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Z ŻYCIA SZKOŁY

"Moje prawa - ważna sprawa"
20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej
okazji w naszej szkole 21 listopada odbył się quiz "Moje prawa - ważna
sprawa". 

  Wzięły w nim udział dwuosobowe zespoły reprezentujące każdą klasę 4-8.
Uczestnicy odpowiadali na pytania umieszczone na platformie Quizziz dotyczące
Konwencji Praw Dziecka oraz organizacji UNICEF. Najwięcej poprawnych
odpowiedzi udzieliła reprezentacja klasy 7b, następnie 8e oraz 8c. 
   O tym, że prawa dziecka są dla nas ważne świadczy to, że uczniowie ubrali się
na niebiesko (kolory UNICEF), w czasie przerw przeprowadzane zostały sondy
korytarzowe dotyczące znajomości praw dziecka ( #unicefpoland
#WorldChildrensDay). Wszyscy świetnie na nie odpowiadali. Szkołę ozdobiły
plakaty przygotowane przez naszych uczniów. 
   Ponadto licznie wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF.
Przygotowaliśmy prace plastyczne i literackie. Zdobyliśmy nawet wysokie drugie
miejsca.

Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka z UNICEF 

Dzień 20 listopada był wyjątkowy – uczniowie klas O - III świętowali 33
rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka w Polsce, którymi zajmuje
się UNICEF. 
UNICEF to organizacja humanitarna działająca na rzecz dzieci, zaangażowana
w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom, aby
żyło im się lepiej, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii.
Symbolem tej organizacji jest kolor niebieski. W tym szczególnym dniu dzieci na
całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich
rówieśników – tych, których prawa często są łamane. 
Uczniowie i nauczyciele włączyli się w świętowanie Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka. Przygotowali napisy, transparenty, elementy w kolorze
niebieskim. Wspólnie zaśpiewali utwory „Wszystkie dzieci nasze są” Majki
Jeżowskiej – jednej z ambasadorek UNICEF w naszym kraju oraz „Order od
Dzieci” – hymn Kawalerów Orderu Uśmiechu. Na koniec Pani Dyrektor wypiła
sok z cytryny i została uhonorowana przez społeczność uczniowską
symbolicznym medalem okolicznościowym.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku dzień ten upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałaniu
dyskryminacji. 
Świetliki zapoznały się dziś z Konwencją Praw Dziecka, poznały historię jej utworzenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz obejrzały film edukacyjny, z
którego dowiedziały się jakie mają prawa, ale także i obowiązki jako dzieci. 
Uczniowie wykonali piękne serce z odrysowanych i wyciętych swoich rączek, dostali opaski z wypisanym prawami dziecka oraz utworzyli krzyżówkę z hasłem
tematycznym. Pracami zostały udekorowane tablice świetlicowe, wszystkie Świetliki były zachwycone efektem swojej pracy.

UNICEF SP 48
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O wartości praw dziecka
Każde dziecko ma swoje prawa
 i od każdego dziecka zależy 
czy w nie wierzy czy nie wierzy.

Prawa dziecka są ważne jak złoto dla kobiety,
której szyję owe złoto codziennie promieni.
Są też ważne jak iskra nadziei,
którą każdy człowiek trzyma w swojej kieszeni.

Wszystkie prawa są ważne
 i żadnego nie pominiemy,
 rozpoczynając od prawa do nauki, 
a kończąc na prawie do opieki.

Na szczęście w Polsce prawa dziecka mamy
 i cieszmy się z tego, że je posiadamy,
 bo jest na świecie parę krajów,
w których ich nie znają
i z tego powodu źle tam dzieci mają.

O nich pamiętajmy i absolutnie ich nie łammy, 
bo będziemy się mierzyli z konsekwencjami,
będziemy płakać nad naszymi pociechami.
Lecz już wtedy nasze prawa nic nie zdziałają,
 nasze serca w nienawiść i złość okiełznają. 

