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Dzień Georóżnorodności
UNESCO

W drugim tygodniu października w klasach
szóstych na lekcji geografii świętowaliśmy Dzień
Georóżnorodności UNESCO.
Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe projekty
dotyczące tego, czym się różni Ziemia od innych
planet Układu Słonecznego. W rezultacie
zwróciliśmy uwagę, aby w większym stopniu
doceniać walory środowiska naturalnego naszej
planety, która jest wyjątkowa pod wieloma
względami w tej części galaktyki. Wszystko po to,
aby dostrzegać i zapobiegać zagrożeniom
wynikającym z działalności człowieka. 
Projekty mogli obejrzeć inni uczniowie naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że wszyscy staną się wrażliwi na
losy naszej planety. Zadbamy o nią, a tym samym
zapewnimy długie życie nie tylko nam, ale także
następnym pokoleniom.
                                                             Klasy szóste

Z wizytą w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu
Szczecińskiego

Uczniowie klasy 2a odwiedzili Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, które
 działa przy Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Centrum Dydaktyczno-Badawczym
Nauk Przyrodniczych.

Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy naszego przewodnika pana dr Roberta Wozińskiego, który
opowiadał o tajemnicach ukrytych w skamielinach. Mogliśmy obejrzeć i dotknąć amonity (dawne zwierzęta
sprzed 100 milionów lat) oraz wykonać gipsowe odlewy tych oligoceńskich zwierząt. Zachwyciły nas
multimedialne stanowiska interaktywne, w szczególności  „Minerały fluorescencyjne” (gablotka podświetlana
lampami UVA, UVB, oraz UVC), a także kolorowe minerały, piękne kamienie, kwiatowe formacje z piasku
pustyni i plaż.
To był wspaniały dzień, który rozbudził w nas zainteresowanie pracą paleontologa, archeologa i geologa.
Polecamy wszystkim zwiedzenie tego miejsca, ponieważ można tam podziwiać kolekcję składającą się z
8000 eksponatów. Naprawdę warto!

                                                                                                                     Klasa 2a

Warsztaty z języka niemieckiego w Bibliotece Niemieckiej
Kolejny raz, kolejni uczniowie odwiedzili Bibliotekę Niemiecką w Książnicy Pomorskiej uczestnicząc w warsztatach językowych.

Temat warsztatów brzmiał „Zachwyć się niemieckim” i  pani Basia (bibliotekarka) robiła wszystko, żeby właśnie tak się stało.  
W czasie naszej wizyty oprócz prezentacji i ćwiczeń dotyczących zagadnień – jak uczyć się i opanować nie tylko język niemiecki, jakie metody stosować,
jak organizować sobie czas na naukę , z jakich korzystać stron i materiałów, żeby nauka nie była nudna – dowiedzieliśmy się również o możliwościach
korzystania z zasobów (filmów DVD, audiobooków, gier i zabaw językowych, przeróżnych materiałów dydaktycznych) nie tylko biblioteki niemieckiej oraz
jak doszło do powstania Biblioteki Niemieckiej w Szczecinie, pod patronatem Goethe–Institut. 
A potem mieliśmy już czas, żeby poszwendać się między regałami…
                                                                                                                                                     Bibliofile

Muzeum SP48
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Dzień Poczty Polskiej w 2a
Poczta w naszym kraju rozpoczęła swoją działalność 18 października 1558 roku, dlatego
właśnie dzisiaj obchodziliśmy Dzień Poczty Polskiej.
 Jak zwykle o tym dniu pamiętała klasa 2a. Uczniowie poznali historię Poczty Polskiej i dowiedzieli się, iż
pierwszą prawdziwą instytucją publiczną tego typu, była Poczta Królewska utworzona przez króla Zygmunta
Augusta. Z przyjemnością wysłuchali, jak ważne były i są gołębie pocztowe oraz jak bardzo zmieniła się
forma przesyłania listów czy paczek. Adresowali koperty i wykonywali znaczki, utrwalając pojęcia nadawca i
odbiorca (adresat). W dokumencie Word wykonali krótką notatkę na temat trąbki pocztowej, która jest
symbolem poczty.
Podsumowaniem pracowitego dnia był Quiz „Jak listy docierają do adresatów?”.
                                                                                                                                      Uczniowie klasy 2a
18 października, w Dniu Poczty Polskiej, Świetliczaki oglądały film edukacyjny pt.: „Poczta – przygody Panny
Kreseczki”. Wspólnie z Paniami próbowały odpowiedzieć na pytanie: jakie były dawniej, a jakie są dziś
sposoby przekazywania informacji między ludźmi? Dowiedziały się także, co to jest telegraf i kalka.
Uczniowie wysłuchali wiersza Juliana Tuwima pt.: „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, a potem mogli sami
sprawdzić, jak działa kalka :). 
                                                                                                                                            Świetliczaki

