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Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich jest obchodzony na
całym świecie 23 kwietnia. Plakat
promujący święto książki
wykonała Nikola Malkowska
(zdj.)
To, co się dzieje na szkolnym boisku, budzi spore
emocje. Wszyscy czekają na nową salę
gimnastyczną, która będzie służyć całej społeczności
szkolnej. A kiedy to się stanie i jak będzie wyglądać -
przeczytajcie na str. 2. Tam znajdziecie wywiad         
z Panią Dyrektor Grażyną Kasperek.

Na Szkolnej Uliczce Sucesów   
(str. 5) znajdziecie ciekawostki 
o mandze - japońskiej sztuce
rysowania i laureatkach miejskiego
konkursu plastycznego. Może
zainspirujecie się tym artykułem
i spróbujecie rysować tą techniką.

Lajkujemy czytanie -  to temat
miesiąca tego numeru "Pszczółki".
Czy czytanie jest wciąż na topie?
Po jakie książki sięgać? I  czy      
w ogóle warto czytać? Na te
pytania próbuje odpowiedzieć
redaktor naczelna gazetki Alicja
Sładkowska.

Nikola Malkowska
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: panią dyrektor Grażyną Kasperek - Co dzieje
się na placu szkolnym?

Takie zabawki mamy teraz na placu
szkolnym....

- Pani Dyrektor, kiedy  zostanie  wybudowana 
nowa  sala  gimnastyczna?

 - Koniec  budowy  był  planowany  na  sierpień 
przyszłego  roku,  ale  panowie,  którzy  budują  nam 
salę  powiedzieli,  że prawdopodobnie  uda  im  się 
zbudować  salę  już  w  grudniu  tego  roku. 
Nauczyciele  jak  i  uczniowie  bardzo na to liczą. 

 - Jakie  wyposażenie  będzie  miała  nowa  sala 
gimnastyczna?

 - Wyposażenie  nowej  sali  gimnastycznej  będzie 
dostosowane  do  potrzeb  uczniów  naszej  szkoły. 
Innym  słowem,  każdy  uczeń  znajdzie  tam  coś  dla 
siebie. Ale będzie nowoczesne i atrakcyjne zarówno
dla uczniów jak i nauczycieli.

 - Czy  z  nowej  sali  gimnastycznej  będą mogli 
korzystać  wszyscy  uczniowie?

 - Oczywiście, że tak.  Z sali mogą  korzystać 
wszyscy  uczniowie  naszej  szkoły.  Ale  z  nowej  sali
 mogą  korzystać  też  nauczyciele. Zaprosimy
również rodziców, bo dysponując salą gimnastyczną
będziemy mogli organizować różne imprezy szkolne.

 -  Czy  pani  zdaniem  sala  po  wybudowaniu 
będzie  ładna?

 - Według  mnie  sala  po  wybudowaniu  będzie  ładna
 i  bezpieczna .  Moim  zdaniem  i  wygląd,       i 
bezpieczeństwo  są  tak  samo  ważne,  więc 
zadbamy  o  to,  by  taka  właśnie  była  nasza  sala.

- Co  się  stanie  z  tamtymi  górami  ziemi  na 
placu  szkolnym ?

- Najprawdopodobniej  w  tamtym  miejscu  będzie 
zrobiona  górka  do  zjeżdżania  na  nartach  i 
sankach.  Żeby  i  uczniowie  naszej  szkoły,  i  dzieci 
z  okolicy  nie  musiały  chodzić  do  lasu  pozjeżdżać 
na  sankach,  tylko  mogły  pójść  na  nasz  plac          i
 tam  się  pobawić.

- Bardzo  dziękujemy  za  udzielenie  wywiadu.

                                                   Rozmawiały: 
                                          Oliwia Lewandowska, 
                                           Basia Pniak, 
                                           Oliwia Śmigiela

A tak będzie już wkrótce...

fot.

fot.

