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WIOSENNE KWIATKI W SP48

Dzień Wiosny
   Wiosna już nadeszła  W naszej szkole także. 21 marca samorząd zorganizował pokaz “mody wiosennej”. Każda, chętna do zabawy klasa, wspólnie przygotowała
strój wiosenny. Ważne, aby był dziełem całej klasy. Ograniczeniem była tylko wyobraźnia. Jeden z uczniów (danej klasy) prezentował go na forum szkoły. Oceniała
go komisja konkursowa. Oczywiście podzieliliśmy uczniów. Rywalizowały ze sobą odziały klasowe 1- 3, 4 – 6, 7 – 8. Konkurencja była ogromna. Nasi uczniowie
przyłożyli się do tej zabawy. Widać było poświęcenie i ogrom pracy. Na każdym poziomie mogła wygrać tylko jedna klasa. 
  Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie zarówno dzieciom jak i wychowawcom klas. Szczególne podziękowania dla dziewczyn i chłopców z samorządu
uczniowskiego. Napracowali się i własnymi siłami przygotowali zabawę. 
                                                                                                                                            Pozdrawiamy samorząd uczniowski. 

Dzień Ziemi 
    Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia każdego roku na całym świecie.
Wydarzenie ma na celu promocję ochrony środowiska oraz szerzenie wiedzy
ekologicznej.
    Akcje organizowane w tym dniu promują aktywne działania na rzecz planety, a
także edukację dotyczącą zagrożeń i prawidłowych nawyków w społeczeństwie.
Nasza szkoła przyłączyła się do takiej akcji, gdyż nasi uczniowie starają się żyć
ekologicznie, nie tylko od święta. Segregują śmieci, oszczędzają energię i wodę,
pomagają zwierzętom, nie zanieczyszczają środowiska, sprzątają otoczenie. Nie
są obojętni na problemy naszego środowiska, planety.
   Aby podkreślić ważność tego dnia uczniowie SP48 stworzyli „Drzewo Życia”.
Ubrani w kolory brązowo - zielone wyszli na boisko szkolne i utworzyli drzewo.
Powiedzmy, że to, co powstało, trochę je przypominało :). Liczyło się
zaangażowanie, dlatego dziękujemy serdecznie przebranym uczniom i
wychowawcom.
                                                                                                     Przyrodnicy

“Prima aprilis, bo się pomylisz” 
     Zgodnie z tradycją 1 kwietnia, w prima aprilis, ludzie starają się wzajemnie
oszukać dla żartu.  Oczywiście nie jest to takie łatwe, gdyż wszyscy są
podejrzliwi i nie zawsze udaje się kogoś wkręcić. 
     Tradycją jest, że w tym dniu w mediach ukazują się niesamowite wiadomości,
w które niektórzy wierzą, a po sprostowaniu śmieją się lub nie, w zależności od
tego, jakie kto ma poczucie humoru lub na jakim poziomie był dowcip.
     Pierwszego kwietnia i nasza szkoła świetnie się bawiła. W tym dniu uczniowie
naśladowali nauczycieli, przebierając się za nich. Przy tej okazji
fotografowaliśmy się na ściance i nie tylko. Dodatkowo, niektóre klasy
zaplanowały niewinne psikusy nauczycielom i sobie nawzajem -  to grali przez 10
minut na flecie lub kogoś porywali czy odgrywali śmieszne scenki. Było dużo
śmiechu i zabawy. 
    Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. 
                                                               Samorząd Uczniowski
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Dzień Eksperymentów
   W naszej szkole odbył się Dzień Eksperymentów. Udowodniliśmy, że szkoła to
nie tylko nauka, ale także dobra zabawa. 
  Co stanie się,  gdy połączymy naukę i zabawę? Wiadomo - wtedy otrzymamy
połączenie idealne. Uczniowie z ogromną chęcią i radością przyswajają wiedzę,
gdy nie jest to tylko bierna czynność. Łatwiej zapamiętujemy i pojmujemy rzeczy,
których doświadczyliśmy, sami doszliśmy do nich. Oczywiście świetnie jest, jeżeli
sprawia nam to radość,
   W Dniu Eksperymentów odpowiedzieliśmy sobie m.in. na pytania dotyczące
zagadnień geograficznych:
Co łączy Góry Kaczawskie, Półwysep Apeniński i Islandię. Jak wygląda bazalt,
riolit, pumeks i lapille? Ponadto odkryliśmy tajemnice zjawisk fizycznych oraz
doświadczeń chemicznych.  Uczniowie również mieli okazję odkryć tajniki
mikroskopowania. Wielu z nich robiło swoje preparaty w tym m.in. swoich
włosów. 
     Na pewno dzień ten należał do udanych, pełnych wrażeń, a przede
wszystkim pozwolił wszystkim nauczyć się wielu ciekawych rzeczy.
                                                                     Przyrodnicy

