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Z ŻYCIA SZKOŁY

Święto Narodowe Trzeciego Maja
   3 maja obchodziliśmy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Z tej okazji klasa 5 „c” przygotowała
uroczystą akademię. Przenieśliśmy się w XVIII wiek, aby przypomnieć sobie, jak ważne dla każdego
Polaka i ponadczasowe są wartości, do których zaliczamy: Ojczyznę, Naród i Wolność.
   Koleżanki i koledzy wcielili się w postaci związane z uchwaleniem pierwszego w Europie aktu
prawnego uwzględniającego wszystkie stany społeczeństwa. Zobaczyliśmy króla Augusta
Poniatowskiego i Hugo Kołłątaja. Ponadto mieliśmy możliwość wysłuchania pięknych wierszy o
Ojczyźnie oraz znanych pieśni patriotycznych. 
   Każdy z nas miał możliwość wysnucia refleksji związanych ze współczesnym pojęciem patriotyzmu.
    Sprawa wolności szczególnie jest ważna w czasach, gdy trwa wojna w Ukrainie i nasze państwo też
jest w trudnej sytuacji politycznej.
                                                                                                          Redakcja

MAJ - STRESUJĄCY MIESIĄC DLA ÓSMOKLASISTÓW

    Maszyna ruszyła...czyli egzaminy ósmoklasistów wystartowały 24 maja.Zaczęły się językiem
polskim, który okazuje się nie taki prosty, jakby się wydawało. Poza tym nie sprawdziły się
przewidywania - nie było "Kamieni na szaniec", a pojawiła się "Zemsta" (oby nie zemściła się na
naszych kolegach i koleżankach). Następnego dnia uczniowie pisali matematykę. Uczucia po
egzaminie z królowej nauk są mieszane - chłopcy w większości zadowoleni, dziewczyny miały
nietęgie miny. Ostatni dzień - język obcy - okazał się najmniej stresującym. Wszyscy byli zadowoleni,
liczą na dobre wyniki.
   Wszystko  w czasie egzaminu przebiegło bez problemów i mamy nadzieję, że efekty pracy będą
rewelacyjne! Życzymy powodzenia...jesteśmy z Wami! 
                                                                                               Redakcja Egzamin

Jak przygotować się do egzaminu?
  Wielu z nas pewnie zastanawia się, jak przygotować się do egzaminu ośmioklasisty, który zbliża się
do nas w podskokach. Niektórzy próbują znaleźć wycieki egzaminów w internecie, a inni zaś strzelają
i czasami mają więcej szczęścia niż rozumu.
  Jaka więc jest skuteczna metoda na dobry wynik z tego nieszczęsnego testu? Oto przedstawię kilka
sposobów:

1. Powtarzaj każdy dział. Najlepiej podzielić sobie tematy na te, których nie do końca umiemy i na
te, które tylko musimy powtórzyć. Niby brzmi to jak oczywista oczywistość, ale niejednokrotnie
ktoś pod wpływem stresu lub braku powtórki zapominał prostych rzeczy, do których zgłaszał się
cały rok.

1. Rób próbne egzaminy. Na internecie pełno jest testów z poprzednich lat więc można trochę
poćwiczyć i też mniej więcej wiedzieć czego się spodziewać.

1. Psychologiczny trik. Chodzi w tym o to, że jak przyjdzie się na egzamin najlepiej wmówić sobie,
że już ma się to 100%, a przy każdej błędnej odpowiedzi tracimy procenty. Lepiej to działa na
mózg, ponieważ woli on nie dostać kolejnych punktów niż je tracić.

Mam nadzieję, drodzy czytelnicy, że użyjecie tych rad i wyjdziecie z uśmiechem na twarzy po
egzaminach. Starajcie się nie stresować choć będzie to niełatwe, przecież wynik egzaminu decyduje,
do jakiej szkoły się dostaniecie i będziecie chodzić przez 4 lata.
                                                                                                                                   Filip Chmiel
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Szczytny wolontariat siatkarek SP 48
   8 maja 2022 siatkarki Grupy Azoty Chemik Police po raz dziesiąty wywalczyły tytuł Mistrza Polski.
Nasze siatkarki z klas sportowych 7c i 8a przez cały sezon w ramach wolontariatu miały zaszczyt
podawania piłek najlepszemu zespołowi Polski. Ostatni finałowy mecz w Policach to ukoronowanie ich
całorocznej pracy. Oprócz oglądania meczu z Dewelopres Rzeszów, ceremonii zakończenia z
wręczeniem medali dziewczęta miały możliwość zrobienia zdjęcia z najlepszymi siatkarkami w Polsce.
To piękna pamiątka.
   Warto wspomnieć, że klub sportowy Grupa Azoty Chemik Police w sezonie 2021/2022 objął opieką
nasze młode siatkarki  z klas sportowych, zapewniając wsparcie i pomoc finansową w szkoleniu.
   Gratulujemy naszym koleżankom- siatkarkom. Mamy nadzieję, że nadal będą na szczycie wszelkich
rankingów (tych związanych ze sportem jak i działalnością charytatywną). Szkoda, że dziewczyny z 8
a niebawem opuszczą mury naszej szkoły. Oczywiście kariera sportowa nadal stoi przed nimi
otworem.

