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str.2 Znajdziecie tam wywiad z panią prezydent naszego miasta.
Przeprowadziły go dwie nasze dziennikarki, pani prezydent
opowiedziała w nim o swoich dawnych latach w szkole.

str.3 To Temat miesiąca i opowiadanie pod tytułem ,,Cicha woda
brzegi rwie'', również w nawiązaniu do zdjęcia z okładki...

str.4 Wieści szkolnej treści. Zobaczcie, kto wygrał w dzień tańca  i
jak było na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. 

str.5- Przeczytajcie jak poradziła sobie
klasa 3b w przedstawieniu o rozpoczęciu
wiosny.
str.6- Zobaczcie recenzje gier i filmów
str.7- Kącik dla fascynatów sportu
str.8- To strona, na której możecie
sprawdzić swoje łamigłówkowe
umiejętności.
str.9- Kącik dla szkolnych śmieszków
str.10- Kalendarium

Basia Pniak, Oliwia Śmigiela

Kto by pomyślał! Chłopcy z 6b
potrafią zaskoczyć! Podczas
dnia Tańca z gracją zatańczyli 
w kobiecych strojach

szósta
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Wywiad z panią prezydent Zabrza, Małgorzatą Mańką
Szulik, o tym, jak wspomina swoje szkolne lata

Zastanawialiśmy się, o co chcielibyśmy zapytać Panią
Prezydent naszego miasta, gdybyśmy mieli taką
możliwość. Okazja się nadarzyła, więc postanowiliśmy
podpytać panią Mańkę-Szulik o to, jak pamięta swoje
szkolne lata. Przeczytajcie.
 
-Pani Prezydent, jakie jest pani najlepsze
wspomnienie związane z latami, kiedy Pani
chodziła do szkoły?

- Oooooo...Myślę,  że  szkoła kojarzy mi się bardzo
dobrze, kojarzą mi się też bardzo dobrze koledzy z
szkolnej ławki. Pamiętam wielu do dziś. Czasy
podstawówki to uczenie się podstaw różnych
przedmiotów, zdobywanie ogólnej wiedzy, ale również
nauczyłam się prawdziwej przyjaźni oraz jak
gospodarować czasem.

- Czy robiła sobie Pani żarty z nauczycieli ? 

- Gdybym nie robiła sobie żartów z nauczycieli, nie
byłabym uczennicą. Od czasu do czasu można było
sobie pozwolić na jeden żart. Ale nie robiłam tego zbyt
często. Myślę, że żarty dzielą się na śmieszne i te
mało zabawne. Granica czasem jest bardzo cienka i
łatwo ją przekroczyć. No i nie wszyscy znają się na
żartach.

p. prezydent

wpis do księgi

-Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?

- Na pewno wiem, że matematyka, fizyka to były  moje
chyba najbardziej ulubione przedmioty i tak pozostało
do dziś. Lubię nauki ścisłe.

-Czy tęskni Pani za czasami, kiedy uczyła Pani w
szkole?

- Myślę, że szkoła ma w sobie jakieś czary, magię,
bo o szkolnych czasach i o latach, kiedy pracowałam
w szkole, nie da się zapomnieć. Bardzo tęsknię za
moimi podopiecznymi i nauczycielami. Myślę, że czas
spędzony w szkolnych murach, zarówno kiedy sama
byłam uczennicą, jak i wtedy, kiedy uczyłam, to były
piękne chwile mojego życia. Na pewno o tych pięknych
chwilach i wspomnieniach nigdy w życiu  nie zapomnę.

- Dziękujemy za wspaniale z Panią spędzony czas.

- Ja również wam dziękuję, mam nadzieję, że
spotkamy się jeszcze raz.

