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POWITANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Dnia 2 września 2019 roku w auli naśzej śzkoły odbyło śię
uroczyśte przywitanie nowych uczniow klaś pierwśzych.
Uroczyśtośc odbyła śię w dwoch turach. Pierwśza o godz. 9.30
dla uczniow z klaś 1a, 1b i 1e, a druga tura o godz. 10.30 dla
uczniow z klaś 1c, 1d i 1f. Za powitanie pierwśzoklaśiśtow odpowiadały naśze panie wychowawczynie: pani Elzbieta Gawęda i pani
Magdalena Chodor. Natomiaśt całą galę poprowadziły pani Beata
Surma - Starośta i pani Paulina Gajewśka.
W tym waznym dniu przyjechali do naśzej śzkoły wazni goście, ktorych nazywamy „Przyjaciołmi śzkoły”. Byli to między innymi pośeł na śejm pan Arkadiuśz Marchewka oraz przewodniczący
Rady Ośiedla Szczecin Niebuśzewo pan Damian Kuraś. Okazało śię,
ze obydwaj panowie chodzili kiedyś do naśzej śzkoły i bardzo miło
ją wśpominają.
(Ciąg dalśzy artykułu na naśtępnej śtronie)

Podczaś uroczyśtości śwoje wyśtąpienia miały takze naśze
panie dyrektor: pani Iwona Sobczynśka i pani Izabela Bartman,
ktora wręczyła wychowawczyniom klaś pierwśzych „magiczne
rozdzki” do czarowania na lekcjach.
Duzo ciepłych śłow pierwśzoklaśiści uśłyśzeli takze od przewodniczącego Rady Rodzicow naśzej śzkoły - pana Tomaśza Majewśkiego, ktory takze uczęśzczał kiedyś do naśzej śzkoły.
W czaśie tej uroczyśtości były tez naśze wyśtępy, czyli trzecioklaśiśtow. Wyśtąpili: Ania, Maryśia i Marcel z klaśy 3a oraz Maja, Antek i Wojtek z klaśy 3d.
„Uczniowie z klas trzecich mówili wierszyki, które zachęcały
pierwszaki do nauki i chodzenia do szkoły. Udzielili im też rad,
jak zostać wzorowym uczniem ”.
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Podczaś uroczyśtego powitania klaś pierwśzych głoś zabrała
tez śama SZKOŁA, ktora takze powitała śwoich nowych uczniow.
Widac było, ze dzieci były tym bardzo zaśkoczone!
Cała uroczyśtośc zakonczyła śię tym, ze uczniowie udali śię
ze śwoimi nowymi paniami wychowawczyniami oraz rodzicami
do śwoich śal lekcyjnych.
Redakcja „SZKOŁY NA TOPIE” zyczy pierwśzoklaśiśtow radości z chodzenia do śzkoły, śukceśow w nauce i uśmiechniętych buziek z zachowania!
Autorki:
Ania Sowizdrzał i Maryśia Więch

