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Misja: "Wakacje"
72 dni beztroskiej laby

Niedługo wakacje      
i koniec szkoły !!!

 Wakacje to m.in.poznawanie nowych miejsc, smakowanie
nowych potraw. Wakacje to sztuka poznawania świata. W czasie
letnich miesięcy jest czas czytanie książek. Można wygrzewać
się na słońcu albo kąpać w strumieniu.Dla dzieci wczasy to
zabawa, wolne, brak obowiązków. 

Gwiazdy muzyczne,np.Justin Bieber, Ariana Grande, Ed Sherran
lub zespoły np. Bars and Melody czy One Direction lato
przeżywają jako czas wielkich koncertów i spotkań z fanami.
Kibice latem  są wniebowzięci, ponieważ wtedy są największe
rozgrywki oraz mecze. Wielbicieli słońca na plażę wyciąga nawet
znikoma smuga światła słonecznego i lekki powiew ciepłego
wiatru.

Kibice latem  są wniebowzięci, ponieważ
wtedy są największe rozgrywki oraz
mecze. Wielbicieli słońca na plażę wyciąga
nawet znikoma smuga światła
słonecznego i lekki powiew ciepłego wiatru.
Nauczyciele mają trochę mniej wakacji,
ponieważ w sierpniu muszą wracać do
szkoły i planować następny rok szkolny. 
Koniecznie wykorzystajcie ten czas na
relaks i nabierzcie sił na kolejny rok
szkolny. Cudownych wakacji życzy
redakcja "Pszczółki".

Oliwia
Śmigiela
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Wywiad z ciekawym człowiekiem - Joe z  Portugalii, 
czyli podróżnicze dylematy

Kasia i Joe mówili do nas i ze sobą po angielsku. Nie
wszyscy rozumieli, aczkolwiek po drobnym
wytłumaczeniu i dzięki prostym zdaniom wszystko
było jasne. Wszyscy zadawaliśmy pytania, potem  Joe
i Kasia zadawali pytania nam.
Następnie nasz temat przeszedł na Euroweek,
co ich zainteresowało, więc zaczęliśmy
oglądać zdjęcia z naszej wyprawy. Dowiedzieliśmy się
ciekawych rzeczy o Joe. Między innymi
jedną sytuację z jego życia. Joe bardzo lubi
klocki lego, a Kasia nie za bardzo to popiera,
więc kiedyś kupiłam mu ,,Lego... Duplo''.

 Spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej
atmosferze. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe
fotki. Po wspólnych zdjęciach byliśmy smutni, że Joe i
Kasia nas opuszcza. Mam wielką nadzieję, że
spotkamy się jeszcze raz.

                                               Anna Czerwińska

Jadąc na wakacje często mamy problem z
wyborem miejsca na wyjazd.
Portugalia, Niemcy, Tajlandia - tego
wszystkiego jest za dużo, a wakacje
nadchodzą coraz większymi krokami.
Dlatego przed Wami sprawozdanie ze
spotkania z Portugalczykiem - rozmowa
była krótka, ale może zachęci Was do
przejrzenia folderów i przewodników po
Portugalii.

Spotkanie z Joe odbyło się 12.04.2017r.
po naszych rekolekcjach. Joe przyszedł ze swoją
żoną - Kasią na zaproszenie pani Grażyny Bagińskiej.

Algarve

Portugalia - niewielki kraj zamykający Europę od
Zachodu. Od Polski mniejszy około 3,5 raza, tyle samo
mniej ma ludności, licząc w pewnym uproszczeniu. U
nas wychodzi 118 osób nas kilometr kwadratowy, u
nich 116. Portugalczycy nie lubią porównań z
Hiszpanami, a tak samo jak my kochają futbol.
Mieszkańcy Portugalii są narodem brandos
costumes - łagodnych obyczajów. Są otwarci, ciepli,
życzliwi. Gościnni w stosunku do turystów i
obcokrajowców. 

Portugalia

Portugalia

Lizbona
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Temat miesiąc: Marzenia się
spełniają

Plaża w mieście

A może by tak... nad wodę?
Kąpielisko Leśne w Zabrzu albo w
Gliwicach jest niedaleko, a zabawa
na cały dzień. Nieco dalej, ale
miejsce świetne, to kąpielisko w
Rybniku. 

