy nadzieję, że uda się jednak znaleźć sposób na rosyjskiego
dyktatora.
    Szczególnie serce się kraje, gdy widzimy naszych kolegów i koleżanki pogrążonych w rozpaczy i smutku. Wielu z nich zostawiło na Ukrainie swoich
bliskich, którzy teraz zgłosili się do walki z Rosjanami. Niektórzy płakali na lekcjach, inni nie przyszli do szkoły, gdyż nie czuli się na siłach. Będziemy ich
wpierać. Już rozpoczęliśmy akcję: Solidarni z Ukrainą. Zaczęliśmy od noszenia kokard z barwami naszego sąsiedniego państwa. To dopiero początek. Na
pewno nastąpi ciąg dalszy.
                                                                                                                                                                                           Helena
   

WARTO PAMIĘTAĆ...
W historii naszego kraju także jest wiele momentów, które łączą się z trwogą, smutkiem, walką
i nie miały miejsca w czasie wojny.

Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe, rewolta grudniowa, wypadki grudniowe, masakra na
Wybrzeżu – protesty robotników w dniach 14–22 grudnia 1970 głównie w Gdyni, Gdańsku i
Szczecinie. Wielu z nas ma w rodzinie osoby, które pamiętają strajki, protesty, demonstracje z
tamtych czasów, które były ostro tłumione przez milicję i wojsko. Na ulicach pojawiły się czołgi,
uzbrojeni żołnierze i milicjanci. Dochodziło do ostrych starć między protestującymi i przedstawicielami
władzy, do bratobójczej walki. 
Czerwiec 1976, wydarzenia czerwcowe, rozruchy w Radomiu i Ursusie-  protesty robotników po
kolejnych podwyżkach cen wprowadzonych przez socjalistyczne władze. Ponownie ludzie wyszli na
ulice. strajkowali. Nie spodobało się się to rządzącym. Przeciwko protestującym wysłano wojsko i
milicję. Wybuchły rozruchy. Mieszkańców Radomia i Ursusa okrzyknięto warchołami. Wielu z nich
zostało internowanych.
Stan wojenny - stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Trwał aż do lipca 1983 roku. Rozpoczął się także bardzo dramatycznie,
gdyż na ulicach pojawiło się wojsko. Były też inne represje i ograniczenia.
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                                          A BYŁO TAK MIŁO...

Wierni na całe życie
  14 lutego to dzień szczególnie ważny dla zakochanych, czyli walentynki. Gdzie nie spojrzeliśmy, widać było czerwone serduszka, czerwone
kwiaty, pluszowe misie, a w radiu leciały miłosne piosenki. Z tej okazji, nie tylko ukochanym, lecz także bliskim robiliśmy miłe uczynki. W tym
dniu pary idą do kina, restauracji lub na kręgle.

   Jednak nie o tym chcę Wam dziś opowiedzieć, tylko o zwierzętach, które łączą się na całe życie .Nazywamy je gatunkiem monogamicznym. Zwierzęta te
wiążą się i mają dzieci z jednym partnerem przez całe życie Jest to dość niezwykłe.

   Wszyscy na pewno wiedzą, że łabędzie nigdy się nie zdradzają i nie opuszczają. Samiec łabędzia nie tylko pomaga partnerce zbudować gniazdo, ale
również na zmianę z nią wysiaduje jaja. Samców łabędzi wyróżnia zaangażowanie i czułość na tle innych par w świecie zwierząt.

  Kolejnym przykładem są koniki morskie, które pozostają razem, dopóki jedno z partnerów nie umrze. Ciekawostką jest to, że wśród tych zwierząt to ona
musi się postarać, by zainteresować sobą przyszłego partnera. Gdy już się w sobie zakochują, to samiec zachodzi w ciążę i nosi młode przez parę
tygodni.