                                      Oliwia Lewandowska
                                           Julia Jastrzębska 
                                             Julia Hosumbek 

Julia, Oliwia

pamiątkowej
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TEMAT MIESIĄCA: Cicha woda brzegi rwie

     Na początku września, kiedy cała klasa pani Beatki
wróciła z wakacji, dzieci opowiadały o swoich
wakacjach. 
     Kamil chwalił się pani i kolegom, gdzie był, Maja
opowiadała, jak pięknie było tego lata w górach, tylko
niziutka, niewywyższająca się ponad klasę Kasia, nie
wiedziała, co opowiedzieć. Mama Kasi jakoś nigdy nie
umiała znaleźć pracy, więc nigdy w domu nie było za
dużo pieniędzy, natomiast tata Kasi wyjechał kiedyś na
konferencję i od tamtego czasu Kasia i jej mama nie
miały z nim żadnego kontaktu.
     Kilka tygodni po rozpoczęciu roku pani Beatka,
ulubiona nauczycielka dzieci w tej szkole,
zaproponowała dyrekcji, aby zorganizować konkurs
talentów na nowej sali gimnastycznej. Pani
Kopiecińska, dyrektorka szkoły, pod naciskiem
wychowawczyni klasy 3d zgodziła się i kazała
wydrukować sto ulotek promujących to wydarzenie,
które w drodze na festiwal kwiatów rozwieszała klasa
5. Następnego dnia w klasie 3d dzieci zastanawiały
się, jaki talent zaprezentować. Tylko Kasia spokojnie
siedziała w ławeczce i skubała ołówek. W dniu
występów okazało się, że przecież każdy ma jakiś
talent, który gdzieś głęboko skrywa, tak było i w
przypadku Kasi.
         
  Nadszedł dzień występów. Uczniowie prezentowali
talenty sportowe, taneczne, wokalne, cyrkowe,
plastyczne, recytatorskie, muzyczne, matematyczne.
Wreszcie została ostatnia osoba, a kiedy pani Beatka
zaprosiła na scenę tę osobę, okazało się, że to Kasia.
Pani Beatka zapytała Kasię: „Jaki talent nam
zaprezentujesz?”
A Kasia odpowiedziała: „Będę śpiewać". Cała widownia
była bardzo zaskoczona, bo Kasia zawsze była bardzo
cicha ,,jak mysz pod miotłą". A Kasia dodała, że tytuł
piosenki to ,,Cicha woda brzegi rwie"
  Kasia wreszcie zaczęła  śpiewać, wszyscy się
wsłuchiwali w słowa i melodię. Takiego głosu nie dało
się nie docenić, melodia płynęła niby czysty potok
górski.

Kiedy Kasia skończyła śpiewać, wszyscy zaczęli bić
brawo. A jury dała najwyższą punktację, w tym
przypadku było to 10. Po zakończeniu konkursu
wszyscy wyczekiwali ogłoszenia wyników. Pewnie
każdy już się domyśla, kto dostał pierwszą nagrodę,
była to Kasia, wyszła na środek i pani Beatka wręczyła
jej grubą encyklopedię i piękne, nowe flamastry. 
     Kasia nie spodziewała się swojego szczęścia. Po
weekendzie Kasia, kiedy przyszła do szkoły, znów
stała się cichą myszką, chociaż teraz była pewniejszą
siebie i dystyngowaną osobą.
                                              

 Autor: Barbara Pniak
                       Joanna Olszewska, Paulina Opałka

Do napisania tego opowiadania zainspirowali nas
chłopcy z klasy 6b, którzy wykazali się dużym
poczuciem humoru i dystansem do siebie, prezentując
taniec w damskim stroju.

