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Nowa redakcja -
nowe pomysły

Jesień

W tym numerze:

2 str. Wywiad z
ciekawym
człowiekiem:
Anna Jastrzębska
odpowie nam na
pytania dotyczące
parku C12 - nowej
atrakcji w Zabrzu.

Na str. 5 Szkolna
Uliczka Sukcesów,
a w niej udział
uczniów naszej
szkoły w nagraniu
teledysku oraz
wygrana w ringo.
 
7str. Zawsze na
topie.

Warto obejrzeć,
Warto zagrać,
Warto przeczytać
oraz wyzwanie dla
dwóch naszych
reporterek - co
robić, gdy mamy
zakaz grania na
komputerze.

Za oknami fruwają kolorowe, jesienne liście. Czasem
pada deszcz, wieje wiatr, aura nie zachęca do długich
spacerów. Co zatem robić jesienią? Bawić się!
Listopad to czas wróżb andrzejkowych. Już dziś
możecie się zacząć do nich przygotowywać. Zajrzyjcie
koniecznie na str. 3

8str. Kącik sowy
mądrej głowy. Ta
strona była
stworzona z myślą
o inteligentnych
umysłach są tam
zadania  które nie
każdy potrafi
zrobić. Pomyślcie i
spróbujcie  je
rozwiązać.
POWODZENIA.

9str. Tydzień
Marlenki i
weekend
Brunhildy
(nowość), ta
strona z
pewnością was
rozbawi komiks i
żarty idealna
strona
dowcipnisia.
Oliwia Śmigiela

Oliwia Śmigiela
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 Wywiad z ciekawym człowiekiem: panią Anną
Jastrzębską - Specjalistką ds. Edukacji Kopalni Guido

Bajtel gruba

Zabrze wzbogaciło się o nowe atrakcje związane z
historią tego miasta, czyli kopalniami.

 Czym jest Park 12C?
Park 12C to przestrzeń, w której dzieci i młodzież w
atrakcyjny sposób mogą poznawać zagadnienia
związane z 4 żywiołami ziemskimi, wydobywaniem
węgla a także dowiedzieć się więcej o alternatywnych
źródłach energii.

- Co było głównym zamysłem Parku 12C?
Przede wszystkim chodziło o miejsce do aktywnej
nauki oraz zabawy, a także o miejscu wypoczynku.

- Kto najczęściej odwiedza Park 12C?
Najczęściej odwiedzają nas grupy szkolne i
przedszkolne, jednak wszystko zależy od pory roku.
Latem, a szczególnie w wakacje, to z pewnością
rodzice z dziećmi głównie do nas przychodzą. Oprócz
zwiedzania szybu i poznawania atrakcji naziemnych
można tutaj posiedzieć, odpocząć, skosztować potraw
z grilla, pobiegać po labiryncie.

-Co proponujecie, kiedy nie ma dobrej pogody?
Należy pamiętać, że Park 12C to nie tylko część
naziemna. W podziemiach proponujemy przez cały rok
6 tematycznych form zwiedzania Sztolni Królowa Luiza
dla wszystkich uczniów, a nawet przedszkolaków.

-Jakieś plany?
W najbliższym czasie będziemy organizowali ofertę dla
osób odwiedzających nas w okresie barbórkowym i
poza tym organizujemy warsztaty podczas trwania
ferii.
 
-Dziękujemy za rozmowę.
-Dziękuję również i zapraszam do śledzenia nas na
naszym profilu facebook oraz na stronie 
www.sztolnialuiza.pl                                                        
                                                                                         
      
                  Oliwia Lewandowska, Oliwia Śmigiela,    
                   Julia Jastrzębska i Basia Pniak
  

W BajtelGrubie najmłodsi mogą
spełnić jedno ze swoich
najskrytszych marzeń: wcielić się
w zawód górnika! BajtelGruba to
zabawkowa mini-kopalnia, pełna 
urządzeń obsługiwanych przez
dzieci. Mała brygada ładuje „węgiel”
do wózków na urobek za pomocą
łopaty, transportuje go specjalnymi
przenośnikami aż do szybu, gdzie
przy pomocy kolegów wyjeżdża on
na powierzchnię.
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       TEMAT MIESIĄCA

Kolorowa jesień.

