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Z ŻYCIA SZKOŁY

DZIEŃ CHŁOPAKA

TAK OBCHODZIŁA GO 2A

Dzień Chłopaka pośród chleba

30 września z okazji Dnia Chłopaka całą klasą wybraliśmy się nad
jezioro Głębokie.

30 września uczniowie klasy 3a i 3c wybrali się z okazji Dnia Chłopaka
do Chlebowego Domu w Marianowie.

Dzięki sprzyjającej pogodzie mogliśmy obserwować piękno przyrody oraz
skorzystać z parku linowego „Tarzania”. Jest to wysokościowy system
platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach lub palach.
Uczyliśmy się opanowania, odpowiedzialności, technik utrzymania
równowagi oraz przełamywania bariery lęku wysokości czy strachu. Po
przejściu wyczerpujących tras mogliśmy samodzielnie upiec sobie kiełbaski
na ognisku przygotowanym przez trenerów.
Bawiliśmy się wspaniale.

Poznali tam rodzaje zbóż i proces wypiekania chleba. Wyrabiali z wcześniej
przygotowanego ciasta chleb, drożdżówki z dżemem i kruche ciasteczka. Każdy
z uczniów próbował swoich sił w mieleniu ziaren na żarna. W przerwach wszyscy
wesoło bawili się na placu zabaw.
Dziewczyny złożyły chłopcom życzenia oraz wręczyły upominki. Potem
wszyscy jeździli po okolicy Marianowa elektrycznym pojazdem, a na koniec zjedli
pyszną pizzę.
Do domu uczniowie wrócili pełni wrażeń z torbą smakołyków dla rodziców.

Uczniowie klasy 2a

NA SAMORZĄD SZKOLNY
ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ
W piątek 30 września, podczas przerw lekcyjnych, samorząd uczniowski przygotował kilka zadań
dla Naszych chłopców. Jak przystało na prawdziwych mężczyzn zmierzyli się z trudnymi pytaniami.
Najlepsi zostali uhonorowani specjalnym “napisem” i poczęstunkiem. Nie zapomnijmy jeszcze o
małym samorządzie, który świetnie sobie poradził. Przygotował laurki i życzenia dla chłopców i zawitał
do klas 1-3.
Dziękujemy wszystkim chłopcom (i nie tylko) za zaangażowanie w szkolnej zabawie.

Klasa 3a i 3c

BYŁO I TAK...
Niektóre klasy wybrały się do kina, inne do
kręgielni czy parku linowego lub trampolin.
Klasa 4d wybrała się do "Heliosa" na film "Mój
przyjaciel lew". Tytuł sugerował, że będzie to
kolejna animacja o niezwykłej relacji człowieka i
zwierzęcia. Okazało się, że film był fabularny i
ukazywał losy lwiątka, które uwolniło się z
transportu lotniczego. Wielu chciało zbiega zabić,
ale dziewczyna poświęciła się, aby go obronić.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
NIE TYLKO 14 PAŹDZIERNIKA PAMIĘTAMY
O PRACOWNIKACH SZKOŁY
„Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić” - J. Menander
W myśl tej maksymy dzisiaj obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich tych dla, których ważne jest wykształcenie, nauka, a przede
wszystkim tych, którzy tę naukę chcą i przekazują w najlepszy możliwy sposób i dbają o stwarzanie jak najlepszych ku temu warunków przyszłym
pokoleniom.
Obchody w naszej szkole odbyły się przy tańcach ludowych Szczecinian pod kierunkiem p. Ewy Ott-Kamińskiej, tańca sportowego pod kierunkiem p.
Marty Krawczyk, w oprawie całościowej grupy pod kierunkiem p. Lidii Wasilewskiej. We wspaniałym gronie nauczycieli, zaproszonych Gości, wśród
których nie zabrakło byłych Pań Dyrektor, naszych emerytowanych Nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców, przedstawiciela
Straży Granicznej oraz Rady Osiedla Pogodno, bardzo miło spędziliśmy czas.
Mamy nadzieję, że każdy z uczestników naszej uroczystości z uśmiechem przeżył swoje święto. Dziękujemy wszystkim za zaszczycenie nas swoją
obecnością.