GK

GK
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Temat miesiąca: Lajkujemy czytanie!

DK

Dlaczego warto czytać?

Powodów jest kilka. Książki uwalniają emocje
i oczyszczają duszę. Wiem, brzmi górnolotnie, ale
chodzi po prostu o to, że wywołują śmiech albo łzy.
Dzięki czytaniu stajemy się bardziej tolerancyjni
i lepiej rozumiemy ludzi, poprawiamy poczucie własnej
wartości, czasem odnajdujemy odpowiedzi na
nurtujące nas pytania. Przecież bohaterowie książek
też mają problemy: zakochują się, kłócą
z rodzicami, cierpią na brak przyjaciół... Dzięki
książkom lepiej poznajemy swoje emocje i potrzeby,
zwiększamy zasób słów i swoją wiedzę o świecie.

Co warto czytać?

Według mnie warto czytać wszystko, ale dziś polecam
Wam książki detektywistyczne, ponieważ "zmuszają"
one nasz mózg do myślenia. Trzeba kojarzyć fakty,
wraz z bohaterami szukać rozwiązania tajemnicy. Inne
książki też są pożyteczne. Lektury przyrodnicze
poszerzają naszą wiedzę o otaczającym świecie, z
kolei książki przygodowo - historyczne np."Kroniki
Archeo" Agnieszki Stelmaszyk w przyjemny sposób
opowiadają o odkryciach historycznych,
archeologicznych, dzięki czemu szybciej je
zapamiętujemy. Chłopakom polecam świetnie
napisaną z wartką akcją książkę Assassins.

Czy czytanie jest wciąż modne?

W moim odczuciu czytanie w naszym pokoleniu jest
coraz bardziej wypierane przez media, ponieważ
często słyszę, że lepiej obejrzeć film niż przeczytać
książkę. Telewizory i komputery służą ludziom, ale
i im szkodzą. Zamiast wieczorem grać w grę,
spróbujmy usiąść przy interesującej lekturze.
Poprawimy w ten sposób nasze samopoczucie,
wiedzę i wrażliwość. Na szczęście znam wiele osób,
które są "zaczytaczami", i to jest powód, dla którego
powstał ten artykuł.

                                     Alicja Sładkowska

              Mól Matematyczny

Był raz mól książkowy
Słynący z mądrej głowy,
I miał z tym problem wielki,
Bo lubił tylko cyferki.

Na nic mu książki liczne,
Lubił te matematyczne.
Niestrawność miał po komedii,
A zgagę po tragedii!

Trochę obywszy się w świecie
Co zrobił, czy już wiecie?
Zatrudnił się jako księgowy,
I problem miał już z głowy!

                            Maksymilian Kamiński

il. Marysia Rorot
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Szkolny flesz
Katowice Open

Runmageddon Kids

Kolejne warsztaty taneczne
w naszej szkole

Dnia 6 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbył się
turniej tenisowy WTA Katowice Open.
Nasza szkoła miała okazje oglądać mecz
pań Flipkens i Mitu zakończony zwycięstwem
Kristein Flipkens. Wrażenie na nas zrobił również
sam Katowicki Spodek pełen wyposażenia dla
tenisistów.
  
                                           Maksymilian Kamiński

na zdj. uczestnicy zajęć tenisa, które pod okiem pani
Magdaleny Adamiec, odbywają się stadionie Górnika

Katowice

AS

Runmageddon to mrożący krew w żyłach bieg!Lubisz
taplać się w błocie i przeskakiwać różne przeszkody?
Jeżeli tak, to Runmageddon jest stworzony z myślą o
tobie.  Nie znajdziesz na świecie drugiej takiej imprezy
z taką ilością adrenaliny i tak ciekawa trasą. W biegu
uczestniczyli również reprezentanci szkoły: Julia
Jastrzębska, Oliwia Śmigiela i Basia Pniak (zdj.
poniżej), a także uczniowie klas pierwszych - Tosia
Czarnuch.
  Basia Pniak, Oliwia Śmigiela, Julia Jastrzębska

duo

19 kwietnia przyjechał do nas, już po raz trzeci,
Sebastian Kowalczyk - tancerz, aktor, choreograf
(znany Wam pewnie z serialu "Szkoła").