                                   Piotr Czekalski

Świat praw dziecka
Dzieci są ludźmi,
Tyle, że jeszcze małymi.
Czasem niezrozumianymi, 
zadającymi na co dzień filozoficzne,
a nawet ironiczne pytania.
Dzieci są ludźmi,
Tyle, że jeszcze małymi,
ale są i dla nich stworzone prawa.
Do wyrażania poglądów, do nauki,
również do wolności.
Praw jest więcej, o tym,
co uważamy za najważniejsze.
Dzieci są ludźmi,
Tyle, że jeszcze małymi. 
Ich relacje z rodzicami, 
rówieśnikami oraz nauczycielami 
powinny być wzorcowe.
Dorosły przy dziecku nie jest ponury,
a dziecko przy dorosłym 
próbuje być empatyczne.
Każde prawo – twoje i moje jest ważne,
nawet i to nieistotne.

                               Roksana Kaniewska

Prawa Dziecka
Praw dziecka przestrzegajmy
O wolności pamiętajmy.
Niech na świecie równo będzie,
A dobroci nam przybędzie.

Dzieci w Afryce szkół nie mają,
Pomoc od nas otrzymają.
Uczyć mogę się wszędzie,
Same dobro z tego będzie.

Nikt nie może mnie wyzywać,
każdego na ratunek mogę wzywać.
Znać swe prawa musze,
I nikt na drodze mi nie stanie,
Do tego aby same sukcesy zdobywać,
I radość z tego czerpać.

Proszę was dzieci na całym świecie,
Abyście ze swoich praw w potrzebie,
Korzystały najlepiej jak umiecie.

Marta Stopa 8B

Dzieci i ich prawa
Dzieci swoje prawa mają.
Ale czy wszyscy ich przestrzegają?

My w takim kraju żyjemy,
W którym w rodzinie, klasie być chcemy.

W domu dobrych rodziców mamy,
Oni nas, a my ich kochamy.

Przyjaźnie zawieramy i o nie dbamy.
Z bratnimi duszami się spotykamy.

Nie wszędzie dzieciom jest tak dobrze,
Nie każde dziecko rozwijać się może.

W Afryce nie tylko zmagają się z suszą,
Ale jeszcze w kopalniach pracować muszą.

W Indiach i Chinach też dzieciom ciężko jest,
praw dziecka nie przestrzega się tam też.

O każde dziecko na świecie właściwie dbajmy,
Praw dziecka wszędzie przestrzegajmy!

Julia Staszewska

Prawa dzieci
Wszystkie dzieci swoje prawa mają,
Ale nie wszyscy ich przestrzegają.

My, polskie dzieci żyjemy tu.
Bawimy się i chodzimy do school.

Języków uczymy się i wielu innych rzeczy,
Bo nauka jest ważna, nikt temu nie przeczy.

Nie każdy na świecie tak dobrze ma,
Nie o każde dziecko się tak dba.

W Afryce ludzie szczęścia nie znają,
Zupełnie inne marzenia mają.

Chcemy, by wszystkie szczęśliwe były,
Codziennie śmiały się, bawiły i uczyły.

Do pracy nie chodziły, nie głodowały,
By tak jak ja czy ty swoje prawa miały.

Anastazja Kujawa

UNICEF SP 48
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SU z SP 48 na XU 2022
Po raz 7 w Szczecinie odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich – iks’u –
XU. 

Z przyjemnością informujemy, że przedstawicielki naszego samorządu były również obecne na tym
wydarzeniu. Przez trzy dni brały udział w warsztatach, wykładach, integrowały się z innymi samorządowcami,
ale przede wszystkim w przydzielonych sekcjach intensywnie pracowały nad projektem, który ostatecznie
wszyscy  prezentowali w Sejmiku Wojewódzkim. Zanim jednak rozpoczęły się wielogodzinne prace nad
projektem, który pozytywnie wpłynie psychologicznie i artystycznie na rozwój uczniów, odrywając ich tym
samym od szkolnej rzeczywistości, wszyscy uczestnicy konferencji w ramach integracji uczestniczyli w grze
miejskiej. I tu miła niespodzianka – sekcja, do której należała Zuzanna K. (8f), wygrała tę zabawę. Kolejnym
miłym zaskoczeniem był udział w Xu naszych absolwentów. Mamy ogromną satysfakcję, że przyczyniliśmy
się do ich zaangażowania w życie społeczne. Bardzo  zadowoleni jesteśmy z możliwości udziału w tym
wydarzeniu, bo widzimy ogrom korzyści płynących z obecności na Xu.