Poczta

Wolontariusze na start
Nasza szkoła znana jest z działalności charytatywnej. Od wielu lat odbywają się kiermasze
słodkości lub ozdób świątecznych, z których dochód przeznaczamy na pomoc potrzebującym.
Uczniowie uczestniczą w kwestach lub zbiórkach rzeczy dla potrzebujących.

    W tym roku szkolnym 20 października sezon dobroczynnych kiermaszy zapoczątkowała klasa 4d.
Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali mnóstwo smakołyków, które zniknęły w okamgnieniu. Nikt nie
spodziewał się aż takiego popytu. Starsi i młodsi szturmem ruszyli na stoisko przygotowane przez
czwartoklasistów, którzy zostali niemalże przyparci do muru. Co najciekawsze, fala chętnych do zakupów
ciągle przechodziła i zalewała sprzedających. Skończyła się dopiero, gdy wszystko zostało sprzedane. Wielu
uczniów odeszło z kwitkiem i obeszło się smakiem. Nawet pani dyrektor nie zdążyła kupić rurki, gdyż te wraz
z babeczkami i woreczkami z batonikami cieszyły się największą popularnością.
Pieniądze z kiermaszu słodkości w kwocie 1078 zł klasa 4d przekazała Łukaszowi Bereziakowi, znanemu
szczecińskiemu wolontariuszowi WOŚP, który sam potrzebuje teraz pomocy.
Życzymy Łukaszowi zdrowia. Zapraszamy na kolejne kiermasze (w listopadzie przewidziane są słodkie
czwartki).
                                                                                                                                            Klasa 4d
   
1 listopada na Cmentarzu Centralnym odbyła się zbiórka na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla
Dzieci i Dorosłych. Wzięło w niej udział wielu wolontariuszy ze Szczecina, w tym dwadzieścioro troje uczniów
naszej szkoły. Zebrane pieniądze pomogą zapewnić lepszą opiekę pacjentom hospicjum i ich rodzinom.
                                                                                                                                         Szkolny Klub
Wolontariatu

Kiermasz

Podsumowanie Miesiąca Matematyki
   Październik to nie tylko miesiąc oszczędzania. W naszej szkole poświęcony jest także matematyce. To już
tradycja, że uczniowie klas IV – VIII stają w szranki z zadaniami, obliczeniami, rebusami i innymi zagadkami.
Zdolnościami matematycznymi uczniowie mogli wykazać się w konkursach: “Z matematyką za Pan Brat” oraz
Sudoku. Dla klas na każdym poziomie zostały przygotowane inne zadania. Czwartoklasiści popisywali się
znajomością tabliczki mnożenia, dzięki zabawie “Krzyżak”, a ci którzy nie do końca opanowali tę
umiejętność, mogli ją utrwalać. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia stał się okazją do pomnażania tej
umiejętności przez starszych uczniów. Pojawiły się również zabawy korytarzowe, pozwalające ćwiczyć
tabliczką mnożenia, w których nie tylko uczniowie brali udział  ”Przestrzeń” dotyczącą znajomości brył
wypełnili uczniowie obdarzeni wyobraźnią przestrzenną i zdolnościami manualnymi.
    Organizacją Miesiąca Matematyki zajęły się nauczycielki tego przedmiotu: Dorota Krawczyk, Joanna
Mierzejewska. Magdalena Napiórkowska, Alicja Skrycka 