O sobie mówi, że zarówno tańcem, jak i aktorstwem,
zajmuje się hobbystycznie.

Pokazał dzieciakom, jak tańczyć hip - hop, nauczył
całego układu. Warsztaty wymagały sporej tężyzny
fizycznej, ale młodzież dała radę. Wyszli uśmiechnięci,
z autografami gwiazdy w ręku.

                                                    Zuza Gogolin

open

fot.

fot. MW



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 14 04/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Pszczółka

Szkolna Uliczka Sukcesów

Manga w kimonie

Konkurs frazeologiczny

Manga to japoński komiks, rysunek i obraz.
Pierwsza manga powstała po II wojnie światowej.
Cechuje się tym, że postacie, które tam występują,
mają duże oczy i wschodnie rysy twarzy. Manga nie
ma zbyt wielu kolorów,  przeważnie jest czarno - biała.
W latach 60 Osamu Tezuka, zwany ojcem mangi,
zaczął ją rysować naśladując kreskówki Disneya. 

"Manga w kimonie" to nazwa konkursu
zorganizowanego przez Zespół Szkół
Ogólnokształcący nr 14 w Zabrzu. Zadaniem
uczestników było przedstawienie mangi w tradycyjnym
stylu japońskim za pomocą rysunku wykonanego
ołówkiem na białym papierze.
w tegorocznej edycji brało udział aż 170 rysunków.
Nikola Czerwińska została laureatką konkursu, 
Emilia Biela zdobyła wyróżnienie.

Nagrody zostaną rozdane w czasie Dnia Japońskiego
27 kwietnia 2016r.
                                                         Emilia Biela

               Barbara Pniak
           zajęła trzecie miejsce        
w miejskim konkursie
frazeologicznym "Z polszczyzną za
pan brat" organizowanym przez SP
17 w Zabrzu, w kategorii     klas IV. 

              Alicja Sładkowska
              została finalistką 
konkursu frazeologicznego "Z
polszczyzną za pan brat" w części
wiedzowej.

                                           KK

                 Konkurs biblijny
Z eliminacji szkolnych do półfinału konkursu biblijnego
przeszły trzy osoby Filip Głowa, Roland Nocoń i Filip
Pielot. W XXl finale był tylko Filip Pielot. Konkurs
organizowały diecezje: gliwicka, katowicka.
                                                          Filip Pielot

Filip Pielot

AlaDanecka

skan

Basiail. Ewelina
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Top fryzura

TOP KĄCIK!
WIEM CO JEM!

Wiosenne śniadanie 2a

Rezenzja książki

Kwiecień plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata. 
Fryzurą na ten miesiąc jest kok
połączony z warkoczem.
Zaczynamy od wydzielenia pasma
włosów z tyłu głowy. Dzielimy na
trzy i zaplatamy holendra lub
francuza do mniej więcej czubka
głowy. Zbieramy wszystkie włosy
i związujemy kucyk. Potem
możemy zrobić koka
z wypełniaczem lub bez, albo
zostawić kucyk i będzie pięknie.