                                             Samorząd Uczniowski

Festiwalu Wolontariatu
W drugi poniedziałek listopada nasi wolontariusze i członkowie koła teatralnego
brali udział w Festiwalu Wolontariatu zorganizowanym przez Caritas. 
Uczniowie dowiedzieli się, jakie korzyści płyną z pomagania innym,
zaprezentowali swoje projekty, wymienili się doświadczeniami i zmotywowali do
dalszych działań. Na pewno zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas
następnych akcji charytatywnych organizowanych nie tylko przez Caritas. 
Nasze Koło Wolontariatu prężnie działa, ale dzięki takim akcjom jeszcze bardziej
mobilizuje się do pracy.

Alfik Matematyczny
23 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie
„Alfik Matematyczny”. 85 uczniów z klas 1- 8 podjęło się tego wyzwania i
postanowiło zmierzyć się z królową nauk. Konkurs jest wykorzystywany jako
instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego
myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Mamy
nadzieję, że uczniowie osiągną super wyniki o których dowiemy się za kilka
tygodni. Do tej pory osiągaliśmy bardzo dobre wyniki. 
Trzymamy kciuki.

SU

Wolontariat

ALFIK

SP 48

SP 48

SP 48



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 70 01/2023 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Pogodniak Szkolny

Dzień pluszowego misia w 3b
"Gdy wchodzę do pokoju dziecinnego,
to zawsze najpierw patrzę, gdzie jest miś
bo taki zwyczaj mam i misie dobrze znam,
i jedno wiem na pewno nie od dziś…
(...) Bo każdy chłopiec powinien mieć misia,
dziewczynka też – jeżeli tylko chce,
a wszystkim dzieciom wiadomo nie od dzisiaj,
że najlepiej śpi się z misiem – to się wie."
                                               Marek Majewski, "Roześmiane piosenki"

Klasa 3b też to wie, dlatego w Dniu Pluszowego Misia uczniowie zaprosili swoje przytulanki do szkoły, aby
wspólnie z nimi brały udział w lekcjach.
Wspólnie z dziećmi liczyły, czytały i pisały.

Dzień Pluszowego Misia w świetlicy

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Świetliczaki obejrzały film z serii "Kamlotki",
dzięki któremu poznały historię tej przemiłej maskotki i dowiedziały się, jak wiele jest gatunków
niedźwiedzi, gdzie mieszkają oraz to, że ich przysmakiem jest nie tylko miód�

Przy okazji różnych gier i zabaw, Panie zachęcały uczniów do wypowiadania się na określony temat,
kształtowały poczucie konieczności poszanowania zabawek i zgodnego bawienia się nimi oraz integrowały
zespół świetlicowy. Dzieci słuchały opowiadań o dobrze wszystkim znanym i lubianym Kubusiu Puchatku
oraz rozwijały umiejętności manualne podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.

VI Szkolny
 Dzień Postaci Historycznych

Albert Einstein, Lech Wałęsa, Maria Skłodowska-
Curie, Juliusz Cezar. Nie zabrakło też koronowanych
głów. Te postaci pojawiły się w naszej szkole
podczas VI Szkolnego Dnia Postaci Historycznych. 
Jak zawsze nasi uczniowie wykazali się niezwykłą
kreatywnością. Z rzeczy znalezionych w szafie
wyczarowali prawdziwe kostiumy. Ponadto
udowodnili, że świetnie znają epoki historyczne,
kulturę dawnych czasów. 
Świat się zmienia, a miłość do historii i tradycji trwa
wiecznie.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień
21 listopada przypada “Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. W naszej szkole też go obchodziliśmy.
Z tej okazji Nasza Szkolna Telewizja przeprowadziła sondę  wśród społeczności uczniowskiej i zadała,
wybranym/przypadkowym osobom, pytanie - Czym według nich jest życzliwość? Wśród odpowiedzi pojawiły
się takie:
"Życzliwość to odnoszenie się do drugiego człowieka z sercem." "To robienie dobrych uczynków". "Częste
używanie magicznych słów". "Bycie dobrym, uśmiechniętym, szanującym innych".
Ponadto uczniowie mogli wypowiedzieć się na temat życzliwości w szkole. Wszyscy stwierdzili, że jest ona
niezbędna i warto byłoby się jej uczyć, choć trudno określić, w jaki sposób. Okazało się także, że najtrudniej
przez gardło przechodzi nam słowo "Przepraszam", chyba wiąże się ono z największą odpowiedzialnością.
Ogólnie egzamin z życzliwości został zdany. Bądźmy dla siebie serdeczni nie tylko od święta.