NAUCZYCIELE
W OCZACH CZWARTOKLASISTÓW
Spróbujcie zgadnąć, którego nauczyciela to opis.
Ten nauczyciel jest wysoki, szczupły, ma długie blond włosy, ładnie się ubiera. Z tą osobą każdy się
dogada. Jest miła i bardzo uczciwa. Zawsze ma dobry humor. Wielu uczniów ją lubi, a ona ich. Z nią
lekcje są magiczne i fantastyczne. Na lekcjach uczniowie dużo piszą, a ona patrzy, czy wszystko jest
dobrze.
Ten nauczyciel lekcje ma na pierwszym piętrze. To osoba szczupła, jej włosy są krótkie, brązowe i
lekko kręcone. Bardzo lubi sukienki. Jest niezwykle miła. W tym roku pracę zaczęła od nauki pisania i
czytania. Świetnie też liczy, a uczniowie zawsze mogą liczyć na nią.
Ta osoba ma brązowe włosy i nosi okulary. Lubi uczyć słówek. Często rozśmiesza uczniów, więc
lekcje z nią mijają szybko i przyjemnie. Wiele wie o kulturze angielskiej. Opowiadała o królowej
Elżbiecie i jej mężu.
Ten nauczyciel ma blond włosy do ramion. Jak wchodzi do klasy raźnym krokiem, od razu robi się
wesoło. Uczy nas, gdzie jest wschód, zachód, a gdzie północ i południe. Był kandydatem na opiekuna
samorządu szkolnego.
(Helena Czernikiewicz, Beata Standio, Amelia Tołkacz, Beata Jędrzejczyk)
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W PAŹDZIERNIKU W NASZEJ SZKOLE KRÓLOWAŁA MATEMATYKA

Światowy Dzień Origami w 3a
24 października obchodzony jest Światowy Dzień Origami.
Origami to japońska sztuka składania papieru. Tradycyjne origami polega na tworzeniu figur z
kwadratowego arkuszu papieru poprzez zaginanie, bez użycia kleju i nożyczek. Ten rodzaj sztuki jest w
Japonii obowiązkowym przedmiotem w szkole. Japończycy uważają bowiem, że Origami pomaga w nauce
matematyki. Ćwiczy dokładność, sprawność manualną, uwagę oraz wykonywanie zadań według ściśle
określonej kolejności.
Uczniowie klasy 3a zdecydowali się na koła i zmierzyli się z tą niełatwą sztuką. Wykonali zwierzęta leśne w
osłonie jesiennego lasu. Zadania te wymagały od uczniów nie lada cierpliwości, precyzji i koncentracji.
Złożone konstrukcje ozdobiły klasę i sprawiły uczniom wiele radości, a przede wszystkim pozwoliły im
uwierzyć we własne możliwości.
Miłośnicy origami

Gry korytarzowe
W ramach miesiąca przedmiotowego
królowej nauk MATEMATYKI, 24 października
uczniowie klas I - III spędzali przerwy na
nauce poprzez zabawę.
Najmłodsi przedstawiciele braci szkolnej
konstruowali piramidy z kubeczków, budowali wieże
z zapałek, układali domki z kart oraz tangramy
geometryczne. Pracowali także z klockami
przestrzennymi i grali w kości.
Podczas gier
uczniowie świetnie ze sobą współpracowali,
angażując przy tym logiczne myślenie, pamięć,
uwagę i orientację przestrzenną. Ponadto
wykazywali się niesamowitą kreatywnością i
zręcznością.
Dziękujemy za udział w zabawach.
Beata Nowak, Bożena Matusiak

Tydzień Gier Planszowych
10 października obchodziliśmy Dzień Gier
Planszowych. Wraz z Samorządem
Uczniowskim zaprosiliśmy również was , drodzy
uczniowie, do wspólnej zabawy, która jest
doskonałym sposobem na spędzanie wolnego
czasu.
Od 9 do 13 października świętowaliśmy w naszej
szkole tydzień gier planszowych. Przynosiliście w
tym czasie swoje ulubione planszówki, gry karciane
i towarzyskie i na każdej przerwie oraz godzinie
wychowawczej zapraszaliście do wspólnej zabawy
koleżanki i kolegów.
Samorząd Uczniowski

Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia
7 października obchodziliśmy Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia.
Świetliczaki już od samego rana rozgrzewały
swoje mózgi, rozwiązując matematyczne działania.
Chętnie pracowały zarówno w grupach, jak i
indywidualnie. Mierzenie czasu, w którym
wykonywały zadania, wprowadziło element
rywalizacji oraz wiele radości do naszej zabawy.