Do czego prowadzi ciekawość?
Wystawa komórek

   Nasi uczniowie zawsze byli ciekawi świata i bardzo kreatywni.
Tworzyli piękne projekty. Efekt ostatniego z nich mogliśmy oglądać
na korytarzu szkolnym.

   W naszej szkole odbyła się wystawa modeli komórek oraz modeli DNA.
Uczniowie z klas IV-VIII przygotowali modele komórek zwierzęcych, roślinnych i
modele DNA w ramach dodatkowej pracy domowej z biologii i przyrody.
Wykonane prace można było oglądać w holu szkoły na I piętrze oraz w sali 06 .
Prace uczniów przyciągały wzrok kolorami i kształtami oraz zadziwiającą
precyzją wykonania. Większość z tych prac to modele przestrzenne. Wykonane 
różną techniką i z różnych materiałów. 
   Dzięki tym modelom możemy zobaczyć jak zbudowane są komórki, ale także
nośnik informacji genetycznej, czyli DNA.
                                                      Przyrodnicy

Wiosna

Podchody przyrodnicze 2022
    8 kwietnia rozpoczęła się zabawa dla klas 7 i 8 - podchody przyrodnicze. Uczniowie zmagali się z zadaniami z fizyki, chemii, biologii czy geografii, ale potrzebny
był również spryt, spostrzegawczość i współpraca. 
   Rywalizacja między klasami była zacięta, a minuty decydowały o wygranej.  Uczniowie szybko i sprawnie znaleźli i odczytali kod QR, policzyli zadania dotyczące
prędkości, odnaleźli w szkole ukrytą ciekawostkę, odkryli najważniejsze skrzyżowanie świata, związek chemiczny, bez którego zbyt długo nie przetrwamy albo kto
posiada 206 elementów - Kostek, który został gwiazdą na końcu zabawy. 
                                                                                                                Przyrodnicy

Wiosna
SP 48

SP 48
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Dzień WITAMIN
   Witaminy są bardzo ważne w życiu
człowieka, bez nich nie da się żyć. Nic
dziwnego, że w naszej szkole zorganizowano
dzień im poświęcony.

   Podczas tego dnia w ramach Miesiąca Przyrody w
naszej szkole było bardzo kolorowo. Ponieważ dzień
ten  był związany z witaminami i zdrową żywnością.
Na korytarzach chodzili uczniowie przebrani za
witaminki rozpuszczalne w tłuszczach, ale także i w
wodzie. Można było zrobić sobie zdjęcie na ściance. 
  Podczas lekcji natomiast mówiliśmy, w jakich
owocach i warzywach znajdują się poszczególne
witaminy. 
                                     Przyrodnicy

"Gdzie nie spojrzysz
tam polimery"

    21.04.2022 klasa 8d w ramach miesiąca przyrody
wzięła udział w wykładzie i laboratorium "Gdzie nie
spojrzysz tam polimery" na Wydziale Technologii i
Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Uczniowie poszerzyli wiedzę z chemii dotyczącą
polimerów oraz mogli eksperymentować i poznać
sposoby klasyfikacji danych substancji. Pani Joanna
Rokicka ukazała, że jest to nieodłączny element
naszego życia codziennego.
                                            Przyrodnicy

Wiosna

Wizyta pani leśnik
 w 5c

   28.04 na lekcji biologii w kl.5 c gościliśmy  panią
leśnik z Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego.    Uczniowie
brali czynny udział w pogadance na temat
ekosystemu leśnego, poznając różne gatunki
zwierząt, ich przystosowania do życia, a także
wzajemne zależności pokarmowe. 
Poznali też wiele nowych określeń dotyczących
populacji dzików i wilków, np. wadera i basior (może
ktoś wie, co oznaczają;)).