A może by tak...

                                    ,,Marzenia się spełniają''    
Pewnego dnia, nawet niedawno, w Warszawie, w dzielnicy Wola żyła
dziewczynka. Nie miała przyjaciół oraz rodziny. Nazywała się Daria. Była
nietypową dziewczynką. Jej rodzice pomylili się w szpitalu i wzięli inne
dziecko, a potem nikt jej nie chciał. Mieszkała w domu dziecka dla
chłopców. Była tam jedyną dziewczynką, ponieważ z damskiego domu
dziecka wyrzucili ją, bo zakłócała  spokój. Ciągle płakała, nie jadła, nie piła.
A przeniesienie jej do męskiego domu dziecka jeszcze bardziej ją dobiło. Z
każdym dniem było coraz gorzej. Pewnej nocy przyśniło się jej, że za pół
roku  stanie się coś pięknego, ale nie zdążyła się dowiedzieć, co się
takiego ważnego wydarzy, bo postać w białej masce i czarnej pelerynie
obudziła ją. Biedaczka tak się przestraszyła, że przez kolejny miesiąc nie
otrząsnęła się po tym dramatycznym przebudzeniu.
Mijał dzień za dniem i miesiąc za miesiącem. Zbliżał się koniec maja i
zaczynał się czerwiec, a w czerwcu jest nasze święto - Dzień Dziecka.
Każde dziecko z sierocińca o czymś marzyło. Niektórzy o grach,
niektórzy spinnerach, a jeszcze inni o fiszkach, a nasz Daria o rodzinie i
najlepszych przyjaciołach. Minął Dzień Dziecka, nic się nie
 wydarzyło. Minął rok  od wydarzenia, które przed chwilą opisałam. Daria
była radosna i miała dwóch kolegów. I znowu minął  kolejny rok, był znowu
Dzień Dziecka. Do sierocińca przyszło nietypowe małżeństwo. Chcieli
fajnego chłopczyka. I przyplątała mi się Daria. Kobiecie 
spodobała się dziewczynka i przygarnęli ją. Daria chodziła do szkoły i
miała bardzo dobre stopnie. Wszyscy z klasy ją lubili. Daria dostała pieska
Erisa. Bardzo go kochał. Byli nierozłączni. Zawsze robili wszystko razem.
Daria była najszczęśliwszym dzieckiem na świecie i ze swoją rodziną i
Erisem żyli długo i szczęśliwie.
                                                        Oliwia Lewandowska

google

Zielona szkoła

 Gdy już przestaniemy bawić się
na wakacyjnym wyjeździe,
wrócimy do domu i codziennej
rutyny, musimy znaleźć sposób
na nudę.

A może by tak...pojeździć na
rowerze lub po prostu wyjść na
dwór. Można też, ale bez przesady,
pograć na konsoli
lub komputerze. Postrzelać do
puszek z pistoletu na kulki. 

źr.

fot. GK



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 19 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPszczółka

KK

SP15

Wieści Szkolnej Treści

Spotkanie humanistyczne

Dzień Dziecka na sportowo
na Arenie Zabrze

 Spotkanie humanistyczne to prezentacje uczniów na
temat związany z odkrywaniem języka polskiego. W
trzecim spotkaniu humanistycznym wzięła udział klasa
5a. Cała klasa nad tym pracowała, ale tylko trzy osoby
ją zaprezentowały: Natalia Czapla , Joanna Olszewska
i Julia Hosumbek.
Odbyło się to w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda
Pileckiego w Zabrzu.
Cała klasa dostała zaświadczenia i wzięła udział w
językowych zabawach i grach.

                         Natalia Czapla , Paulina Opałka
fot. powyżej: Dzień na Olimpie - projekt 5a

KK

         W Zabrzu dobrze mi się czyta!
Niecodzienne święto czytania i czytelnictwa „Uliczne
czytanie” to impreza dla młodzieży i dzieci z
zabrzańskich szkół, którzy w przebraniach czytali
książki, a tym samym promowali czytelnictwo. Naszą
szkołę w tej akcji reprezentowali uczniowie klasy 5b.

