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Z ŻYCIA SZKOŁY

Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2022\2023
1 września po czasie wakacyjnego odpoczynku cała społeczność naszej szkoły usłyszała pierwszy
dzwonek roku szkolnego 2022\2023.
Podczas apelu inaugurującego nowa Pani Dyrektor Anna Rakowska przywitała wszystkich zgromadzonych,
a szczególnie nowych uczniów, nauczycieli. Pani dyrektor życzyła, by ten rok szkolny był dla wszystkich
pasmem sukcesów i dobrze przeżytego czasu. Uczniom życzyła w szczególności wytrwałości w dążeniu do
spełnienia marzeń i zamierzeń, Rodzicom – nieustającej dumy ze swoich pociech, Nauczycielom natomiast
– zapału i pomysłów na realizację zamierzeń własnych i uczniów. Na koniec grupa wokalna naszej
szkoły pod kierownictwem p. Ewy Ott - Kamińskiej zaśpiewała radosną piosenkę, która wszystkich wprawiła
w dobry nastrój.
Mamy nadzieję, że będzie on towarzyszył całej naszej szkole przez kolejne dni roku szkolnego 2022\2023.
Miłośnicy szkoły

Początek roku szkolnego

SP 48

Pasowanie uczniów klas pierwszych
i ślubowanie uczniów klas czwartych
21 września cały świat obchodzi Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, przypominając o odznaczeniu,
które nierozerwalnie połączone jest z naszą szkołą, o "słoneczku", które nam przyświeca.
Właśnie dlatego w tym szczególnym dniu odbyło się Pasowanie klas pierwszych i Ślubowanie klas
czwartych. Nasi pierwszoklasiści rozpoczęli szkolną drogę, a czwartoklasiści zaczynają naukę na II etapie
edukacyjnym. Zarówno dla uczniów klas pierwszych jak i czwartych jest to początek nowej przygody
edukacyjnej.

Pasowanie

SP 48

Ślubowanie

SP 48

Uczniowie pod okiem swoich wychowawców wspaniale przygotowali się do tych uroczystości i wykazali
swoją dojrzałość do podjęcia nowych wyzwań. Pierwszoklasiści zaprezentowali się wierszem i piosenką, a
czwartoklasiści wykazali znajomość kulturalnego zachowania oraz doskonale przeszli "próbę cytryny".
Obie grupy zostały symbolicznie pasowane szkolnym, szczęśliwym ołówkiem. Obu uroczystościom
przyświecało słońce i radość i tego życzymy naszym uczniom na co dzień.
Życzliwi pierwszakom i czwartakom
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Piknik " Z pasją po zdrowie"
23 września w naszej szkole odbył się Piknik" Z pasją po zdrowie", impreza sportowa pod
patronatem Małgorzaty Glinki, a dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli w-f pod kierownictwem p.
Małgorzaty Wrońskiej świetna szkolna zabawa.

Piknik

SP 48

Piknik

SP 48

Był to wspaniały, słoneczny dzień pod znakiem ruchu, radości, zdrowia, czyli krótko mówiąc sportu.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły od grupy 0 do klas 8 brali udział w licznych konkurencjach
sportowych. Wszystko zaczęło się od radosnej rozgrzewki poprowadzonej przez p. Agnieszkę
Olender. Potem rywalizacja sportowa i relaks na dmuchanych zamkach (oczywiście dla młodszych).
Braki energii można było podratować jabłuszkiem, które znikały ze szkolnego straganu zdrowia
bardzo szybko. Uśmiechy na twarzach zaś gościły przez cały czas.
Słońce, dobry humor i zaangażowanie wszystkim dopisywało...a wszystko to "z pasją po zdrowie".
Wuefiści

Świetlicowy
Dzień jabłka
"Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie
spojrzeć jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie
spojrzeć jabłuszko, jabłuszko tam i tu, jabłuszko
pełne snu."
28 września obchodziliśmy Światowy Dzień
Jabłka. Świetliczaki wysłuchały piosenki
Mieczysława Wojnickiego i wykonały przepiękne
prace, dzięki którym dzieci doskonaliły motorykę
małą. Oczywiście motywem przewodnim było jabłko,
owoc niezwykle smaczny i zdrowy. Wszyscy (nie
tylko w tym dniu) jemy jabłka ze smakiem.
Świetliczaki