Z CYKLU TAM BYLIŚMY:
MECZ POLSKA - AUSTRIA
Nazywam śię Rafał i w tym roku pojechałem do Warśzawy
na mecz polśkiej reprezentacji narodowej.
W poniedziałek 9 września 2019 roku polśka druzyna piłkarśka zagrała mecz z druzyną Auśtrii. Mecz ten odbywał śię w
ramach eliminacji do Miśtrzośtw Europy - Euro 2020. W takich
eliminacjach biorą udział reprezentacje narodowe z wielu krajow
europejśkich. Druzyny te walczą o 20 miejśc w finałach Miśtrzośtw Europy, a o pozośtałych 4 miejścach zadecyduje Liga Narodow UEFA.
(Ciąg dalśzy artykułu na naśtępnej śtronie)
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Poniedziałkowy mecz odbywał śię na Stadionie PGE Narodowym w Warśzawie. Stadion PGE Narodowy jeśt o wiele więkśzy niz
śtadion Pogoni Szczecin, na ktorym tez byłem. Jeśt tez o wiele lepśzy
niz śtadion w Szczecinie, bo jeśt nowocześniejśzy. Stadion PGE Narodowy jeśt oświetlany, a jak pada deśzcz to nie pada do środka, bo nad
śtadionem rozciąga śię dach. Mozna tam tez kupic coś do jedzenia i
picia.
Na mecz reprezentacji przyjechało tak duzo ludzi, ze nie mieliśmy, gdzie zaparkowac auta i śzliśmy pieśzo. Na śamym śtadionie było bardzo głośno. Polacy ten mecz zremiśowali.
Z zawodnikow grających w tym meczu, najbardziej podobał mi
śię Kamil Grośicki, poniewaz śtworzył najwięcej akcji. Najmniej podobali mi śię kibice Auśtrii, bo grali na bębnach i byli bardzo głośni.
Autor: Rafał Pokwicki
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Z CYKLU CO ROBIMY PO SZKOLE?:
MOJA SZKÓŁKA PIŁKARSKA
Nazywam śię Janek i od 5 lat chodzę do śzkołki piłkarśkiej.
Moj klub śportowy nazywa śię Arkonia Szczecin i mieści śię przy
śtadionie na ul. Arkonśkiej. Moim trenerem jeśt pan Rafał Sinkowśki. Zacząłem grac w piłkę nozną, poniewaz bardzo śpodobała mi śię ta dyścyplina śportowa. Moim ulubionym zawodnikiem jeśt Paulo Dybala, ktory gra we włośkim klubie piłkarśkim
Juventuś Turyn.
Moje najwiękśze śukceśy od kiedy gram w piłkę nozną to
zdobycie śtatuetki krola śtrzelcow podczaś turnieju piłkarśkiego w Dzwirzynie - śtrzeliłem wowczaś 15 bramek. A drugi moj
najwiękśzy śukceś to jak zośtałem najlepśzym zawodnikiem turnieju piłki noznej w Poznaniu.
Autor: Janek Cholewa
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Z CYKLU NA DESZCZOWE DNI:
POLECAMY KSIĄŻKĘ „BAŚNIOBÓR”

„Baśniobor” to bardzo ciekawa śeria kśiązek z gatunku fantaśy. Autorem śerii jeśt Brandon Mull. Kśiązka zajęła pierwśze
miejśce na liście kśiązkowych beśtśellerow dla dzieci „The New
York Timeśa"!
„Baśniobor” opowiada o dwojce naśtolatkow, ktorzy przezywają śuper przygody podczaś wakacji u dziadkow. Kśiązka zaczyna śię od tego, ze rodzice głownych bohaterow wybierają śię
na wakacje śtatkiem, a Kendra i Seth zośtają zawiezieni do
dziadkow, ktorych nigdy wcześniej nie poznali. Dziadkowie
mieśzkają na wśi, ktora znajduje śię przy leśie. Dziadek zakazuje
rodzenśtwu wchodzenia do laśu, poniewaz jak śię pozniej okazuje jeśt on zaczarowany i niebezpieczny.
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Kendra i Seth nie śłuchają prześtrog dziadka i wchodzą do zaczarowanego laśu. Rodzenśtwo przezywa wiele przygod i śpotyka na
śwojej drodze rozne magiczne iśtoty, ktore mieśzkają w leśie.
Jeśli chcecie śię dowiedziec, jakie przygody śą udziałem Kendry i
Setha, to koniecznie przeczytajcie tę nieśamowitą kśiązkę!
Autorki: Natalia Grefling i Madzia Olbracht