Matematyka

SP48

SP 48

SP 48



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 69 11/2022 | Strona 4  

www.juniormedia.plPogodniak Szkolny

LEKTURA INACZEJ
  Rozpoczynając przygodę z kolejną lekturą szkolną, uczniowie kl. 2a
 wybrali się na warsztaty do TRAFO, podczas których mieli możliwość
wykazania się znajomością książki „Cukierku, ty łobuzie”, kreatywnym
myśleniem oraz twórczym działaniem. Wykonali praktyczne magnesy
przedstawiające scenki z lektury.
   Dalszą pracę nad lekturą kontynuowali w szkole. Pracując w grupach,
wykonywali makiety dotyczące wybranych wydarzeń, omawiali poszczególne
rozdziały oraz wyszukiwali humorystyczne fragmenty z udziałem CUKIERKA.
Musieli także wykazać się bardzo dobrą znajomością treści lektury w zabawie
„cukierkowej”. Kolejność wydarzeń była burzliwą pracą zespołową. Zajęcia
zostały uświetnione dzięki fotografiom, kalendarzom z kotkami, a także
szablonom przygotowanym przez samych uczniów. Dzieci z zapałem wcieliły się
w bohatera lektury, dzięki temu już wiedzą, co może odczuwać kot i jak się nim
opiekować.

                                                                                                          Klasa 2a

Czym jest podróż?
   Czym jest podróż? Klasa 3a rozpoczęła już wspólne podróżowanie w
ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Wirtualne podróże". 
    Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pierwszym spotkaniu zaplanowanym na
bieżący rok szkolny. Odpowiadali na pytania dotyczące podróżowania, środków
transportu. Poznali nazwiska słynnych podróżników, tworzyli wspaniałe mapy
myśli. Spotkanie sprawiło uczniom ogromną radość. To były bardzo inspirujące
zajęcia! Z niecierpliwością czekamy na kolejne, podczas których przeniesiemy
się wirtualnie do stolicy naszego kraju. Przed nami fantastyczne spotkania z
podróżniczka Panią Sabiną, z która spotykamy się już trzeci rok...

                                                                                       Klasa 3a

Projekt

4a korzysta z uroków jesieni...
    Klasa 4a postanowiła wykorzystać piękną październikową pogodę i w czwartek zorganizowała ognisko na
Polanie Sportowej. Były pyszne kiełbaski i kolorowe pianki oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci
wróciły do domu umorusane, ale szczęśliwe.

   Taka jesień bardzo nam się podoba!
                                                                                          Klasa 4a

Międzynarodowy
Dzień Tolerancji

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
Dla wielu świetliczaków "tolerancja" okazała się być
zupełnie nowym wyrażeniem, dlatego w ogromnym
skupieniu wysłuchały co też kryje się pod tym
słowem. Wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny z
serii "Kamlotki" pt.: "Tolerancja". Uczniowie
usprawniali grafomotorykę wykonując przepiękne
prace, które zawisły na naszej świetlicowej tablicy.

Spotkania z literaturą
Dla klas 1-3 wczesna jesień to czas rozmów, o
skarbach tej przepięknej pory roku. Z tej okazji
uczniowie klasy 2e przygotowali przedstawienie
na podstawie wiersza Jana Brzechwy "Na
straganie”, które prezentowali przed klasami
pierwszymi.
16.11 klasy 2e i 3b wybrały się na musical pt.
"Piotruś Pan" w wykonaniu Teatru
wrocławskiego. Uczniowie byli zachwyceni
barwnymi postaciami oraz zabawnymi
powiedzonkami bohaterów. W drodze powrotnej
można było usłyszeć nucenie melodii i piosenek
z musicalu. Wycieczka się udała.

Na straganie
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 PROJEKT NIEPODLEGŁOŚĆ 2022
Metoda projektu okazała się najbardziej skuteczną w przyswajaniu wiedzy historycznej najmłodszym uczniom naszej szkoły.