Dzień Jabłka
28 września dzieci z najmłodszych klas wzięły
udział w lekcjach prozdrowotnych z okazji
Międzynarodowego Dnia Jabłka.
Celem zajęć było wyrabianie nawyku zdrowego
odżywiania. Zajęcia prowadzone w języku polskim i
angielskim przez Dr Apple sprawiły dzieciom dużo
radości i wzbudziły wiele pozytywnych emocji.
Dziś już wszyscy wiedzą co znaczy po polsku
angielskie powiedzenie “One apple a day keeps the
doctor away.
Panie z nauczania początkowego

Międzynarodowy Dzień Kropki
„International Dot Day” w klasie 2a
15 września obchodziliśmy Dzień Kropki. Wspominaliśmy historię Vashti – małej nieśmiałej dziewczynki,
która nie wierzyła w swoje możliwości. Zachęcona przez nauczycielkę postawiła kropkę na środku kartki.
Następnego dnia zauważyła swoją pracę oprawioną w ramkę i powieszoną nad biurkiem tak, aby wszyscy ją
widzieli. Była szczęśliwa, że jej praca została doceniona, więc postanowiła udowodnić, iż potrafi namalować
jeszcze piękniejsze kropki. Dziewczynka malowała coraz piękniej, ponieważ uwierzyła w siebie. Dzięki temu
zaczęła doceniać i zachęcać także innych. Idąc jej tropem postanowiliśmy również motywować się
wzajemnie do pracy, odkrywać swoje talenty oraz rozbudzać odwagę.
W grupach tworzyliśmy gry planszowe w oparciu o kropki, zamieszczając w nich także ruchome elementy.
Układaliśmy mozaiki z namagnesowanych kropek, a także bawiliśmy się w rzucanie kropkami do celu. Teraz
wiemy, że każdy z nas może stworzyć coś wyjątkowego, a przy wsparciu innych jeszcze się przy tym
świetnie bawić.
Klasa 2a
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Światowy Dzień Orderu Uśmiechu
21 września obchodzony jest Światowy Dzień Uśmiechu, święto szczególnie ważne dla naszej szkoły,
która nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Dzień Orderu Uśmiechu

SP 48

Uczniowie klas 2a i 3c obchodzili Światowy Dzień Orderu Uśmiechu szczególnie uroczyście. Na początku
poznali historię powstania medalu oraz zasady przyznawania go dorosłym. Następnie prezentowali wybraną
przez siebie postać uhonorowaną tym zaszczytnym tytułem. Każdy uczeń próbował wypić sok z wyciśniętej
przez siebie cytryny lub zjeść jej choć mały plasterek, oczywiście z uśmiechem na twarzy. Wszyscy z
radością zaśpiewali hymn "Order od dzieci". Niektórym udało się także wykonać krótkie prezentacje w
Wordzie na temat Orderu Uśmiechu.
Wykonanymi przez obie klasy orderami według pomysłu Ewy Chrobak przyozdobiono drzewka na parterze
szkoły. To był wspaniały dzień, bogaty w wiele pozytywnych wrażeń.
Klasa 2a

Świetliki
w Światowym Dniu Orderu Uśmiechu
21 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Orderu Uśmiechu. Świetliki zgłębiły wiedzę na temat
imienia naszej szkoły. Dowiedziały się, co to jest
Order Uśmiechu i poznały jego historię. Poznały
także najsłynniejszych Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Wspólnie obejrzeliśmy ceremonię nadania tego
zaszczytnego tytułu. Uczniowie wykonali projekt
nowej formy plastycznej Orderu Uśmiechu.
Świetliczanki

Klasa 4a z wizytą
w szkole magii
W czwartek (15 września) klasa 4a wybrała się do
czarodziejskiego zamku, który stanął w Galerii
Kaskada.
Uczniowie wzięli udział w niesamowitych zajęciach
rzucania zaklęć, robienia sztuczek oraz tworzenia
magicznych różdżek. Musieli też wypić czarodziejski
eliksir.
Na szczęście nikt w żabę się nie zamienił i wszyscy
szczęśliwie wrócili do szkoły.