                     Ola Błaszczyk

           Victoria Aveyard 
        ,,Czerwona Królowa"

Świat podzielił się wedle koloru
krwi. Władcy o srebrnej krwi
mający niesamowite moce i
czerwonokrwiści - ich poddani bez
niesamowitych mocy. Jednak
główna bohaterka, Mare Borrow
,mająca czerwoną krew, odkrywa
w sobie moce srebrnych. Główna
bohaterka znajdzie się w ich
świecie, gdzie będzie ukrywać
kolor krwi i nie będzie wiedziała, 
kto jest wrogiem,  a kto
przyjacielem. 
Porywająca i zaskakująca fabuła.
Gorąco polecam
                                Emilia Biela

sałatka

     Shake truskawkowy

Składniki:
200 g truskawek
300 ml mleka
ok. łyżka cukru
lody śmietankowe 3 gałki

Przygotowanie:
Obierz, umyj truskawki i zmiksuj
blenderem. Następnie dodaj cukier,
mleko i lody, miksuj na gładką
masę. Shake truskawkowy
możemy podać z bitą śmietaną,
dowolną posypką, wafelkami itd.
Świetny deser na upalne dni.
             Julia Jastrzębska,
               Oliwia Lewandowska

Z okazji
nadejścia
wiosny klasa 2a
przygotowała
wiosenne,
apetyczne
kanapki. Na
zdjęciu
Sebastian
Szczęsny
prezentuje swój
talerz
smakołyków, bo
wie, że
najważniejsze
jest zdrowe
odżywianie.
M. Kaczmarek
N. Kowalczyk

fot. BB
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VW beetle
Stylowy Garbus
- przełom w erze motoryzacyjnej lat 40

Kącik sportowy

 Kącik Fascynatów

To nowy dział w naszej szkolnej gazetce. Będę tutaj
pisać o nowych piosenkarkach, piosenkarzach,
zespołach, ale i  o sławnych, choć zapomnianych. W
tym numerze przedstawię wam: Sylwię Przrybysz 

Sylwia Przybysz (ur. 28 sierpnia 1998r.) - polska
wokalistka i youtuberka. Laureatka konkursu Youtube
Young Stars 2015.Kariera muzyczna Sylwii rozpoczęła
się w 2012 roku od wykonywania coverów
udostępnianie ich na swoim oficjalnym kanale w
serwisie YouTube. Pierwszy cover, który wykonała był
to utwór Cher Lloyd pt. „Want U Back“. Pod koniec
2014 roku została odkryta przez wytwórnię muzyczną
My Music.24 IV 2015 odbyła się premiera
debiutanckiego klipu promującego płytę Plan, która
została wydany 9 X 2015 roku. Singlem
zapowiadającym płytę był utwór tytułowy z gościnnym
udziałem wokalisty Mezo+. Wśród gości na albumie
znaleźli się ponadto zespół Verba i DJ Remo.
Zachęcam do przesłuchania jej piosenek ;)
Informacje ze str. Wikipedia.pl 
                                              Zuzanna Gogolin

Volgswagen powstał właśnie w tym czasie, kiedy
powstał Garbus. Nie był on świetnym samochodem,
nie był on nawet dobrym samochodem. Był zły.
Jeździło się nim jak mikrofalówką ze średniowiecza,
do której był włożony popsuty silnik, z którego
wylatywały części a on sam się gotował. Dosłownie.
Nie był on też ładny, a jego maksymalna prędkość była
bardzo niska. Niestety, nie mogę wam jej podać bo
przestali byście czytać moje artykuły.
Jednak nie możemy zapomnieć o tym, że jest on
przodkiem 911, 944, 918, 934, 904, 906,908,
itd. Czyli podsumowując, źle się nim jeździ, jest
brzydki i niefajny, jednak jest przodkiem
dziewięćsetek. Następnym razem będzie o ferrari 250
GTO! Nie zapomnijcie przeczytać.
                                                    Michał Szczupał

Budowa stadionu  Górnika Zabrze toczy się bardzo
powoli. Jest to spowodowane tym, że inwestycja
wymaga sporych nakładów finansowych. Ale
uczniowie naszej szkoły, dzięki uprzejmości zarządu
stadionu, mogli zwiedzić obiekt, zasiąść w loży dla
vipów, obejrzeć zaplecze, przybić piątki piłkarzom.
Poza tym dzieci wraz z rodzicami mogły skorzystać z
darmowych biletów na środowy mecz (20.04). Arena
Zabrze, czyli stadion Górnika, robi wrażenie. To duży i
nowoczesny kompleks, a poza tym jest gdzie
pojeździć na rolkach...             Filip Głowa