Życzliwość SP 48
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Edukacja Ekologiczna w Zalesiu -
Nadleśnictwie Trzebież

W piątek, 2 grudnia klasy 2a i 2b korzystały w dobrodziejstw Transgranicznego Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Zalesiu.

Uczniowie poznawali florę i faunę polskich lasów. W sali ekosystemów kształcili swoją wrażliwość na pomoc
zwierzętom i roślinom. Warsztaty związane ze zjawiskami atmosferycznymi rozbudziły w dzieciach wiele
pozytywnych emocji. Powstawanie tęczy, zorzy, a nawet wiatru zaciekawiło wielu uczniów, którzy zadawali
mnóstwo pytań. Największą atrakcją były doświadczenia z ciekłym azotem. Początkowo giętka i elastyczna
roślina zamieniła się w strukturę podobną do szkła. Rzucona na ziemię rozbiła się na kawałki. Balonik  z
powietrzem zanurzony w ciekłym azocie zaczął drastycznie się kurczyć ze względu na spadek ruchu
cząsteczek we wnętrzu. Najwięcej poruszenia wywołało połączenie ciekłego azotu z wrzącą wodą, kiedy to
powstała ogromna chmura "azotowego dymu". Dzieci były niezwykle podekscytowane i do końca dnia dzieliły
się swoimi wrażeniami.

Warsztaty pszczelarskie
Klasa 3b miała okazję poznać życie i zwyczaje pszczół na warsztatach
"Tajemnice Pszczół" zorganizowanych przez Pasiekę Rodziny
Redlarskich. 

Uczniowie zapoznali się ze sprzętem do obsługi pasieki - ulami, ramkami,
podkurzaczem i strojem pszczelarza. Każdy miał możliwość dotknąć i powąchać
ramkę z woskiem pszczelim. 
Zawodowy pszczelarz, Pan Adam, przestawił klasie różnice między owadami
oraz przybliżył zadania Królowej i jej robotnic oraz życie w ulu. Każdy miał okazję
zapoznać się z rodzajami produktów pszczelich.
Uczniowie wykonali własnoręcznie świece z wosku pszczelego oraz otrzymali
słoiczek miodu, który ze smakiem spałaszowali jeszcze podczas przerwy.
Na sam koniec dzieci tańczyły i bawiły się z pszczelim gościem specjalnym w
rytm muzyki "Wyginam śmiało ciało".

Tę pszczółkę...
Chętnie śpiewamy:
" ... tę pszczółkę wszyscy znają... "Ale czy na pewno wiemy dużo o
pszczołach?

 Okazuje się, że mieszkańcy ula mają wiele tajemnic. Uczniowie klas 1-3 mogli
je poznać dzięki warsztatom przeprowadzonym przez prawdziwych pszczelarzy -
Pasiekę Rodziny Redlarskich.

W pierwszym tygodniu grudnia uczniowie jak pracowite pszczółki poznawali
życie owadów, ich stadia rozwoju, znaczenie w przyrodzie... Była też degustacja
miodu, wykonywanie woskowej, pachnącej świecy i zabawy ruchowe. Jednym
słowem, pani Renata Kocanowska zorganizowała dla uczniów klas 1-3 zajęcia
"cud - miód"! 

Lekcja z Portowcami
W środę 13 grudnia naszą szkołę odwiedzili zawodnicy klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin.
Vahan Bichakhchyan, Kostas Triandafilopulos, Kacper Kostorz i Marcel Wędrychowski o
godzinie 13.40 pojawili się w sali gimnastycznej, gdzie czekało na nich kilkudziesięciu uczniów
klas sportowych.
 Piłkarze wcielili się w nauczycieli wychowania fizycznego i przeprowadzili inspirujące dla dzieci zajęcia.
Każdy młody sportowiec miał szansę zaprezentować umiejętności piłkarskie, a także spróbować swoich sił w
gierce z profesjonalistami.
Po zajęciach sportowych była chwila na autografy i wspólne zdjęcia. Z tej lekcji każdy uczeń wychodził z
uśmiechem na ustach i cennymi wskazówkami od Portowców.

Portowcy

Trzebież
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