Taki Prima Aprilis:

dziewczyny

chłopaki

fot. MW

fot. MW
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Wieści szkolnej treści

Szkolny Festiwal
Żołnierskiej Piosenki

Już po wielkim otwarciu
sali

XI Dzień TańcaWe wtorek 28.02 odbył się Szkolny Festiwal Piosenki
Żołnierskiej. W konkursie brały udział wszystkie klasy
od I do VI. Wygrała III c piosenką ,,My czterej
pancerni" w kategorii I do III. Scenografia była
zaskakująca. Mieli piękny czołg, psa, wszyscy brali
udział i byli przebrani.  A w kategorii IV do VI w wygrała
V a śpiewając piosenkę ,, Dziewczyna z granatem''.
Klasa V a przygotowała scenkę batalistyczną, w której
rannego żołnierza sanitariuszki zabrały ze sceny. 
Konkurs bardzo się wszystkim podobał. A nagrodą
główną będzie wycieczka do Jednostki Wojskowej w
Gliwicach.
                                          Oliwia Lewandowska 

3c

W poniedziałek 27.02 odbyło się huczne otwarcie
naszej nowej sali gimnastycznej, na które wszyscy
czekali. Na tę uroczystość przybyło wiele ważnych
osób np. Prezydent Zabrza pani Małgorzata Mańka
Szulik. Na to otwarcie uczniowie i nauczyciele
przygotowywali się już od listopada, ale było warto.
Klasy Va i VIb tańczyły tańce śląskie i góralskie, ale to
nie wszystko. Klasa VIb śpiewała w chórkach do
piosenek : ,,Małgośka" i ,,Spełniaj marzenia". Pani
Bartoszewska przygotowała klasę 3b, która
przedstawiła zawiłe perypetie związane z  budowaniem
sali. Na gali wystąpiły również 3a, 4a i 4b w finałowym
występie tanecznym. Wszystkim bardzo podoba się
nowa sala i należało się jej takie huczne otwarcie.
Udało się również naszym dziennikarkom
przeprowadzić wywiad z panią prezydent naszego
miasta, który znajduje się na stronie 2.
                                                   Oliwia Śmigiela

MW

 W środę 08.03 odbył się szkolny Dzień Tańca. Wzięli
w nim udział wszyscy uczniowie. W naszej szkole był
to jedenasty dzień tańca. Był to najbardziej oczekiwany
dzień  w szkole, ponieważ odbył się na naszej nowej
sali gimnastycznej. 

Grand Prix (czyt.Gram Prii) wygrała Ola Czyżewska i
będzie reprezentowała naszą szkołę w konkursie mały
OKR. 

W kategorii 1-3 wygrała Michalina Kopiec z 2a , a w
kategorii 4-6 wygrały Julia Jastrzębska,Barbara
Pniak,Oliwia Śmigiela i Oliwia Lewandowska z 5a.
Wszyscy przepięknie tańczyli, ale tylko oni zasłużyli
na pierwsze miejsca. Po występach wszyscy mogli
zatańczyć Macarenę i Belgijkę.

                                              Julia Jastrzębska 

fot. MW

fot.
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Spotkania humanistyczne

2c

Kawiarenka Literacka Doskonałe aktorstwo 3b:
Pożegnanie zimy

Szkolna Uliczka Sukcesu

  Kwiecień, jest już wiosna
  Więc na dwór wyjść można.

  Raz jest ciepło, raz jest zimno
  Dlatego w piecu niekiedy dymno.

  Na niebie niebieskim
  słońce gorące.

  A gdy tęcza barwami szaleje
  To znak, że kres zimy blisko.

 Są też kwiaty kolorowe
  Dlatego ciągle mówię love.

 Kiedy widzę ten krajobraz
 Chętnie namaluje obraz.  

Joanna Olszewska, Paulina Opałka, 
Weronika Kołodziejczyk

 28 lutego w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu odbyły się II
spotkania humanistyczne na temat: Zmiany na
naszych oczach. Tym razem naszą szkołę
reprezentowała Oliwia Lewandowska i Julia
Jastrzębska, które przygotowały doskonałą
prezentację pt. "Mitologia we współczesnym języku".
Spotkania te mają na celu nie tylko poznawanie
literatury, ale i dzielenie się opiniami, przemyśleniami
na temat usłyszanych wykładów. Ciekawym akcentem
tych spotkań było wystąpienie chłopca z Ukrainy, który
mówił o bajkach Kryłowa, a referat wygłosił w swoim
ojczystym języku.
                                         Oliwia Lewandowska