Arena Zabrze

Polska też ma
dobrą muzykę �

p

Szczupał

fot. MA

s

Michał
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Kącik sowy mądrej głowy

Zagadka logiczna Ciekawostki

Wiktoria

Krzyżówka          
                             
                             
                             
             

Wiktoria Duda

Przełóż jedną i tylko jedną zapałkę aby równanie stało się prawdziwe.
Przekreślenie znaku równości nie jest poprawnym rozwiązaniem.
Nie wolno dokładać, łamać ani zabierać zapałek.

RMS Titanic - Wypłynął on
10 kwietnia 1912r. Była to spokojna
podróż, ale w noc z 14 na 15
kwietna 1912r. Titanic otarł się o
górę lodową. Wtedy zaczęła się
panika i statek utonął, niektórym
udało się przeżyć katastrofę.      
Kamil Rzeszutek

Tonący Titanic

1. Pora roku, w której                      
obchodzimy Wielkanoc.2.
Pomalowane jajko.
3. Wielkanocne ciasto.
4. Święcimy je w Niedziele              
  Plamową.
5. Dzielimy się nim w Wielkanoc.
6. "Kotki" na gałązkach.
7. Lany ___________
8. Nosimy w nim święconki.
9. Przynosi prezenty na                  
     Wielkanoc.

                         Wiktoria Duda

Duda

źr. Google

Kamil Rzeszutek
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Tydzień Marlenki Horoskop

Czwartek
Przychodzi
Marlenka do
sklepu i pyta się
-Czy jest cukier
w kostkach?
-Nie, nie ma.
- Aaa, a czy jest
jakaś inna tania
bombonierka?

Poniedziałek
Na lekcji  pani pyta się Marlenki:
- Marlenko, a gdybym powiedziała:  jestem piękna, to
jaki to będzie czas?
Marlenka na to:
- Zdecydowanie przeszły, proszę pani!
Wtorek
W wojsku kapral tłumaczy Edziowi nową grę
zręcznościową:
-Ustawiamy się wszyscy w kole, odbezpieczamy
granat i rzucamy go nawzajem do siebie.
-A co dzieje się z tym, u którego granat eksploduje?
-Ten wypada z gry.
Środa 
Przychodzi ojciec Marlenki na zebranie i mówi do
wychowawczyni: 
- Czy moja córka zrobiła jakieś postępy???
Na co nauczycielka odpowiada:
- Tak!!! Lepiej podrabia Pana podpisy!!!

Piątek
Idzie Marlenka na przystanek autobusowy.
Przychodzi Edziu i mówi do niej:
- Co Pani tu robi, przecież autobusy jeżdżą tylko w
święta?
- A to dobrze się składa, bo mam dzisiaj urodziny.