Dzień Orderu Uśmiechu

Klasa 4a

SP 48

Uśmiechnięty dzień
na deskorolce w 3b
21.09.22 w Światowy Dzień Orderu Uśmiechu odbyły
się klasie 3b warsztaty deskorolkowe zorganizowane
przez Akademię Deskorolki (dzięki uprzejmości Pani
Anity Leonowicz).
Uczniowie z klasy 3b byli zachwyceni możliwością
nauki trików deskorolkowych i dzięki temu uśmiech
wciąż im towarzyszył.
Klasa 3b

Dzień Orderu Uśmiechu
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Przywitanie jesieni
ognisko integracyjne kl. 4d
Skończyły się wakacje, za nami rozpoczęcie roku szkolnego, a za klasami czwartymi - ślubowanie. Rozpoczął się nowy okres w życiu
czwartaków, ale także nowy okres w przyrodzie. Pożegnaliśmy lato, a przywitaliśmy jesień.
Na pewno jest to czas niezwykle ważny dla uczniów klas czwartych. Rozpoczęli oni naukę w nowym składzie, z “nowymi” nauczycielami i w “nowej” części szkoły.
Aby połączyć przyjemne z pożytecznym, rodzice klasy 4d wraz z wychowawczynią zorganizowali w sobotę, 24 września, ognisko integracyjne. Pogoda dopisała,
frekwencja mniej. Wszyscy się świetnie bawili. Oczywiście najwięcej emocji było przy rozpalaniu ogniska. Tatusiowie poradzili sobie z tym zajęciem znakomicie.
Dzieciaki zaś świetnie sprawdziły się przy zbieraniu chrustu, pieczeniu kiełbasek i pianek. Po pracy było biesiadowanie, a na koniec ruch na świeżym powietrzu,
oczywiście przy muzyce.
Jesień została przywitana, a integracja rozpoczęta. Już są plany na urozmaicenie kolejnych pór roku. Na pewno rozpocznie się sezon grillowy, skoro ten został
zakończony.
Klasa 4d

Ognisko

SP 48
Wybory

Nadeszła jesień...w świetlicy
Choć za oknami ciągle świeci słoneczko, to szeleszczące pod butami liście, spadające kasztany i żołędzie
nie pozostawiają nam złudzeń – nadeszła jesień.
Ta pora roku niesie ze sobą nie tylko nostalgię i szarugę. W przyrodzie trwa czas zbiorów w sadach.
Śliwki, jabłka, gruszki trafiają do brzuchów świetlików lub słoików z przetworami. Jesienne kwiaty ozdabiają
nasze domy. Bardziej kreatywni robią kompozycje z liści. Ci, którzy znają się na grzybach, mogą wybrać się
do lasu.
Świetliki przywitały astronomiczną jesień. Miały okazję obejrzeć film edukacyjny o jesieni, a także wykonać
przepiękne prace plastyczne z użyciem jesiennych liści.
Świetliczanki

SP 48

Wybory opiekuna
Samorządu Uczniowskiego
14 września w naszej szkole odbyły się wybory
opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie z
wielkim zaangażowaniem zarówno przeprowadzili
jak i wzięli udział w głosowaniu.
Szczególnie przeżywali je uczniowie klas czwartych,
którzy po raz pierwszy brali udział w głosowaniu. Byli
nieco zdezorientowani, gdyż nie zdążyli poznać
wszystkich kandydatów.
Zwyciężyła pani Agnieszka Olender. Nowemu
"staremu" opiekunowi :) życzymy zapału do pracy, z
już niebawem, nowym składem Samorządu
Uczniowskiego.
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
"Czytać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej".
29 września, w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, Pani Wiktoria wraz z Szamirkiem - pacynką
owieczką, czytali przepiękne i wzruszające opowiadania. Świetliczaki miały tego dnia możliwość zamienić się
w ilustratorów i zaprojektować okładkę książki. Wszystkie wykonane prace pięknie prezentowały się na
nowej, świetlicowej tablicy.
Mamy nadzieję, że świetliczaki będą czytać książki codziennie, a nie tylko 29 września. Może też ktoś pokusi
się o napisanie własnej książki.
Świetliczanki

Czytanie
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Recenzja książki

Recenzja książki
„Mechanik. Kulisy padoku Formuły 1 i
tajemnice rywalizacji” Marc „Elvis” Priestley.
„