3b

Czas pożegnać ciepłe kurtki, szaliki i rękawiczki.
Nadchodzi wiosna. O tym, kim była panna Marzanna,
opowiedziała klasa 3b, która zachwyciła widownię
umiejętnościami aktorskimi. Swoje role wypowiadali
głośno i wyraźnie, ruch sceniczny tez był doskonale
przygotowany, a wszystko to na tle ciekawej
scenografii. Brawo!
Potem nastąpiło w ogrodzie szkolnym tradycyjne
spalenie kukły, by mogła zagościć wiosna.
                                                                       KK

fot. MW

fot. MW
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Dzień
potteromaniaków

Z psem w kinie:
"Był sobie pies"

Recenzja książki: "Harry
Potter i gra czarodziejów"

Kącik Fascynatów
Corvette Stingray

Corvette Stingray '69 - samochód
nazywa się płaszczka, ponieważ
stingray po angielsku to właśnie
płaszczka. 
Samochód zawdzięcza tę nazwę 
opływowemu kształtowi i  jest
bardzo niski. Jak na tamte czasy
był bardzo szybki, a został
zaprojektowany w latach 60 XX w.
Zazwyczaj był w kolorze czarnym i
czerwonym. 

Harry po przybyciu do Hogwardu zostaje szukającym drużyny
Gryffindoru, nie wiedząc nawet, co to znaczy. Niedługo potem kapitan
drużyny Oliwer Wood objaśnia mu zasady:
- Harry, jesteś pierwszym pierszoroczniakiem, który został graczem
jakiejkolwiek drużyny. A teraz posłuchaj zasad. Drużyna liczy 7
zawodników, 3 ścigających, 2 pałkarzy(obrońcy) i szukającego, którym
jesteś ty. Są 3 piłki: kafel, tłuczek i znicz Ścigający podają sobie kafla, by
przerzucić przez jedną z pętli. Pałkarze odbijają tłuczki w stronę
przeciwników. A ty, jako szukający, masz złapać znicza, rozumiesz?
-Tak - odpowiedział Harry.
-Teraz posłuchaj punktacji, oczywiście za kafle nie ma punktacji, ponieważ
one są  tylko odbijane. Natomiast za kafel jest 10 punktów. Za znicz  jest
aż 150 punktów. Jeżeli któryś  z szukających złapie znicza, mecz się 
kończy, lecz niekoniecznie oznacza to wygraną drużyny. Wygrywa
drużyna, która będzie mieć najwięcej punktów. Dlatego ważne jest, by
wygrać, gdy będziemy mieć co najmniej 10 punktów przewagi. OK? -tak -
odpowiedział Harry.

Paulina Szproch

  6 kwietnia 
Dzień Harry'ego Pottera

Tego dnia nasza Piętnastka
zamieni się w Hogwart. Koniecznie
przebierzcie się za postać w
konwencji Harry'ego Pottera: np.
Harry Potter, Voldemord,
Hermiona, Hagrid, Ron itp.
Będą też różne konkursy: sportowe
i wiedzowe, a także plastyczne
oraz różne zabawy.  Sale szkolne
zamienią się w Komnatę Magii,
Komnatę Eliksirów, Komnatę
Tajemnic, Komnatę Wynalazców.

Joanna Olszewska
Julia Jastrzębska

Dzisiejsze ceny tego samochodu
sięgają 1 mln dolarów.  Chevrolette
corvette był produkowany już od
1953 r. przez koncern firmy
General Motors (GM). Modele
miały w nazwie "C" np. C4. Od
2013 r. jest produkowana 7
generacja.

Michał Szczupał

Szczupał

Abbey

Najlepszym przyjacielem człowieka
jest pies, to fakt. A kto jest
najlepszym przyjacielem psa?
Bailey, czworonożny bohater tej
opowieści nie ma wątpliwości: jego
psie życie ma sens tylko u boku
pewnego chłopca o imieniu
Ethan...                     