                                                 Paulina Opałka
 

Wodnik -Znudziły Ci się stare ubrania? Czas
odświeżyć garderobę. Chociaż może wystarczy
wstawać trochę wcześniej, by mieć więcej czasu na
skompletowanie fajnego stroju do szkoły? ;)
Ryby-Zabieraj się za nowe pomysły, zwłaszcza te,
które jeszcze niedawno wydawały Ci się nierealne. 
Teraz będziesz mieć szansę spełnić marzenia. 
Baran-Będziesz odkrywać tajemnice, kojarzyć fakty   i
dowiesz się wielu zaskakujących rzeczy o ludziach  z
Twojego otoczenia.
Byk-Odkryjesz w sobie artystyczny talent. Pomyśl o
rozwijaniu swoich zdolności. Może zapisz się na jakieś
zajęcia plastyczne? 
Bliźnięta-Będziesz skuteczna/skuteczny we
wszystkim, za co się weźmiesz. Odłóż więc na bok
wątpliwości i zacznij działać, a Twoje marzenia
wkrótce się spełnią!
Rak-Twoje życie przyśpieszy. Będziesz miał/miała
więcej obowiązków i więcej zaproszeń na imprezy.
Choć to niełatwe, znajdź koniecznie czas na
odpoczynek i sen.
Lew-Przybędzie Ci kasy, ale zakupowe okazje będą
kusić Cię, jak nigdy dotąd. Jeśli im nie ulegniesz         i
jeszcze trochę zaoszczędzisz, pozwolisz sobie na coś
ekstra.
Panna-Czy nie za bardzo martwisz się o swoje
zdrowie? Zamiast siedzieć na internecie, wyjdź  lepiej
na spacer, by wzmocnić odporność.
Waga-Porównywanie się z innymi to najkrótsza droga
do wyhodowania sobie kompleksów wielkości
Himalajów. Nie patrz na innych, tylko na siebie!
Skorpion-Spotkasz swojego dawnego przyjaciela,    z
którym urwałeś kontakt. Po spotkaniu odnowisz swój
urwany kontakt i znowu będziecie przyjaciółmi.
Strzelec- W następnym tygodniu cały weekend
przesiedzisz w domu, lecz okaże się, że twój 
przyjaciel także siedzi sam w domu i zaprosi 
cię do siebie.
Koziorożec-Niestety, przed weekendem zostanie
zapowiedziany duży sprawdzian twojej wiedzy,
nauczyciele będą pytać z każdego przedmiotu. Lepiej
się naucz, życzę powodzenia!!!
                           
                     Emilia Biela i Zuzanna Gogolin

il. Maria Rorot
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Kalendarium

Dla naszych Mam

Ilustracja 
z okładki

Sprawdzian 
szóstoklasisty

W tym roku szkolnym, 5 kwietnia,
klasa VIa i VIb napisała sprawdzian
szóstoklasisty. Był to, według
zapewnień ministra oświaty, ostatni
taki sprawdzian. Piątoklasiści
odetchnęli z ulgą...

1 maja - Święto Pracy
2 maja - Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 maja
4 maja - Dzień Strażaka i Hutnika
5 maja - Dzień Tolerancji Praw Człowieka i Integracji Europejskiej
8 maja - Wniebowstąpienie
9 maja - Święto Unii Europejskiej
12 maja - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
14 maja - Dzień Farmaceuty
15 maja - Zielone Świątki
16 maja - Wywiadówka
17 maja - Światowy Dzień Komunikacji
18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów
21 maja - Światowy Dzień Kosmosu
22 maja - Dzień Praw Zwięrząt
24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych
25 maja - Dzień Mleka
26 maja - Dzień Matki i Boże Ciało
 
                                                              Ola Błaszczyk

Dzień Matki jest raz w roku, 
Szczęśliwy i pełen uroku. 

W tym dniu pragnę złożyć Ci
życzenia: 
Zdrowia szczęścia i powodzenia.
 
Za to, że zawsze jesteś przy mym
boku 
Za to, że wskazujesz drogę mi       
w mroku 
Za to, że dni moje tęczą malujesz 

dziś Mamo z głębi serca Ci
dziękuję.

                    Twoja Pszczółka
       

il. Martyna

Koło Przyjaciół Biblioteki ogłosiło
konkurs dla klas IV - VI na plakat
promujący Światowy Dzień Książki.
Najwięcej prac wykonali uczniowie
klas młodszych i były to piękne,
barwne ilustracje nawiązujące do
historii przeczytanych w książkach.

Na wyróżnienie zasługuje praca
Marysi Rorot z kl. VI b, a konkurs
wygrał plakat autorstwa:

          Nikoli Malkowskiej 
                   z klasy Ia

Pozostałe prace możecie obejrzeć
na gazetce Szkolna Uliczka
Sukcesu.
                                       KK

googleWalasek żr.
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