Jesień, jesień, jesień...
Kojarzy nam się z 
 - liśćmi,
 - kolorowymi kiśćmi ,
 - wiewiórkami ,
 - ciemnymi chmurkami ,
 - płaczącymi wierzbami ,
 - brązowymi kasztanami ,
 - górami , Tatrami ,
 - deszczem ,
 - dreszczem ,
 - dużą burzą ,
 - małą kałużą
 - jeżem , 
 - lisem urwisem .
 - niedźwiedziem łakomczuchem
 
                        Jesień, jesień, jesień
                         zaczarowana przez    
                             Asię i Basię    

fot.

fot.

Nasza polska jesień

  Kalendarzowa jesień zaczyna się 23 września, a
kończy się 21 grudnia.  Jesień w Polsce nazywana jest
polską jesienią, to to prawdziwe szaleństwo barw.
Liście drzew przybierają kolory od zieleni, poprzez
żółty, pomarańczowy, czerwony aż po brąze.
Co robić jesienią?
   Pogoda jesienią nie rozpieszcza, szybko robi się
ciemno, ale dzięki temu możemy się cieszyć długimi
wieczorami. Można zaplanować imprezę andrzejkową
29.11. Imieniny Andrzeja to czas wróżb, czyli np.  lanie
wosku, ustawianie butów itp. Chodzi tu przede
wszystkim o to, która dziewczyna pierwsza wyjdzie za
mąż. Dla chłopców są katarzynki (24 listopada) -
wtedy wróżba im powie, kiedy się ożenią. 
Przekłute serce
Polecamy zabawę dla młodszych, ale i starsi w niej
gustują. Wycinamy z papieru andrzejkowe serce.
Następnie na jednej ze stron wypisujemy męskie, a na
drugiej żeńskie imiona. W zależności od tego, kto
bierze akurat udział w zabawie, odwraca odpowiednio
serce i przekłuwa je szpilką próbując trafić w jedno z
imion. Imię, w które trafimy, należy do przyszłego
ukochanego lub ukochanej. 
Znaki przyszłości
ostrużyny z jabłek mogą również posłużyć do zabawy
andrzejkowej. Wystarczy obrać jabłko, a skórki
wyrzucić za siebie. Następnie próbujemy odczytać
inicjały ukochanego lub ukochanej, które ułożyły się ze
skórek na podłodze.
                                                       Basia Pniak
                                                     Asia Olszewska

Kółko fotograficzne

Kółko fotograficzne
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Śniadanie daje moc!

            Szkolny flesz

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Lekcja demokracji

fot.

20 września w naszej szkole odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego oraz wybory opiekuna. 

Kandydaci na członków SU przygotowali plakaty
wyborcze, na których przedstawili swoje kandydatury i
programy. Uczniowie klas III-VI otrzymali karty do
głosowania tajnego, na których zaznaczali swój wybór i
taką kartę wrzucali do specjalnej urny.  

Społeczność szkolna zdecydowała, że opiekunem SU
została pani Alicja Leśko.

W skład SU weszli:
Pascal Sossna
Victoria Sossna
Maciej Łopuski

fot.

,,Zachowaj trzeźwy umysł" to akcja organizowana od
15 lat dotycząca unikania złych nałogów takich jak np.:
alkohol, papierosy i narkotyki. W akcji uczestniczyli
uczniowie naszej szkoły. Uroczystość finałowa odbyła
się w Teatrze Nowym, gdzie obejrzeliśmy parę
występów tanecznych i wokalnych, wysłuchaliśmy
przemowy Pani prezydent Małgorzaty Mańki Szulik. A
na koniec zjedliśmy wielki i pyszny tort.