Świetlica
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Dzień Drzewa
10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Drzewa, który miał na celu zwiększyć
świadomość ekologiczną wśród uczniów.
Ten dzień szczególnie obchodziliśmy w klasie 3a. Dowiedzieliśmy się, że inicjatorem tego dnia był
Amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Właśnie dziś
wykonaliśmy krótkie prezentacje w Wordzie dotyczące szczęśliwego drzewa oraz dokonaliśmy analizy
dzisiejszych czasów, w których coraz więcej terenów zielonych zastępujemy betonowymi
konstrukcjami, parkingami czy placami. Teraz wiemy, iż traci na tym nie tylko krajobraz, ale także
człowiek, gdyż coraz mniej obcujemy z przyrodą, a coraz częściej żyjemy w zanieczyszczonych
miastach. Zapominamy, że drzewa stanowią naturalną barierę ochronną przeciwko pyłom, śmieciom
czy też hałasowi. Napisaliśmy więc list z prośbą DRZEW do dzieci oraz wykonaliśmy przepiękne
jesienne drzewa. Prace można było obejrzeć na półpiętrze naszej szkoły.

Drzewo

SP 48

Świetliki także obchodziły Dzień Drzewa. Była to okazja do przekazania uczniom wiedzy dotyczącej
niezwykłej roli, jaką odgrywają drzewa w przyrodzie. Przypomnieliśmy sobie również budowę drzewa i
wykonaliśmy piękną pracę, która to ukazała.

3a w leśnym świecie
6 października klasa 3a wybrała się na warsztaty przyrodnicze do lasu. Przywitał nas pełen pasji, leśniczy
Pan Jan w dostojnym mundurze. Urzekł nas piękną poetycką opowieścią o piętrach lasu. Była to wędrówka
od runa, aż po korony drzew, gdzie spotkać można charakterystyczne dla poszczególnych pięter rośliny i
zwierzęta, a także poznać leśne drzewa.
Odwiedziliśmy leśny bufet, nakarmiliśmy kaczki, podziwialiśmy polską złotą jesień, zbieraliśmy jej dary. Nie
zabrakło czasu na beztroską zabawę i pyszny posiłek na polanie.
Z chęcią powtórzylibyśmy wizytę w lesie.

Światowy Dzień
Zwierząt
3 października, na całym świecie, obchodzimy
Dzień Zwierząt.
Świetliczaki dzieliły się w tym dniu wiedzą na temat
zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich. Nasi
uczniowie doskonale wiedzą, jak dbać o swoich
milusińskich, jaka jest ich rola w życiu człowieka
oraz co my, ludzie, zrobić, aby im pomóc.
Po wysłuchaniu wierszy Jana Brzechwy: „Żaba”,
„Wrona i ser”, Ryby, żaby i raki”, „Dzik” i wielu
innych, dzieci zabrały się za pracę plastyczną i w
mgnieniu oka nasza sala zamieniła się w prawdziwe
ZOO.

Czekoladowe
pierwszaki
Skąd się bierze czekolada? Uczniowie klas
pierwszych już wiedzą.
Na warsztatach w dniu 26 września poznali
tajemnice ulubionego smakołyku. Oglądali ziarna
kakaowca, poznali drogę ziarenka, którą musi
przejść, zanim stanie się pysznym deserem.
Pierwszaki dowiedziały się, dlaczego czekolada
może poprawić humor i dlaczego najlepiej smakuje
dzielona na małe kosteczki.
Największą atrakcją warsztatów było delektowanie
się próbkami czekolady gorzkiej, mlecznej i …
rubinowej. Samodzielnie przygotowane czekoladowe
serduszka zakończyły spotkanie.
To był dzień pachnący czekoladą !
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