Mechanik”autorstwa Marca „Elvisa”Priestleya jest moją ulubioną książką
dotyczącą Formuły 1. Narrator opisuje świat wyścigów z perspektywy
mechanika, który zaczynał w Formule Ford i brytyjskiej Formule 3, a potem
stopniowo pokonywał kolejne szczeble kariery i znalazł się – kto by się
tego spodziewał – w Formule 1 i w zespole McLaren Formula 1 Team!
(Marc był mechanikiem McLarena w latach 2000-2009) Marc pracował
między innymi z KimimRaikkonenem, Fernandem Alonso oraz z Lewisem
Hamiltonem.
Marc opowiada o tym ,czym się zajmował w zespole McLaren i jak
wyglądała jego praca. Gdy dostał się do Formuły 1, wykonywał etatowe
bolidy dla kierowców oraz pit-stopy, co było dla niego bardzo ważne. „Elvis”
w 2009 roku odszedł z McLarena i zaczął karierę w mediach jako
komentator Formuły 1 oraz Formuły E (Seria wyścigowa elektrycznych
samochodów).
Czytając książkę można momentami odnieść wrażenie, że życie
mechanika zespołu jest trudne. Ciągłe naprawianie bolidów (na przykład,
gdy kierowca się rozbiję lub jest jakaś awaria). Oczywiście w danym
zespole są przydziały, kto co robi. Marc skupia się w książce na pracy w
McLarenie, latach młodości. Mniej uwagi poświęca swemu byciu na
szczycie kariery.
Jeśli chodzi o moją opinię, polecam jak najbardziej tę książkę, choć są
pewne elementy, które muszę skrytykować. Uważam, że za krótko autor
napisał, jaka była jego droga w Formule 1 , a za bardzo skupia się na tym,
co się działo w 2000-2009 roku.(na przykład rywalizacja między Lewisem i
Alonso. Ci dwaj kierowcy jeździli w McLarenie). Mimo to zachęcam do
sięgnięcia po lekturę.
Roksana Kaniewska

„Lewis Hamilton. Kompletna biografia” – Frank Worrall
Kompletna biografia”autorstwa Franka Worralla jest ostatnią przeczytaną
przeze mnie książką. Szczerze przyznam, nigdy nie czytałam żadnych
biografii sportowych, ale gdy zainteresowałam się Lewisem Hamiltonem
(kierowcą formuły 1) od razu musiałam poznać historię siedmiokrotnego
mistrza świata Dzięki książce poznałam, jak Lewis zmagał się z różnymi
problemami, a poza tym dowiedziałam się wiele o jego życiu prywatnym.
Autor książki przenosi nas do 2007 roku, gdy po raz pierwszy Lewis
zadebiutował w formule 1 (Oczywiście pomijając GP2, czyli formułę 2), a
dokładnie w zespole McLarena razem z Fernando Alonso, trzykrotnym
mistrzem świata. Hamilton i Alonso przez cały sezon w 2007 roku
rywalizowali ze sobą i nie ukrywajmy, że dopiero Lewis wkraczał do
prestiżowego sportu. Hamilton szybko zyskał miano „Rakietay ze
Stevenage”, ponieważ przez pierwsze wyścigi stawał na podium i wkręcał
najlepsze czasy w kwalifikacjach. W połowie sezonu Lewis prowadził w
klasyfikacji mistrzostw świata i był pierwszym czarnoskórym kierowcą oraz
najmłodszym w formule 1. O czym to świadczy? To jego pierwszy sezon, a
już zdobywa punkty dla zespołu i również dla siebie. Każdy dziennikarz
sportowy miał wrażenie, że faworyzują Lewisa, ponieważ jest Brytyjczykiem
(Zespół McLaren jest brytyjski ), a Fernando był Hiszpanem. Oczywiście
Lewis dostał wolniejszy samochód od Alonso. Skąd więc taka opinia? Lewis
w pierwszym wyścigu w 2007 roku pokazał fanom formuły 1, że ma talent,
którego nie miał kierowca numer 1 – Fernando Alonso! Po skończonym
sezonie Alonso zdobył kolejny tytuł do kolekcji, ale w 2008 roku Lewis
Hamilton pokazał, że mu należał się ten tytuł w poprzednim sezonie.
Najważniejszym problemem dla Lewisa był rasizm, niektórzy obrażali go
(np. Nelson Piquet były kierowca formuły 1), ale Lewis nie przejmował się
tym. Marzył, by sięgnąć po tytuł mistrza świata i wielokrotnie wygrywał. Gdy
nastała era Sebastiana Vettela, który należał do zespołu Ferrari,
dominował w latach 2010-2013. W 2013 roku Lewis pożegnał się z
McLarenem i przeszedł do Mercedesa , zapewniając zespołowi kolejne
wygrane i tytuły..
Podsumowując, Lewis Hamilton najwięcej zdobył zwycięstw , przebijając
Niemca, Michaela Schumachera oraz dorównując mu zdobytymi tytułami.
Moim zdaniem książka jest warta przeczytania dla fanów formuły 1.
Zachęcam do sięgnięcia po książkę.
Roksana Kaniewska
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NASZE REFLEKSJE