                                   Przyrodnicy

Wiosenne śniadanie w klasie 2a
    29 marca 2022 r. w klasie 2a wiosna  zagościła na dobre.
   Zajęcia kulinarne wiosną to ogromna przyjemność! W naszej sali unosił się zapach szczypiorku, ogórków,
pomidorów, rzodkiewki i papryki. Nowalijki są zdrowe, pełne witamin i wreszcie ubarwiają nasze posiłki.
Dzieci nie zawsze lubią warzywa, chyba że pojawią się w ciekawym towarzystwie. Uczniowie klasy 2a podjęli
się zadania przyrządzenia zdrowego wiosennego śniadania. Samodzielnie kroiły, układały, tworząc
fantazyjne kanapki i sałatki. 
    Było kolorowo, smacznie i zdrowo. Dzieci zadowolone, bo wiadomo, że najlepiej smakuje własnoręcznie
przyrządzone śniadanie.
                                                                       
                                                                                             Wychowawczyni

SP 48
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Warsztaty w Muzeum
Geologicznym Uniwersytetu

Szczecińskiego kl.1e
   12 kwietnia klasa 1e wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez
Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego. 
   Podczas wizyty w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych
dzieciaki z naszej szkoły uczestniczyły w lekcji przeprowadzonej przez dr
Roberta Wozińskiego, oglądały min. minerały, skały, skamieniałości,
samodzielnie wykonały odlewy muszli, obejrzały, krótki film edukacyjny w sali
kinowej oraz zachwycały się wystawami.       Uczniów klasy 1e najbardziej
zafascynowały minerały fluorescencyjne. 
  Podczas wizyty wiele się nauczyły. Warsztaty zapamiętają na długo.
                                      
                                                Wychowawczyni

Wiosna

Laboratoria na Wydziale
Chemicznym

   26.04.2022 przedstawiciele klas siódmych w ramach Miesiąca Przyrody wzięli
udział w dalszym ciągu laboratoriów na Wydziale Technologii i Inżynierii
Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie. 
  Tym razem badane były „Typy reakcji chemicznych”. Uczniowie poszerzyli
wiedzę z chemii dotyczącą reakcji chemicznych i wytrącania osadów.
Siódmoklasiści tak się zainteresowali reakcjami, że nie chcieli opuścić
laboratorium. 

                                                  Agnieszka Olender

Fundacja Dzikich Zwierząt z wizytą w naszej szkole
   Klasę 2a odwiedziła pani Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt. Opowiedziała nam o życiu swoich podopiecznych.      Pani Marzena jest osobą
niezwykle kochającą zwierzęta. Zajmuje się rehabilitacją jeży, wiewiórek, saren, ptaków i innych zwierząt, którym ratuje życie. Dowiedzieliśmy się, że bociany i
łabędzie to zwierzaki o ludzkich cechach, kim jest podlot oraz co zrobić, gdy zobaczymy zwierzę, które nie może się samodzielnie poruszać. 
   To było wspaniałe spotkanie!
                                                                                                                        Wychowawczyni

SP 48
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1A w MEGA&DOLCE
    28 kwietnia uczniowie klasy 1A odwiedzili piekarnię MEGA&DOLCE w Policach. 
   To rodzinna piekarnia-cukiernia z wieloletnią tradycją. W jej ofercie znajduje się ponad 100 rodzajów pieczywa. Specjalizuje się ona zarówno w wytwarzaniu
pieczywa jasnego: chleba baltonowskiego, bułek, rogali, bagietek, jak i pieczywa pełnoziarnistego, m.in. z dynią, słonecznikiem czy z kiełkami pszenicy. W piekarni 
pieczone są także pyszne serniki, ciasta jogurtowe i ciastka przekładane masą, babki, pączki oraz placki drożdżowe. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się pracy
piekarzy, obsługujących zautomatyzowane linie do formowania chleba, bułek czy wypieku pączków. Mogły także zobaczyć jak produkuje się chleb z zastosowaniem
żurów (czyli ukwaszonej w procesie fermentacji kwasu mlekowego mąki żytniej). Poznały zastosowanie wielkich silosów.
   Zwieńczeniem wycieczki była degustacja słodziutkich pączków z marmoladą, które zadowoliły kubki smakowe wszystkich dzieci.
                                                                                                                       Wychowawczyni

Wycieczka do Smętowic 
     26 kwietnia klasy 1c i 1e odwiedziły Agroturystykę w Smętowicach. Dzieciaki
spędziły cały dzień na świeżym powietrzu, bawiąc się i integrując. 
     Największą atrakcją była obserwacja zwierząt takich jak alpaki, lemury,
strusie czy małpki. Na koniec wycieczki dzieci zjadły kiełbaski i pianki z grilla.
Pogoda dopisała, a uczniowie wrócili z uśmiechem od ucha do ucha,
opowiadając rodzicom o tym, jak cudownie spędzili czas. 