Multikino

Michał

Dowton inf.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 18 04/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Pszczółka

Virtus.pro - czyli Polska w e - sporcie Szkolny ranking
sportowców

Zawsze na topie!
W leginsach i jeleniokach

Virtus.pro to e-drużyna sportowa, która dzieli się na sekcje rywalizujące w
grach komputerowych:Counter-Strike oraz Heros of the Storm. W Polsce
mamy dwie drużny reprezentujące Polskę: Virtus.pro i Kinguin.
Na niedawno odbytym turnieju ich łączna wygrana to 2,5 mln złotych.
Polscy reprezentanci wygrywają największe turnieje, można powiedzieć,
że nasi zawodnicy są jak Leo Messi, Ronaldo lub jak Robert
Lewandowski.
Virtus.pro- jedna z Polskich drużyn powstała w 2012 roku. Cała
organizacja Virtus.pro jest rosyjska, lecz skład w grze Country Strike:
Global Ofensive jest całkowicie Polski.
Zawodnikami są:
-Wiktor "taz" Wojtas 
-Filip"neo" Kubski 
-Jarosław "pasha" Jarząbkowski 
-Janusz "snax" Pogorzelski
-Paweł "byali" Bieliński
i trener:Jakub "Kuben" Gurczyński                       Tymek Czarnuch

TOP 10 SPORTOWCÓW 
Poznaj  sportowców światowej
klasy tu, w naszej szkolnej
gazetce.

1.Cristiano Ronaldo - piłkarz
2.Lionel Messi - piłkarz
3.Micheal Jordan - koszykarz 
4. LeBron James - koszykarz 
5. Neymar - piłkarz 
6.Serena Williams - tenisistka 
7.Adam Małysz - skoczek
narciarski 
8.Kei Nishikori -tenisista 
9.Mikaela Shiffrin - narciarka 
10.Kamil Stoch - skoczek
narciarski
zanotowała: Paulina Szproch

  Dzisiaj nieco nietypowo, bo
porównam ubrania tradycyjne ze
współczesnymi. Różnice narzucają
się same, wystarczy porównać
obie ilustracje. A podobieństwa?
Szlajfek się już nie nosi, włosy
związujemy frotką, albo gumką,
zamiast galandy na głowę
wkładamy opaski. Kabotek
zastąpiła bluza lub kardigan, a jaklę
t-shirt. Zapaski wkładamy  tylko na
szkolnych występach do stroju
ludowego, kiecki, czyli spódniczki
owszem, ale rzadko, bo wygodniej
w legginsach, trampkach albo
adidasach. W następnym numerze
omówię męski strój, dowiecie się,
co to takiego te jelenioki.         
Weronika Kołodziejczyk

św KKil. fot.
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Czy wiesz, że...

Kącik sowy mądrej głowy

Wiktoria

Natalia Czapla

Odmieniec jaskiniowy to gatunek
płaza ogoniastego z rodziny
odmieńcowatych, zamieszkuje
wody podziemne na krasowych
terenach północno-zachodniej
części półwyspu Bałkańskiego.
  
                        Natalia Czapla

Rebus

4b

1. Rzecz, którą robi się zdjęcia.
2. Łowi się je i sporzywa,
 3. Można się tym ukłuć i się tym
szyje.
4. Osoba która  cię karmiła.
5 . Kiedy ci się coś stanie, to
masz...
6. Występuje na zegarze po
godzinie 3.
7. Latają i nie są ssakami.
8. Jeździ się na nim i ma dwa koła. 
9. Buduje się to z śniegu i można w
tym przebywać. 
10. Bawią się nimi dziewczynki.
11. Rodzaj roślin z rodziny
kosaćcowatych.
12. Ma pomnik w Krakowie.