Miłe przyjemnego początki
Tak szybko połowa września? A pamiętam jak były wakacje... No cóż,
nic wiecznie nie trwa!
Rok szkolny naprawdę cieplutko mnie przywitał – na dobry początek
kartkóweczka z matematyki, ale na szczęście (albo nieszczęście) wynik z
niejnie liczy się do średniej. Poza tym były jeszcze diagnozy z innych
przedmiotów, między innymi z polskiego.
Mimo tych wielu sprawdzianów uważam, że rok szkolny zapowiada się
bardzo ciekawie. Do dziennika trafiło kilka dobrych ocen – oczywiście jak
dla mnie. Mamy z klasą zaplanowanych kilka wycieczek, między innymi
wyjazd do Berlina, pójście na kręgle na Dzień Chłopaka wyjście do teatru
na spektakl w operze (idziemy na "Małego Księcia"). Co by tu jeszcze
chcieć, nieprawdaż? Być może dobrych wyników na próbnych egzaminach
ósmoklasisty oraz w maju na właściwym egzaminie, który, moim zdaniem, jest
bardzo ważny, jego wynik zaważy na naszej przyszłości.
Aż nie mogę uwierzyć, że jestem w klasie ósmej, tak szybko zleciało tyle lat
nauki. Początek roku szkolnego jest jeszcze dla mnie ważny z jeszcze
innego powodu – po wakacjach wzięło mnie na pisanie wierszy.
Zastanawiałam się, czy komuś je pokazać, gdyż nie wierzyłam w swoje
możliwości. Nie wiem, jak to się stało, ale się przełamałam i pokazałam prace
mojej polonistce. Pochwaliła mnie, to dodało mi skrzydeł.
Wszystko jak na razie układa się po mojej myśli, a początek roku szkolnego
jest wręcz idealny.

Nauka

Internet

Wakacje
Wakacje spędziłam podróżując po ziemi naszych zachodnich
sąsiadów.
Pierwszym punktem wycieczki była Szwajcaria Saksońska. Po
zaparkowaniu udaliśmy się w stronę mostu Bastei. Droga zajęła nam
kilkanaście minut. Szybko zakupiliśmy bilety i weszliśmy na budowlę.
Wysokość sięgała 77 metrów nad ziemią. Nie można było ukryć strachu,
który obejmował większość ludzi. Można również za opłatą wejść na punkty
widokowe, z których ujrzymy przepiękny krajobraz. Po schodach wspinamy
się na różne wysokości spoglądając na szokujące widoki. Po tych
wrażeniach pojechaliśmy do Parku Narodowego niemieckiej Saksonii.
Droga zajęła nam 40 minut, aby przez strome schody w lesie dojść do
wąwozu. Naszym oczom pokazał się ponownie malowniczy krajobraz.
Zakupiliśmy bilety i weszliśmy na łódź (mieściło się tak około 25 osób).
Rzeka Kirnitzsch dzieli granicę między Niemcami a Czechami. Wyprawa
trwała około 20 minut. Skały przy których płynęliśmy przybierały różne
kształty np. żaby lub słonia, każdy widział coś innego.

Roksana Kaniewska

Po powrocie do domu długo wspominałam te chwile. Warto odwiedzić te
miejsca.
Julia Stańczyk
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