                                                Wychowawczynie

Wiosna

Międzynarodowy Dzień Marchewki
w kl. 1a

   Uczniowie klasy 1A obchodzili dziś Międzynarodowy Dzień Marchewki. Jego
celem było rozpowszechnienie wiedzy o zdrowotnych właściwościach warzyw. 
   Dzieci dowiedziały się, iż marchewka nie zawsze była pomarańczowa. Dzikie
rośliny miały białą i żółtą barwę, a udomowiona odmiana marchewki - kolor
purpury. Korzenie, jakie znamy dziś, czyli w kolorze pomarańczowym, zostały
wyhodowane i wypromowane w Holandii dopiero w XVIII wieku. 
   Wysłuchały także piosenki „Marchewkowe Pole” oraz poznały wiersz J.
Brzechwy „Marchewka”. Uczniowie próbowali opisywać marchewkę,
wykorzystując swoje zmysły. Było to dla nich ciekawe doświadczenie.
Największą frajdą było własnoręczne wykonanie ludzików z marchewek i
ziemniaków.
                                                                       Wychowawczyni

Wiosna

SP 48

SP 48
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Dobre wieści z Mistrzostw Województwa w
Minisiatkówce Dziewcząt

    W niedzielę 27 marca w Policach odbył się kolejny turniej w ramach rozgrywek Zachodniopomorskiej Ligi
Minisiatkówki ZZPS Kinder Joy of Moving w kategorii czwórek dziewcząt rocznik 2009.

    Świetnie spisały się uczennice SP 48 klasy sportowej 7c , które po trzech turniejach zajmują 2 i 3 miejscu
w województwie. Gratulacje dla całej reprezentacji.

Skład drużyn:
I zespół: Maja Wysocka, Marta Tomaszewska, Malina Hrycan i Maja Liszewska.
II zespół: Weronika Laskowska, Nina Baryłowicz, Lila Mielewczyk-Paczkowska, Michel Korwell i Waleria
Kozenko.

                                                                                               Trener: Małgorzata Wrońska

Wiosna

Wiosna

Awans do Finału Mistrzostw Polski Siatkarek

   Miło nam ogłosić, że nasze siatkarki wraz z zespołem UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin odniosły wielki
sukces. Dziewczęta wywalczyły awans do Finału Mistrzostw Polski Młodziczek i tym samym uplasowały się w
gronie ośmiu najlepszych zespołów w Polsce!  W składzie zwycięskiego zespołu zagrały siatkarki z klasy
sportowej 8a i 7c: 
Paulina Handzlik – SP 48 Szczecin
Lena Stefańczyk – SP 48 Szczecin
Zosia Wilanowska – SP 48 Szczecin
Julia Szymczak – SP 48 Szczecin
Ania Dąbkiewicz – SP 48 Szczecin
Maja Wysocka – SP 48 Szczecin
Zuzia Sulej – SP 48 Szczecin
oraz
Alicja Mroczkowska – LO XVI Szczecin – absolwentka SP 48
Zosia Zdanowicz – LO XVI Szczecin
Basia Grejman – SP 2 Chojna
Maja Warchoł – SP 71 Szczecin
Agata Czerwińska – Technikum Łączności w Szczecinie
Trenerzy: Tomasz Nowak, Małgorzata Wrońska (SP 48 Szczecin) Tomasz Nitzler (LO XVI Szczecin),
trener współpracujący: Karolina Kijana (SP 71 Szczecin/ UKS Volley 71 Szczecin)
     Gratulujemy i życzymy sukcesów.
                                                                                             Trenerzy