     Zosia Gromek, 
Wiktoria Procek, 

Tomek Szot 

Zosia, Tomek

.Zosia Gromek, Wiktoria Procek
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Tydzień Marlenki Żarty na temat sportowców

Poniedziałek:
Pani pyta Marlenkę:
- Marlenko, dlaczego zadanie jest napisane pismem
twojego taty?
- Bo pisałam jego długopisem.
Wtorek:
Nauczyciel biologii pyta Marlenkę:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
- Po kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma?
- To trzeba poczekać.                                                 
Środa:
Katechetka mówi  do Marlenki na lekcji religii:
-Marlenko, kto wszystko widzi, słyszy i wie.
-Nasza sąsiadka.                                                   
Czwartek:
Marlenka mówi do koleżanki:

-Mama zbiła
mnie za to,
czego nie
zrobiłam.
-A czego nie
zrobiłaś?
-Nie zrobiłam
zadania
domowego.

 Piątek:
-Marlenka mówi do koleżanki:
-Czym się różni czerwona skarpeta do czerwonej
róży.
-Nie wiem.
-Zapachem!!!
     
                                        Julia Jsatrzębska  

Julia Hosumbek

Przychodzi Cristiano Ronaldo do fryzjera 
i mówi: gol.

Przychodzi Małysz po gazetę :
- 2 złote...
- Nie, dwa srebrne  

Zależność na olimpiadzie:
Czarni wygrywają każde bieganie, a biali - strzelanie.

Po meczu trener przemawia do swojej drużyny:
- Nie doceniłem was chłopcy, kiedy w ubiegłą niedzielę
stwierdziłem, że gorzej grać nie możecie...

 Dziennikarz przeprowadza wywiad z zawodnikiem "na
gorąco", tuż po zakończeniu meczu:
- To był ciężki mecz. Zdaje się, że dużo was
wszystkich kosztowało te 90 minut?
- Nas to nie. Ale ile prezesa ...

Jak nazywa się grecki piłkarz, który najczęściej
wykonuje rzuty karne.?
Rzutas   Penaltas 

Piłkarz Arsenalu odpowiada przed komisją
dyscyplinarną. 
- Dlaczego kopnął pan rywala?
- To pomyłka! Słowo honoru! Myślałem, że to sędzia...
 
Grupa  A na Euro 2012 :
-Lech, Czech, Rus, Zeus...

Nie ma zaskoczenia wynikiem meczu Argentyna -
Niemcy. Ostatni przypadek, kiedy Niemcy przegrali, a
złoto pojechało do Argentyny, miał miejsce w 1945
roku.

                                         Paweł  Piechota

il.
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Aikido po lekcjach

Kalendarium

1kwietnia - Prima Aprilis
8 kwietnia -
9 kwietnia - Niedziela Palmowa

10 - 12 kwietnia - rekolekcje wielkopostne
klasy I-III godz. 9.00
klasy IV-VI godz. 10.30
12 kwietnia - Dzień Czekolady
13 - 18 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna
15 kwietnia - Wielka Sobota
16 kwietnia -  Wielkanoc
17 kwietnia -  Śmigus Dyngus
22 kwietnia - Dzień Ziemi
                                          Paulina Opałka

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

  Zapraszamy

  Rodziców oraz dzieci,
  które od września podejmą  naukę

w I klasie
  na Dzień Otwartych Drzwi

  8 kwietnia 2017 roku
w godz. 10-12

 
              Joanna Olszewska
                Julia Jastrzębska

o

Co ma robić dziecko, gdy skończy
wcześniej lekcje?

  Nic straconego!
Istnieje możliwość uczestnictwa w

zajęciach aikido! 

Na naszej nowej sali gimnastycznej
odbywają się zajęcia prowadzone
przez pana Michała Wachowicza

w poniedziałki i środy w godzinach
13.30 do 14.15 

tel.513 740 787 
strona internetowa www.aikido-

yoshinkan.pl. 
  Tomek Szot

MWd fot.
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