                                                                                    Opiekunowie

Siatkarki

Siatkarki

Międzynarodowy Dzień Tańca
   29 kwietnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tańca - święto wszystkich tancerzy, które
zostało ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI-
UNESCO). 29 kwietnia wybrano na pamiątkę wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy
europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jean-Georges’a Noverre’a –
była to data jego chrztu. 
   W naszej szkole tanecznie uczczciliśmy ten dzień. Pomogli nam w tym ZPiT Szczecinianie wraz z
organizatorką wydarzenia p. Ewą Ott-Kamińską. Wraz z tancerzami mogliśmy zatańczyć w sali
gimnastycznej. Najpierw nasza mistrzyni udzieliła nam kilku wskazówek. Okazało się, że tanecznych
talentów w naszej szkole jest co nie miara. 
    Przypominamy, że wielu uczniów naszej szkoły jest członkami zespołu folklorystycznego
Szczecinianie. Absolwenci po skończeniu edukacji w naszej placówce nie rozstają się z grupą, której
przewodniczy pani Ewa Ott - Kamińska. Nadal uczęszczają na próby, biorą udział w licznych
występach, zyskują popularność i zaszczytne tytuły oraz nagrody.
    Zachęcamy do tańca, nie tylko 29 kwietnia i nie tylko ze Szczecinianami. Taniec jak sport to
zdrowie!
                                                                                                            Opiekunowie

Dzień w pidżamie...
   Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich uczniów SP48 na ,,Dzień Piżamy”. Odbył się on
06.05.2022 roku (piątek). Tego dnia uczniowie mogli przyjść w swoich piżamach do szkoły. Oprócz
tego zaplanowany był mały konkurs. Po całej szkole były ukryte obrazki piżam. Dla tego, kto znalazł
ich najwięcej, przewidziana była nagroda. Konkurs wygrał Bogdan Krzykanowski z klasy 8b.             
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i dobrą zabawę. 

                                                                                                             Samorząd
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WAŻNE SPRAWY 
NASZE REFLEKSJE

My i otaczający nas świat
  Na Ziemi obok siebie żyją miliardy ludzi, zwierząt, ptaków, rybi innych żywych organizmów.
Wszyscy tworzymy ze sobą dom. Otaczająca nas natura hojnie obdarowuje nas różnymi
darami.
  Сo będzie po nas, co pozostanie dla przyszłych pokoleń?
Przez długi czas człowiek żył absolutnie nieodpowiedzialnie, wykorzystywał wszystkie zasoby Ziemi i
nie zadawał pytań, które mnie nurtują. W wyniku samolubnych i nieodpowiedzialnych działań świat
zaczął cierpieć z powodu zanieczyszczenia wody, powietrza i ziemi. Wiele gatunków różnorodnych
zwierząt i roślin straciło swoje naturalne siedliskо.
  Kto nas uratuje?
  Światowe organizacje ochrony przyrody, aktywiści, naukowcy zajmujący się biologią podjęli wiele
wysiłków, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy środowiskowe. Obecne pokolenie
Europejczyków jest w dużej mierze odpowiedzialnymi użytkownikami darów natury. Wykorzystanie w
produkcji surowców biodegradowalnych, przejście na opakowania celulozowe, samochody
elektryczne, segregacja odpadów do dalszego przetwarzania to małe kroki w kierunku wielkiego
zwycięstwa.
  Ale największym zwycięstwem, moim zdaniem, jest uświadomienie sobie, że trzeba żyć w zgodzie z
naturą. Nie tylko brać, ale i dawać!
                                                                                                     Kateryna Vakulko kl.8c

Dziewczyny nie gryzą
    Podobno my-dziewczyny, jesteśmy skomplikowane, mamy wahania nastroju i zawsze
chodzimy w grupach. Dlatego chłopakom trudno z nami rozmawiać. Oto kilka wskazówek,
które mogą pomóc nam w kontaktach.