   Niepodległość jest największą wartością każdego narodu. To prawo do samostanowienia obywateli o swoim losie, o kierunkach rozwoju ojczystego kraju.
Zrozumieli to uczestnicy projektu „Niepodległość 2022”, którego autorkami były panie Beata Nowak i Bożena Matusiak. Wprowadzały elementy trudnej historii
naszego kraju poprzez zintegrowane zajęcia włączające owe treści w lekcje j. polskiego, matematyki, muzyki, informatyki oraz zabawy ruchowe. 
   Uczniowie mieli okazję poznać ojców niepodległości, ale także ludzi, którzy o nią walczyli w różnoraki sposób. Samodzielnie wyszukiwali związane z nimi
informacje serfując po Internecie. Wykonywali prezentacje multimedialne, ale także na papierze. Wystawę prac można podziwiać na I piętrze naszej szkoły. Wspólnie
stworzyli „Drzewo Niepodległości” z ważnymi dla naszego kraju postaciami, polskie flagi, kapelusze związane z barwami naszej ojczyzny oraz gazetkę o marszałku
Józefie Piłsudskim. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, poznali zakazane piosenki tańczyli KRAKOWIAKA zaliczanego do polskich tańców narodowych. Nauczyli
się jak okazywać szacunek symbolom narodowym. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli także w niepodległościowym turnieju patriotyczno – sportowym (mini
maraton, wyścigi konne, sztafeta z flagami, ułańskie pompki, itd.). W konkurencji składania puzzli z hymnem narodowym oraz godłem polskim uczniowie zdobyli
wiele ciekawych nagród. 
   Na zakończenie uczestnicy projektu (klasa 2a i 3c) prezentowali plakaty z wylosowaną przez siebie ważną postacią związaną z walką o niepodległość naszego
kraju. Teraz wiedzą co to znaczy być prawdziwym patriotą.
                                                                                                                                                                                         Miłośniczki historii

"Pociąg do wolności"
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła
się uroczystość przygotowana przez klasy 2c i 5b pod kierownictwem ich
wychowawców, p. Agnieszki Szadziewskiej i p. Krzysztofa Perłowskiego. 
Uczniowie przedstawili historię dążności narodu polskiego do wolności w
inscenizacji pt. "Pociąg do wolności". W piękny sposób, przywołali sylwetki
najbardziej zasłużonych w walce o niepodległość oraz przypomnieli jak trudna
była to droga. Naszym zadaniem jest zatem dbać o tę wolność, pielęgnować ją i
cieszyć się nią każdego dnia, pamiętając o tych, którzy za tę wolność walczyli.
                                                                                                                             
           Klasa 2c i 5b

Pieśnią o niepodległości...
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 
To święto wolności, o którą powinniśmy dbać i cieszyć się, że ją mamy. Z tej
okazji uczniowie klas 0-3 świętowali już od wtorku. Okazali to pięknym
koncertem pieśni patriotycznych. W ich wykonaniu rozbrzmiały najbardziej
znane, a inauguracją był oczywiście hymn naszego państwa "Mazurek
Dąbrowskiego". Uczniowie przepięknie wykonali również "Rotę", "Marsz
Pierwszej Brygady" oraz "Szarą piechotę". Było to piękne przeżycie i wspaniała
nauka patriotyzmu. Głównym organzatorem wydarzenia była p. Beata
Kłosowska.

Niepodległość
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NASZE REFLEKSJE

                        Jesień
O wspólnej jesieni marzę..., tej co minęła...
Bez ciebie to nie to samo, nie. 
Szczeciński park blisko twojego mieszkania.
Kiedy to było? Jakie kolory liści mogę znaleźć?
Jaki sweter mogę wybrać na nasze spotkanie?
O tej wspólnej jesieni marzę, 
By zobaczyć ciebie,
By porozmawiać, co się działo u ciebie,
Gdy mnie nie było. 
O tej wspólnej jesieni marzę, 
O szczecińskim parku, 
O naszym spotkaniu, 
O liściach, które zebraliśmy w 1990r. 
I o tym, co przed nami, 
O tej wspólnej jesieni marzę...
                                        Roksana

Jesień
Wiem, że te jesienne dni już nigdy nie powrócą,
Gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy w
szczecińskim parku. 
Wiem, że zapomnę o tamtej jesieni. 
O tamtym swetrze, który ubrałaś. 
O tamtych liściach, które zebrałaś. 
O tamtych wierszach, które czytałaś. 
Czy o tamtych słowach, które między nami padły,
ale jesteś w mojej głowie. 
Wszędzie czuję twoją obecność, chociaż cię nie
ma. 
Wszędzie czuję twój zapach, chociaż cię nie ma.
Wszędzie słyszę twój melodyjny głos, chociaż cię
nie ma.
Choć tak bardzo tego pragnę, dalej jestem sam.
Wiem, że tę jesienne dni już nigdy nie powrócą...
                                             Roksana

Złota jesień w Szczecinie

Kolorowa jesień w Szczecinie trwa.
Ta kolorowa jesień w Szczecinie
Przypomina mi ciebie.
Twoją koszulę w kratkę,
Ciemne brązowe włosy,
Które codziennie układasz przed lustrem.
Nie potrafię cię zapomnieć.
Ta kolorowa jesień w Szczecinie,
Przypomina mi o tamtym spotkaniu,
I o naszej nieistniejącej miłości.