   Trzecim zwierzęciem z tego gatunku są wydry. Podczas drzemki trzymają się za łapki, żeby się nie zgubić, myślę, że to słodkie. Rodzice wydry dzielą
się  po równo obowiązkami rodzinnymi. Rodziny wydr pomagają sobie nawzajem w opiece nad młodymi.

Do tej grupy należą, także pingwiny. Mają szczególną umiejętność. Mimo tego, że żyją w ogromnych stadach, pan pingwin i pani pingwinowa potrafią się
zawsze odnaleźć. I to właśnie ze sobą chcą dostarczać pokarm młodym i wysiadywać jajko.

Warto zwrócić uwagę na gibony. Są one tak przywiązane do swojego partnera, że ochronią go, nawet poświęcając swoje życie. Często zdarza się tak, że,
te hałaśliwe zwierzęta siedzą na gałęzi i całymi dniami pielęgnują swojego partnera. Potrafią bardzo głośno i swobodnie okazać to, co czują.

Ostatnim przykładem zwierząt monogamicznych są termity. Nie kojarzą się one nam z romantyczną miłością, a jednak zostają ze sobą do grobowej deski.
Tak naprawdę termity są jedną wielką rodziną składającą się z mamy, taty i tysiąca ich dzieci. 

    Przedstawiłam wam kilka zwierząt z gatunku monogamicznego, mam nadzieję, że zaciekawiło was to. Jest ich o wiele więcej, ale postanowiłam, że
przedstawię wam od najbardziej do najmniej spodziewanych. Są to  zwierzęta, które nigdy się nie zdradzają i nie opuszczają do końca życia.

                                                                                                                                                                                              Paulina Marcyniuk kl.7b

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ
   Miłość jest piękna. Zwłaszcza w walentynki. W ten jeden dzień w roku każdy kwiat czy mały
upominek nabiera szczególnego znaczenia.  Wiele miłosnych uniesień  tu ma swój początek, a
zaczyna się od pierwszego listu lub spojrzenia w oczy. Właśnie to święto nazywamy walentynkami, k
przypada 14. lutego. 
     Pierwotnie wywodzi się z południowej i zachodniej Europy. Już w średniowieczu zapoczątkował  je
św. Walenty. Jedna z legend głosi, że święty, mimo zakazu wprowadzonego przez cesarza, udzielił
ślubu kilku legionistom. Taka decyzja władcy miała zachęcić młodzieńców do wstępu do armii.
Egzekucja św. Walentego, który złamał cesarski rozkaz i pobłogosławił miłość młodych par, odbyła się
14 lutego. Na pamiątkę śmierci patrona zakochanych obchodzimy ich święto.
     Uważam, że dzień miłości nie powinien trwać tylko jeden dzień, a cały rok. 

                                                                                                            Maja Godlewska kl. 7b

Walentynki Internet
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Czy dla miłości
jesteśmy w stanie 
zrobić wszystko?

    Miłość jest uczuciem, które towarzyszy nam przez całe życie, odgrywa ważną rolę. Bez niej nie możemy istnieć. Ma różne oblicza - miłość do ojczyzny,
drugiej osoby, pojęcia, zwierzęcia. Zawsze jednak jest motorem naszego działania. Pobudza nas, motywuje. Nasuwa się pytanie: Czy z miłości jesteśmy w
stanie zrobić wszystko? Według nas, odpowiedź nie jest taka prosta i jednoznaczna. Postaramy się to udowodnić poniżej.