Wiosna

Wiosna

SP 48

SP 48

SP 48

SP 48
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Rola tradycji
   Każdy naród ma swoje własne tradycje, które przekazuje potomkom. Niektóre osoby mogą się pochwalić, że kultywują obyczaje, jakich już się
nie spotyka. W dzisiejszej rozprawce postaram się udowodnić, iż tylko dzięki tradycji naród może przetrwać nawet w najtrudniejszych czasach.
   Po pierwsze, tradycja daje nam poczucie przynależności do kraju. Przykładowo w książce “Pan Tadeusz” autorstwa Adama Mickiewicza pokazanych
było dużo obyczajów, które przypominały osobom na emigracji o historii Polski i jej obyczajach. Między innymi zobrazowane zostały: uroczyste zaślubiny,
staropolska gościnność, zasiadanie do stołu według wieku, płci oraz poprzez koncert Jankiela zostały przypomniane dobre, jak i smutne wydarzenia w
naszej historii. Widzimy, że tradycja jest w stanie pomóc i pocieszyć, wezwać do działania.
   Po drugie, tradycja może przypomnieć nam o naszych korzeniach. Przykładowo w książce Henryka Sienkiewicza “Latarnik "główny bohater po wielu
latach na emigracji dostaje w prezencie epopeję narodową, “Pana Tadeusza”.  Bohater po przeczytaniu inwokacji był bardzo poruszony, czuł się, jak by
wrócił do swojej ukochanej ojczyzny. Po przeczytaniu książki, bohater przypomniał sobie, że jest Polakiem i wciąż kocha swój kraj. Widzimy, że nawet po
wielu latach emigracji narodowa książka może przypomnieć nam o naszej polskości.
  Po trzecie, tradycyjne pieśni są wstanie nas zmotywować do działania na rzecz naszej ojczyzny. Idealny przykład takiego utworu, to “Rota” Marii
Konopnickiej. Powstała ona, gdy Polska była pod zaborami Prus, Austrii i Rosji. Ta pieśń miała przypomnieć Polakom, żeby się nie poddawali i wciąż
walczyli za wolny kraj. Kilka lat później nasza ojczyzna odzyskała niepodległość między innymi dzięki motywujących słowach zawartych w  “Rocie”.
   Uważam, że tylko dzięki tradycji naród może przetrwać nawet w najtrudniejszych czasach. Polska historia jest bardzo tragiczna, 3 rozbiory, wiele
przegranych bitew i powstań. Dzięki tradycji Polacy nie poddawali się, dlatego dziś możemy się cieszyć niepodległą ojczyzną.

                                                                                                                                 Zuzanna Cybulska

PRZESTRZEGANIE PRAWA
    Czy zastanawialiście się kiedyś, czemu warto przestrzegać praw człowieka? Dlaczego ten
temat jest tak często poruszany przez polityków, celebrytów oraz media. 

   Moim zdanie dzieje się tak, dlatego że prawa te są bardzo często łamane i naginane, nawet przez
instytucje. Niekiedy miejscowa władza nie stosuje się do Konwencji Praw Człowieka. Konwencja ta
gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Potwierdza prawo poszanowania życia
prywatnego oraz rodzinnego. Przewiduje wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wypowiedzi
oraz wolność zgromadzania się i stowarzyszania. Łatwiej nam jest zrozumieć, jeżeli prawa człowieka
łamane są w dzikich plemionach na przykład w Afryce. Oczywiście nie godzimy się na to i jesteśmy
oburzeni takimi zdarzeniami, ale znacznie bardziej reagujemy, kiedy te prawa są łamane w
cywilizowanych krajach na przykład w Ameryce. Przez łamanie praw człowieka w społeczeństwie
rodzi się rasizm, nietolerancja i faszyzm. Historia ludzkości nie raz pokazała, do czego takie
zachowania mogą doprowadzić - wojny, głodu, katastrofy humanitarnej. Przez takie zachowanie cierpi
każdy kraj na świecie i każdy jego obywatel. Łamiąc prawa choćby j
jednej osoby możemy doprowadzić do nieprzewidzianych skutków, który odczuje każdy z nas. 

   Zatem już widzicie, dlaczego ten temat jest tak często poruszany przez celebrytów, media,
polityków i naszą szkolną gazetkę. Mam nadzieje, że zapamiętacie moje słowa i nie popełnicie takich
zachowań.

                                                                                                   Miłosz Sembaty
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