                                                        Oliwia Śmigiela

8 listopada, w Dniu Śniadanie Daje Moc,
zorganizowaliśmy uroczyste śniadanie w szkole.
Uczniowie wspólnie przygotowali i zjedli najważniejszy
posiłek dnia. Dzieciaki miały
frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także ze
spróbowania nowych smaków, przekonania się, co
lubią na śniadanie inne dzieci i dlaczego właściwie
śniadanie jest takie ważne.

                           Asia Olszewska i Natalia Czapla

Kółko fotograficzne

M. Łuczak
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Szkolna Uliczka Sukcesów Sceniczny debiut
pierwszków

Zwycięstwo w ringo

fot.

       Pobyt naszych uczniów w          
           studiu   nagraniowym

fot.

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto dla
społeczności szkolnej. Z tej okazji uczniowie klasy Ia i
IIIc przygotowali piękną, jesienną inscenizację.
Najbardziej zachwyciły nas stroje i ruch sceniczny
trzecioklasistów. Dla pierwszaków to był pierwszy
występ na scenie przed całą szkołą. Ale dali radę i nie
byli stremowani. Dla każdego pracownika przygotowali
prezent: Kartę z życzeniami "Wszystkiego zdrowego" -
w środku był przepis kulinarny.                            
Oliwia Lewandowska

fot.

26 X odbyły się Mistrzostwa Regionu w Ringo. Naszą
szkołę reprezentowali: Alicja Cetera, Emilia Adamska,
Krzysztof Wnuk i Dominik Ciuk. Zawodnikami
rezerwowymi byli Olga Kamińska, Anita Filip oraz
Dominik Pyrek.
Nasze orły zdobyły 1 miejsce (dziewczęta) i 2 miejsce
(chłopcy). Gratulacje!

                                                   Irena Zaczkowska

Fundacja "Promyk Nadziei" dla dzieci
niepełnosprawnych zaprosiła uczniów naszej szkoły
do nagrania teledysku i piosenki Karo Glazer pod
tytułem  ,,Promyk nadziei '' na rzecz swoich
podopiecznych. Nagrania miały miejsce w studio
nagrań w Wojkowicach. Oprócz tego 20 XI odbędzie
się koncert charytatywny w Gliwicach w kinie Bajka.
Uczniom bardzo się nagrania podobały, było
profesjonalnie, ale i wesoło.

                            Asia Olszewska i Natalia Czapla

Kółko fotograficzne Kółko fotograficzne

ringo
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Anita

Kawiarenka Literacka

Kącik motoryzacyjnyKącik Fascynatów
Sport

Sport, który warto polecić innym to JUDO. Trenuje
je nasza koleżanka z klasy 6b - Anita Filip

Dlaczego wybrałaś ten sport?
Zachęciła  mnie koleżanka.
Gdzie trenujesz?
Trenuję w klubie UKS 13 w Zabrzu.
Jakie jest twoje największe osiągniecie?
1 miejsce na międzynarodowych zawodach.
Na czym polega judo?
Judo polega na umiejętnym stosowaniu rzutów i
chwytów w taki sposób, aby doprowadzić do upadku
przeciwnika na plecy, albo też obezwładnić leżącego.

            Paulina Szproch, Fabian Kasprzyczak

Szczupał

Wiersze jest pisać warto, jakby nowe drzwi przed tobą otwarto.
Mogą się rymować albo też i nie, lecz chyba każde dziecko dobrze o tym
wie. Każdy ma w sobie poetycką dusze, lecz każdy będzie pisał inne
scenariusze. Wiersz jest jak sztuka tylko wasza własna, serce się otwiera
i dusza jest jasna.
   