   Miłość powoduje, że nie myślimy o sobie, liczy się tylko obiekt naszej miłości. On ma rozkwitać, a my robimy wszystko, aby mu służyć. Dla drugiej osoby
lub dla ojczyzny jesteśmy w stanie poświęcić wszystko. Nawet życie czy honor. Doskonały tego przykład to bohaterowie "Kamieni na szaniec" autorstwa
Aleksandra Kamińskiego. Alek, Rudy i Zośka w czasie okupacji niemieckiej zaangażowali się w działania Szarych Szeregów, prowadzili akcje dywersyjne i
sabotażowe. Narażali swoje życie (oraz ich bliskich), aby doprowadzić do wyzwolenia kraju. Wszyscy zginęli za ojczyznę. Przed wojną także robili wiele,
aby Polska mogła się rozwijać. Chcieli zostać inżynierami, budować dla ojczyzny. Kształcili się, wpajali ducha narodowego swoim kolegom z drużyny
harcerskiej.
   Innym przykładem jest Wacław z "Zemsty" Aleksandra Fredry. Bohater chciał poświęcić rodzinę, kraj, honor, aby być z ukochaną Klarą. Planował
ucieczkę z domu. Gdy nie otrzymał na to pozwolenia podopiecznej Cześnika, wymyślił intrygę, dzięki której poślubił wybrankę.

   Z drugiej strony, jeżeli ukochana osoba zamierza zrobić coś strasznego, niezgodnego z naszym system wartości, nie godzimy się na to. Wolimy porzucić
takiego partnera, choć bardzo go kochamy. Przykładem może być narzeczona Ebenezera Scooge'a, bohatera powieści Karola Dickensa pod tytułem
"Opowieść wigilijna". Młoda kobieta, widząc, jak jej ukochany zatraca się dla pieniędzy, niszczy innych, aby wzbogacić się, zerwała zaręczymy. Bardzo ją
to bolało, ale nie wyobrażała sobie życia obok takiego sknery i człowieka bez sumienia.

   Podsumowując, z miłości jesteśmy w stanie zrobić wiele, nawet poświęcić dobre imię czy życie. Niekiedy jednak jest to niemożliwe, gdyż poświęcając
się, dopuścilibyśmy się czegoś bardzo złego.

                                                                                                                                       Klasa 7f

   Miłość, to uczucie, które ciężko jednoznacznie zdefiniować, wiele osób odczuwa je inaczej.  Niektórzy kochają ludzi, zwierzęta, a inni np.  przedmioty.
Wielu ludzi jest wstanie zrobić dużo dla ukochanej osoby, zmienić się lub przynajmniej próbować, ale czy z miłości możemy zrobić wszystko? Według
mnie odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ każdy z nas jest inny, chociaż ja myślę, że wiele osób zrobiłoby dużo dla ukochanej osoby. 

  Mnóstwo osób potrafi poświęcić to, co w życiu bardzo ważne (np. zdrowie) dla dobra drugiej osoby, którą się kocha. Świetnym przykładem na to jest
Nemeczek z książki Ferenca Molnara ,,Chłopcy z Placu Broni”, który robił wszystko, aby Plac - Ojczyzna pozostał w rękach jego kolegów, aby nie zabrali
go czerwonoskórzy. Powalając na ziemię przeciwnika, Feriego Acza, w obronie ukochanego placu, zemdlał z wycieńczenia i choroby, a później umarł.

  Niektórzy nie poświęcają zdrowia, lecz wykształcenie, przydatne w dorosłym życiu, jak Ania, która wykazała się wielką odwagą i rozsądkiem, zostając z
Marylą na Zielonym Wzgórzu, aby opiekować się nią. Nie wyjechała na studia, nie skorzystała ze stypendium. To oczywiście bohaterka lektury ,,Ania z
Zielonego Wzgórza” autorstwa Lucy Maud Montgomery.
 
  Masa osób ryzykuje wiele dla miłości i stara się spełniać zachcianki ukochanych jak Haylyn (lekarz wojskowy), który nastawił karku dla drogiej mu
Franny. Potrzebowała ona pomocy lekarza, aby zorganizować do ucieczkę brata (zamkniętego niesłusznie) ze szpitala psychiatrycznego. Ten przykład
znajdziemy w utworze literackim ,,Zasady magii” Alice Hofman.