   Po pierwsze dobry temat do rozmowy. A dobry to taki, który naprawdę cię interesuje, czyli to co jest
t   swoją pasja. Z własnego doświadczenia wiem, że mówienie o swoim hobby jest najłatwiejsze, bo na
tym świetnie się znasz. Ważne jest mówienie z entuzjazmem, z energia i uśmiechem. Takiej osoby
miło słuchać. Uważam, że dobrym tematem będą też ulubione filmy, książki czy seriale. Mamy już
maj, zaraz koniec roku szkolnego więc można podzielić się planami na wakacje. 
   Po drugie, bardzo ważne jest, żeby się nie popisywać i nie obgadywać innych, zwłaszcza wspólnych
znajomych, ponieważ z jednej strony to nie kulturalne i źle o nas świadczy, a z drugiej sami nie
chcielibyśmy być obgadywani. 
   Po trzecie, trzeba obserwować reakcję osoby, z którą rozmawiasz jeżeli widzisz, że dziewczyna
czuję się niekomfortowo, to zmień temat lub miejsce. Zaproponuj spacer po szkolnych korytarzach
albo ławkę przy boisku.
   Po czwarte, kiedy rozmawiasz z dziewczyną pozwól jej też mówić, skup się na tym co do ciebie
mówi i słuchaj, ona ma też na pewno coś ciekawego do opowiedzenia. Patrz na nią gdy do ciebie
mówi, stój blisko, ale nie za blisko, żeby nie czuła się niekomfortowo oraz uśmiechaj się do niej. Mile
widziane są też reakcje takie jak: „aha” czy „mhy”.
   Na koniec dodałabym jeszcze, że wcale nie jesteśmy takie straszne i skomplikowane jak Wam się
wydaje. Naprawdę można się z nami dogadać i znaleźć wspólny język. Nie trzeba od razu umawiać
się na randki, tylko zaprzyjaźnić się, ponieważ jesteśmy pomocne, życzliwe, umiemy doradzić i
WYSŁUCHAĆ. To, że każda dziewczyna jest gaduła to tylko stereotyp. Niech Wam to  moi Panowie
służy na lata.
                                                                                                               Paulina Marcyniuk kl. 7b

W MAJU
Maj to piąty miesiąc w roku,
wiosny radość czuć na każdym kroku.
Święta ważne te majowe,
Dzień Europy, tak wam powiem!
Pierwszy maja Święto Pracy,
odpoczywać czas Rodacy!
Święto Flagi jest po drodze,
drugiego maja ten dzień obchodzę.
Konstytucję Trzeciego Maja świętujemy,
wraz z narodem się radujemy.
Majówkę spędzamy rodzinnie,
relaks i odpoczynek u nas kwitnie.
W maju o bibliotekarzach pamiętamy,
do książek częściej zaglądamy.
Obchodzimy też Dzień Strażaka i Hutnika,
Dzień Tolerancji i Dzień Zimnego Ogrodnika.
Dzień Matki na dwudziesty szósty maja
przypada,
niespodzianka dla Mamy będzie nie lada.
Maj miesiącem jest pięknych świąt,
szczęście i energia płynie w nim zewsząd!
                  Jagoda Nowak 7b

Dzień Matki
Święto było już obchodzone w przedwojennej
Polsce, ale nie było ustalonej corocznej
daty.Obecnie przypada na 26 maja.  W tym dniu
wszystkie mamy są zwykle obdarowywane
dzieci. Święto ma na celu okazanie naszym
mamom szacunku, miłości i podziękowania za
trud włożony w wychowanie.  Nasze mamy mogą
się poczuć w tym dniu bardzo wyjątkowo. Warto
też pomóc w różnych codziennych obowiązkach.
Mamy się starają dla nas każdego dnia, więc
powinniśmy przez całe życie okazywać im
miłość  i szacunek. Nawet gdy już jesteśmy starsi
dobrze jest przytulić się do mamy i powiedzieć
jej, że ją kochamy. Dla naszych mam zawsze
będziemy dziećmi, nawet jak będziemy duzi.
Zatem zwłaszcza w tak szczególnym dniu,
powinniśmy zachować się tak by mama mogła
poczuć się z nas dumna i szczęśliwa.
                               Jacek Mikołajewski 7F
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Dzieci i marzenia

Każde dziecko marzyć pragnie
Wyobraźnie mają wielką
Kto marzenia ich odgadnie
Temu staną się perełką

Marzą one bardzo często
Kreatywne są jak tata
Brak ich marzeń jest jak święto
Ich marzenia jak moneta

Spełnić je niekiedy trudno
Niech marzenia się spełniają
Z dziećmi nigdy nie jest nudno
Dzieci Marzenia wchłaniają

Bo dzieci pięknie marzą!!!