Dla chętnych: informujemy, że od dnia 01.11 do 01.12 można przynieść
wiersze z tematyką ,,Jesień". Wiersze prosimy oddawać podpisane do
biblioteki szkolnej do pani Krystyny Kęsy. Najlepszy wiersz ukarzemy w
następnym wydaniu szkolnej gazetki i dla zwycięzcy przewidziana jest
nagroda i słodki upominek.
                                                                          Oliwia Śmigiela

kawiarenka

                          Gumpert Apollo S
 
to supersamochód skonstruowany w Niemczech,
który ma ogromną siłę docisku, przez co skutecznie
trzyma się drogi. Twórcy auta twierdzą, że ma ją tak
ogromną, że mógłby jechać po suficie. Znaleziono już
tunel, ale nie ma ochotnika, który by to zrobił. 
  
                                                Michał Szczupał

Filip

il. Michał

literacka
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        Warto obejrzeć: 
Jak zostać kotem

                             Tydzień bez gier !!!

Książka dla
tych, którzy
nie lubią
wkuwać
historycz-
nych dat.

Oliwia Śmigiela:
Myślałam, że tydzień bez gier to bardzo dużo, ale się myliłam. Nawet się
nie obejrzałam, a już minął, okazało się, że tak naprawdę jest wiele innych
zajęć np.: zabawa na dworze, zabawa z przyjaciółmi, rysowanie, jazda na
rowerze i inne sporty. Tak naprawdę przez ten tydzień nauczyłam się, że
gry nie są najważniejsze, bo gdy ograniczy się granie, to znajdzie się
więcej czasu dla rodziny.
Julka Jastrzębska:
Myślałam, że ten tydzień będzie trwał wieki... Zamiast gier bawiłam się z
bratem, czytałam książki i zrobiłam obiad. Było bardzo fajnie :-)

                                          Oliwia Śmigiela i Julka Jastrzębska

Szerze polecam
film Jak zostać
kotem. Jest to
komedia
familijna. Są w
niej i zabawne, i
wzruszające
momenty. Kiedy

go oglądałam z
moją mamą, to
tak się
wzruszyła, że
się popłakała.
Film opowiada
historię
biznesmena,

który zapomniał
o urodzinach
córki i za karę
zmienił się w
kota. Oliwia Ś

Zawsze na topie!
Warto przeczytać: P. Wakuła "Jagiełło pod prysznicem"

tydzień bez gier

Pikachu

Pokemon Go to
niesamowita gra
polegająca na
łapaniu
wirtualnych
stworków.
Idealny pretekst,
żeby ruszyć

się z domu.
Pikachu,
Charmander i
wiele innych.
Polecam, sam
w nią gram
Michał
Szczupał

          Warto zagrać:         
           Pokemon Go

Jagiełło pod prysznicem to pełna humoru opowieść o
polskich władcach, która zaciekawi nawet tych, którzy
dotąd uważali, że historia jest nudna jak flaki z olejem.
Przekonają się, że prawdziwa historia Polski obfituje w
wydarzenia, których nie wymyśliliby scenarzyści Gry o
tron, pełna jest zdrad, ucieczek, braterskich kłótni,
przemyślnych forteli i krwawych bitew. Dowiedzą się,
że nasi królowie i książęta byli ludźmi z krwi i kości, że
zdarzali się wśród nich bohaterowie i tchórze,
grzesznicy i święci, patrioci i zwyczajni zdrajcy.     
Basia Pniakż.

Michał SzczupaL

M.S.

g.
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Rebus

Ciekawostki

Kącik sowy mądrej głowy L1. Może być ortograficzny,
frazeologiczny itp.
2. Uczysz się w niej...
3. Pracujesz przy nim na
informatyce.
4. Nazwa szkolnej gazetki
5. Córka twojej cioci...
6. Kraj graniczący z Polską od
zachodu.
7. Spadające jesienią.
8.Trwająca teraz pora roku.
9. Uczy go nauczyciel.
10. Zażywasz je, gdy jesteś chory.