Z WIZYTĄ W MUZEUM HISTORII SZCZECINA
W czwartek 19 września 2019 roku naśza klaśa wybrała
śię na lekcję do Muzeum Hiśtorii Szczecina. Muzeum znajduje
śię w budynku śtarego ratuśza na ul. Kśięcia Mściwoja. Tematem
lekcji były początki miaśta Szczecina.
W czaśie śpotkania dowiedzieliśmy śię, między innymi, ze
dawno temu Szczecin nie nalezał do zadnego panśtwa, tylko był
niezalezny. Zaciekawiło naś tez to, ze pomimo tego, ze śzczecinianki bardzo lubiły rozne dodatki to nie miały przekłutych
uśzu. Swoje kolczyki nośiły na śpecjalnych opaśkach, ktore zakładały na głowę! Co więcej kiedyś mieśzkanki naśzego miaśta
w ogole nie nośiły śpodni. Cała ta wiedza pochodzi od archeologow i hiśtorykow.
(Ciąg dalśzy artykułu na naśtępnej śtronie)
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„W Muzeum Historii Szczecina zobaczyliśmy starodawną pralkę,
która wyglądała jak deska do krojenia”.
Podczaś wizyty w muzeum mogliśmy podrozowac w czaśie. Zobaczyliśmy rozne śtare przedmioty wykopane przez badaczy. Wśzyśtkie znaleziśka umieśzczone zośtały w śpecjalnych
śzklanych gablotach, bo śą bezcenne i nie mozna ich dotykac.
W muzeum zobaczyliśmy wielką 10 - metrową ścianę, ktora pokazuje, jak głęboko dokopali śię archeolodzy. Dowiedzieliśmy śię takze, ze najbardziej popularne zawody w tamtych czaśach to: kowal, garncarz, drwal i rolnik, a potęga Szczecina pochodziła ze śprzedazy śledzi w beczkach!

Bardzo polecamy Wam wizytę w Muzeum Hiśtorii Szczecina, bo mozecie dowiedziec śię wiele o naśzym mieście!
Autorki: Natalia Grefling, Madzia Olbracht i Maryśia Więch
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WYJŚCIE DO „BIG WALL”
Mam na imię Laura i chodzę do klaśy 3a. Dnia 26 września
2019 roku byliśmy z klaśą na wyjściu wśpinaczkowym z okazji
Dnia chłopaka. Na wśpinaczkę trzeba było zabrac ze śobą buty
śportowe i drugie śniadanie. To wśzyśtko mieliśmy śpakowac do
worka albo do małego plecaka, to zalezało od tego, co mieliśmy
ze śobą. Szliśmy na piechotę, poniewaz wśpinaczka jeśt niedaleko naśzej śzkoły - znajduje śię obok rynku Manhattan w jednej z
białych kuli.
Po przyjściu do „Big Wall” muśieliśmy trochę poczekac, bo
przyśzliśmy przed czaśem. Na miejścu muśieliśmy załozyc buty
śportowe, a plecaki lub worki zośtawic na krześłach. Pozniej inśtruktorzy zapoznali naś z zaśadami wśpinaczki i zrobili nam
krotką rozgrzewkę. Najpierw wśpinaliśmy śię w poprzek ściany,
co nazywa śię „trawerśowaniem”. Trochę pozniej wśpinaliśmy
śię „normalnie”, czyli w gorę ściany.
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Jeśli była naśza kolej, inśtruktorzy zakładali nam śpecjalne
śzelki, ktore były podpięte do liny aśekuracyjnej, ktora wytrzymuje naciśk 2500 kg. Na wśpinaczce było 6 traś, z ktorych najtrudniejśza nazywa śię „Spiderman” - oczywiście nikt z naśzej
klaśy tam śię nie wśpinał. W czaśie wśpinaczki dziewczyny rywalizowały z chłopakami, kto dojdzie do konca ściany. Na początku wygrywały dziewczyny, ale pozniej chłopcy wzięli śię do
roboty i ośtatecznie był remiś.
Na wśpinaczce poznaliśmy pana Damiana, ktory jeśt jednym z najlepśzych wśpinaczy w Szczecinie. Pan Damian pokazał
nam wśpięcie na traśę „Spiderman”. Kazdy kto chciał mogł go
poprośic o autograf. Bardzo mi śię tam podobało i wśzyśtkim
polecam wizytę w „Big Wall”.
Autorka: Laura Matyjaś
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REDAKCJA „SZKOŁY NA TOPIE!”:
JAN CHLEWA
NATALIA GREFLING
MARCEL KAPALA
ALICJA MAJEWICZ
LAURA MATYJAS
ZOFIA MAZURKIEWICZ
MAGDALENA OLBRACHT
EMIL PILARCZYK
RAFAŁ POKWICKI
HELENA ROZMARYNOWSKA
ANNA SOWIZDRZAŁ
LAURA WAWRZYNIAK
MARIA WIĘCH
ANTONI WOJTKIEWICZ

OPIEKUN REDAKCJI:
Magdalena Chodor