  Różni ludzie zaprzestają znajomości (niekiedy bardzo długiej) dla swej miłości, by nie doprowadzać do konfliktu między dwiema osobami, które się nie
lubią. Są różne przyczyny antypatii, a jedną z nich jest zazdrość. Znakomity przykład takich relacji to książka Holly Bourne ,,To zdarza się tylko w filmach”.
Harry zaprzestał znajomości z Rosie, przyjaciółką poznaną w dzieciństwie, dla Audrey, osoby najważniejszej w jego życiu, ponieważ obie się nie lubiły i
ciągle kłóciły

  Podsumowując, jest wiele przykładów osób poświęcających się dla innych ukochanych im ludzi czy przedmiotów.

                                                                                                                                     Kamila kl. 7b

Miłość MiłośćInternet Internet
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Z ŻYCIA SZKOŁY

                             
                          PORANEK

Słońce już wschodzi,
świat się budzi.

Śpiewają ptaki,
na polu lśnią maki.
Skaczą zające
po pięknej łące!

Oj nowy dniu,
śpiewaj co tchu.
Tę piosnkę nuć,
zły humor rzuć.

Lśni za horyzontem słońce,
nucące melodie biedronce.
W mrowisku młode mrówki,
by nie pracować szukają wymówki.
Roztańczone wiewiórki,
skaczą do swej dziurki.

Oj nowy dniu,
śpiewaj co tchu!
Tę piosnkę nuć,
zły humor rzuć!

                        Adam Szymaszkiewicz kl. 7f

Światowy Dzień Kota
    Światowy Dzień Kota to jedno z najpopularniejszych nietypowych świąt w roku.

    Idea jego obchodów narodziła się we Włoszech w 1990 roku, zaś w Polsce funkcjonuje od 2006
roku. 17 lutego uczniowie klasy 1a wcielili się w role tych milutkich czworonogów, naśladując ich ruchy
oraz odgłosy. Dzieci poznały budowę kota i opisywały jego wygląd. Z wielkim zaciekawieniem
wysłuchały także ciekawostek dotyczących życia kota.
    W tym dniu uczniowie znacznie wzbogacili swoją wiedzę na temat mruczących czworonogów,
poznali powiedzenia z nimi związane, wykonali prace plastyczne przedstawiające kociaki oraz
 poznali kocie zabawy i piosenki.
     Włączyliśmy się w obchody tego święta, aby podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, a także
przypomnieć o niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom.
                                                                                                                                         

           Wychowawczyni                                                                                                                                  

Siatkarki w Lidze Mini siatkówki ZZPS
   22 i 23 stycznia nasze siatkarki uczestniczyły w II turnieju Ligi Minisiatkówki ZZPS Kinder
Joy of Moving.

    Pierwsze roztawieniowe zawody odbyły się w listopadzie i grudniu 2021. Przed nami jeszcze kilka
turniejów – najlepsze zespoły awansują do finału wojewódzkiego, który odbędzie się pod koniec maja i wyłoni
reprezentacje do ogólnopolskiego finału. Nasz klub i szkołę głównie reprezentowały uczennice klasy i
oddziałów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 48 oraz zawodniczki trenujące przy SP 48:

Kategoria dwójki: Kasia Reczko, Zuzia Krawiec, Hania Mroczkowska, Wiktoria Ganchow, Julia
Jasińska, Julia Celich, Zuzia Kołodziejek, Zosia Dobrodziej, Tosia Żuk, Wiktoria Zielińska, Lena
Zielińska, Julia Grzelak, Olga Struzik, Julia Grezlak, Maja Pawlik, Maja Kujawa, Lena Grel, Ada
Włoch, Gabrysia Skowron, Tamara Roczniak oraz wspomniana Nikola Szafrańska.

Kategoria trójki: Tosia Rakowska, Zosia Brzozowska, Dobrusia Lenart oraz Daria Chernysch.

       Gratulujemy dobrej postawy! Trzymamy kciuki dalej.

                                                                                    Trenerzy

Siatkarki

Dzień Kota

SP 48

SP 48
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