Natalia i Weronika

źr.

Czy wiesz, że: 

W październiku było 5 sobót, 5
niedziel i 5 poniedziałków. Zdarza
się to raz na 823 lata. Ostatni raz
takie zjawisko miało miejsce w
1991 roku, a kolejne nastąpi dopiero
w 2837r.

      Weronika Kołodziejczyk

NB

krzyżówka

google labirynt
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WEEKEND BRUNCHILDY

-Bo tata nie
ciągnąłby mnie
za uszy.
Piątek:
Nauczycielka
spotyka na ulicy
swojego ucznia
sprzed
kilkunastu lat:

Tydzień Marlenki

Oliwia Lewandowska

oliwia lewandowska

Poniedziałek:
Marlenka do ojca:
- Tato, kup mi karabin.
- Nie!
-Tato, kup proszę.
-Nie! Wiesz przecież, kto jest głową rodziny.
-No ty, ale gdybym miała karabin...
Wtorek:
Mama kupiła pokrojonego kurczaka, a Marlenka mówi:
-Ale ja chciałam całego...
Mama na to:
-To sobie go skleisz taśmą.
Środa:
-Marlenko, kim jest Twoja babcia?
-Ona jest chora.
-Ale co robi?
-Ona kaszle.
Czwartek:
Pani pyta się Marlenki:
-Kim chciałabyś być w przyszłości? 
-Żyrafą.
-A dlaczego?

-O, Marlenko czym się zajmujesz?
-Wykładam chemię.
-Na uniwersytecie?
-Nie, nie w supermarkecie...

                  Julia Jastrzębska , Joanna Olszewska 

Wiktoria Procek oliwia l

Oliwia L.

Sobota

5a

il. 5a

5A



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 16 11/2016 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPszczółka

Kalendarium

Przyłapani na
czytaniu

Znajdź się wśród życzliwych

zastępca redaktora naczelnego:
Oliwia Lewandowska
korektor:
Oliwia Śmigiela
fotoreporterzy:
Julia Jastrzębska
Barbara Pniak
grafik:
Michał Szczupał
dziennikarze:
Julia Hosumbek, 
Joanna Olszewska,  
Paulina Szproch,
Wiktoria Procek,  
Paulina Opałka, 
Natalia Czapla, 
Fabian Kasprzyczak
Weronika Kołodziejczyk 

         Stopka redakcyjna
          Krystyna Kęsy
    redaktor Junior Gazety
sp15pszczolka@gmail.com

1 listopada Wszystkich Świętych
2 listopada Zaduszki
8 listopada Dzień Zdrowego Śniadania
9 listopada Dzień Wynalazcy
11 listopada Święto Niepodległości
13  listopada Dzień Niewidomych
14 listopada Dzień Seniora
19 listopada Dzień Filozofii
21 listopada Dzień Tleewizji
25 listopada Dzień Pluszowego Misia
28 listopada Dzień bez Zakupów
29 listopada andrzejki

                                                     Paulina Opałka , Julia Hosumbek

              Szykujcie się!

         Przyłapani na czytaniu

to nowa akcja Koła Przyjaciół
Biblioteki.
Każdy uczeń, który zostanie
przyłapany z książką (lektura też
się liczy) dostanie specjalną
pieczątkę. Zbierzcie 10 pieczątek
(w zeszycie, notesie, na kartce) i
wymieńcie je na nagrodę.

A więc: czytajcie i dajcie się
przyłapać.

Czytanie jest modne!

         Koło Przyjaciół Biblioteki DŻ

Weź udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę szkolną i
wykonaj Pocztówkę Literacką.
Na jednej stronie umieść ilustrację do ulubionej książki na drugiej życzenia
albo pozdrowienia dla wybranej przez siebie osoby.

Prace należy dostarczyć do biblioteki do 16 XI. Nagrody ufundowała
biblioteka.

żr. google
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