                                        Łukasz Paprzycki 7F

                          Moje marzenia 
  Marzenia są czymś pięknym i wspaniałym, określają, co sprawia w naszym życiu radość i
spełnienie. Są czymś, czego nie da się łatwo opisać ani wyjaśnić. Dla wszystkich marzenia
mogą być w pewnym stopniu czymś innym, dla każdego ten wyraz ma trochę inną wagę w
życiu. Jakie są moje marzenia?

  Moim głównym marzeniem jest dostanie się do dobrej szkoły, a następnie otrzymanie dobrze płatnej
pracy. Bycie niezależnym finansowo i założenie rodziny jest dla mnie czymś niezwykle istotnym w
moim życiu. Nie chcę skończyć jako człowiek niespełniony, samotny, smutny, ktoś bez własnego
domu i bezpieczeństwa. W przyszłości chciałbym być szczęśliwy, mieć pieniądze na przyjemności jak
i pracę sprawiającą mi radość. Taką, w której każdy kolejny dzień nie był przykrym wstawaniem rano,
aby męczyć się, wykonując swój zawód, a do takiej, w której każdy kolejny dzień byłby nową
przygodą, czymś ciekawym dla mnie i sprawiającym mi radość.

  Moimi marzeniami pobocznymi (bardziej na lata mojej młodości) są bardziej rzeczy materialne.
Jednym z takich marzeń są organy z możliwością podpięcia do komputera, dzięki którym łatwiej i
szybciej mógłbym kontynuować swoje hobby, czyli tworzenie muzyki. Kolejnym z takich marzeń jest
kupienie sobie nowych ładnych markowych butów, szczerze myślę, że to marzenie spełni się w
najbliższym czasie, ponieważ zamierzam kupić sobie takowe do szkoły średniej.

  To są moje marzenia, jak napisałem we wstępie, gdyby się spełniły, byłbym szczęśliwy w moim życiu
(piszę tu zwłaszcza o moim głównym marzeniu), bo marzenia motywują nas do osiągania rzeczy dla
nas niewyobrażalnych.

                                                                                                    Paweł Golonka kl. 8c

Moje marzenia
    Moich marzeń nie jest zbyt dużo, ponieważ nie jestem typem marzyciela, ale można je podzielić na dwie grupy.

   Pierwsza dotyczy teraźniejszości, a druga jest powiązana z moją przyszłością. Na pierwszym miejscu w mojej liście marzeń znajduje się, żeby mieć
prawdziwych przyjaciół, ponieważ przekonałam się kilkakrotnie, że zadawałam się z kimś, komu nie zależało na mnie i dlatego chciałabym poznać kogoś,
kto będzie mnie wspierał oraz akceptował me zwyczaje i charakter. 
  Kolejne marzenie na mojej liście należy do tych drobniejszych, które mogłoby spełnić się w każdej chwili. Chciałabym zaprzyjaźnić się z takim pewnym
chłopakiem, który jest sympatyczny tylko zbytnio się nie odzywa. 
   Na trzecim miejscu znajduje się wyjazd do różnych krajów, iż interesuję się geografią oraz kulturami innych państw. Najchętniej bym zwiedziła Francję,
Wielką Brytanię, Norwegię oraz Amerykę. 
   Marzenia związane z przyszłością są dla mnie priorytetem, ale czasami o nich zapominam. Chcę w przyszłości zostać psychologiem i być może pisarką,
ale wątpię w ten drugi zawód, ale jak się postaram, to się uda – zawsze tak sobie powtarzam. Również mam marzenia związane z muzyką. Zawsze
pasjonowałam się i ciekawiła mnie muzyka, bo trzeba wykazać się kreatywnością, a ja uwielbiam być kreatywna. Myślę, czy nie zacząć uczyć się grać na
gitarze lub ukulele byłabym przeszczęśliwa, jakbym wreszcie podjęła decyzję co do nauki grania na instrumentach.
    Marzenia są czymś wspaniałym, chociaż nie raz wiemy, że nie udadzą się tak jakbyśmy chcieli, ale sądzę, że warto marzyć, bo w tej czynności
jesteśmy najlepsi oraz marzenia nas kształtują.

                                                                                                                                                          Roksana Kaniewska kl. 7f

Marzenia Internet
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