                                          Rafaela

Patriotyzm słowo, które dla każdego z nas ma inne znaczenie oraz wartość.
Czym jest? Dla mnie patriotyzm to, między innymi, miłość do naszego kraju. Szacunek dla tych
wszystkich, którzy oddali zdrowie oraz życie za naszą wolność. Także wszystkich tych, którzy obecnie
czuwają nad naszą przyszłością. Gdy widzę naszą flagę, która dumie powiewa na wietrze, gdy słyszę
hymn, przypominam sobie, że jestem Polką..
Patriotyzm to również wspieranie obywateli, jak choćby kibicowanie naszym sportowcom.
Patriotyzm może być także lokalny, jak miłość do miejscowości, gdzie mieszkaliśmy lub nadal
mieszkamy. Ja kocham Parnowo, wieś, w której mieszkałam, gdzie mieszkają nadal dziadkowie.
Patriotyzm -to zbiór symboli, uczuć i czynów, które łączą wszystkich kochających Ojczyznę, tę dużą,
jak i małą.                                                                                   Rafaela

Jesień w Szczecinie
Przyszła do nas pani jesień
w płaszczu swym kasztany niesie,
by je dzieci pozbierały i na prace plastyczne
wykorzystały.
Drzewa zgubiły już swą zieloną szatę,
teraz liście w różne kolory są bogate.
Aleje parkowe mienią się barwami,
gdzie niedawno, latem, były tam polany z
kwiatami.
Pogoda się zmienia, ranki są już bardzo chłodne,
a ubrania muszą być ciepłe i wygodne.
Mniej już słońca o poranku zamiast tego
woda chlupocze na ganku.
Niebo całe jest zasnute ciemnymi chmurami,
z których deszcz kapie dużymi kroplami.
Lecą liście w koło,
a w Parku Kasprowicza jest wesoło.
Jesień odwiedziła też Wały Chrobrego, Park
Przygodna,
i Park Żeromskiego.
Po jesieni przyjdzie zima, potem wiosna, lato i tak
w kółko,
więc za rok znów jesień odwiedzi nasze
szczecińskie podwórko.
                                                     Helena

Doświadcz szczecińskiej jesieni
Usłysz krople wody mimowolnie w Odrę
wpadające,
poczuj wiatr na skórze skromnie tańczący.
Zobacz piękno świata w zwykłej szczecińskiej
kałuży,
poznaj rosę na dawniej zzieleniałych trawach.
Odkryj szczęście par w deszczu tańczących,
dopuść do ucha śmiech dzieci, w kaloszach
biegających.
Dostrzeż przez stoczniową mgłę to, co
najważniejsze,
podsłuchaj muzyki kryjącej się w miejskim
hałasie.
Zauważ ludzi, w pośpiechu szukających
parasola,
spójrz na klucze ptaków, wysoko zadzierając
głowę.
Obserwuj liście, pokrywające złotem Wały
Chrobrego,
ujrzyj senną przyrodę, gdy różanka już
przekwitła.
                                                  Zuzia

Jesień w Szczecinie
Pewnego dnia ulicami Szczecina spacerowałem,
z każdej strony infrastrukturę widziałem.
Banki, sklepy, galerie handlowe,
wszystkie oferowały rzeczy nowe.
Moda najpiękniejsza, jedzenie najsmaczniejsze,
a jednak się prawdziwie nie radowałem.
Aż owego dnia ulicą Narutowicza się
przechadzałem,
tyle kasztanów, kolorowych liści ujrzałem i się
zaśmiałem.
Szybko pojąłem czego mi potrzeba i nie
zwlekałem
tylko na Cmentarz Centralny się udałem.
Słońce zza chmur się wyłoniło
i mocno przyświeciło.
W tym blasku nagle się rozpromieniłem
i w podskokach alejką popędziłem.
Wiewiórka z orzeszkiem mi drogę przebiegła
i myślę, że to jest dobry znak,
że znalazłem to, czego potrzebowałem.
                                                 Adam
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