Dnia 02.06. cała szkoła szła na stadion. Było dużo
konkursów, gier i zabaw. Można było wziąć sobie
jabłko i wodę, były także miejsca, gdzie animatorzy
zajmowali się malowaniem twarzy. Zaszczyciła nas
wizytą pani prezydent Mańka - Szulik, która złożyła
życzenia wszystkim dzieciom. Były także dwa
dmuchańce i warsztaty jazdy na rolkach. Uczniowie,
którzy trenują tenis ziemny, mogli popisać się swoimi
umiejętnościami (zdj. poniżej). Wszystkim się bardzo
podobało.
                    Opałka Paulina, Joanna Olszewska

DTfot.

grupa tenisowa

fot.

fot.
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Szkolna Uliczka Sukcesów
Sport

Konkurs wiedzy 
o Zabrzu

Konkurs
historyczny

Świetlik

Łukasz Skowron zajął I miejsce w
Miejskim Konkursie Historycznym
organizowanym przez Gimnazjum
nr 12 w Zabrzu

20.4.2017 roku odbył się konkurs 
o Zabrzu, w którym wzięło udział 30
uczniów.

1 Nocoń Roland 20 p 
2 Pasek Tomasz 20p                    3 
Skowron Łukasz 20p
4 Grudzień Marcel 18p 
5 Łupina Mikołaj18p 
6Pyrek Dominik18p
7 Szczupał Michał 18p 
8 Machna Tomasz  17p 
9 Pniak  Barbara 17p 
10Mansfeld Oliwer 16p 
11Szproch Paulina 16p  
12Śmigiela Oliwia 16p   

1 miejsce: Łukasz Skowron
2 miejsce: Mikołaj Lupina
3 miejsce: Michał Szczupał
                                             
Wiktoria Procek 

fot.

Konkurs
matematyczny

Konkursy
przyrodnicze

Wyniki konkursu 
Kangur Matematyczny

2017
Klasy II – kategoria Żaczek
Bartosz Brodowicz 2a
Klasy III – kategoria Maluch
Kamila Pielot 3b
Klasy IV – kategoria Maluch
Szymon Brodowicz 4b –
wyróżnienie
Klasy V – kategoria 
Beniamin
Oliwia Śmigiela 5a – wyróżnienie
Klasy VI – kategoria Beniamin
Marcel Grudzień 6b –
wyróżnienie
Michał Szczupał 6b –
wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Nauk
Przyrodniczych X Edycja
Wyróżnienia:
- Buczyński Tymon 3c
- Kołodziej Remigiusz 3c
- Szczupał Michał 6b
 Laureatem jest ( nagroda ):
- Skowron Łukasz 6a

Łukasz Skowron, uczeń klasy 6a, 
zajął II miejsce 
w Miejskim Konkursie
Przyrodniczym. 
Natomiast w pierwszej dziesiątce
znalazł się również Marcel
Grudzień z klasy 6b. 

                      Paulina Opałka,
                    Olszewska Joanna

Najlepsi w biegach na orientację:

Urbańczyk Jakub  Czerwińska
Anna 
Szymusiński Franek  
Brodowicz Szymon

M. Łuczak
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Jest bardzo miłą odmianą po wszystkich szczęśliwych
książkach dla dzieci. Nie mówię, że ,,Czarny Młyn'' nie
jest dla dzieci. Wręcz przeciwnie! Jest to książka,
którą z wielką chęcią polecam dzieciom i dorosłym.
Jeśli ktoś lubi książki kryminalne, zagadkowe czy
detektywistyczne albo tak jak ja, polubił dzieła pana
Szczygielskiego, które są uzasadnionymi
bestsellerami. Jest to książka opowiadająca o grupie
dzieci mieszkających w małej wiosce wśród
dorosłych. Jedenastoletni chłopak, Michał, wraz ze
swoją młodszą siostrą i ze swoją paczką przyjaciół
muszą uratować wioskę, którą zaatakował... Czarny
Młyn. ,,Czarny Młyn'' zaatakuje również czytelnik,
ponieważ nie będzie on w stanie oderwać się od
książki.

                                                Anna Czerwińska 

Ferrari Enzo

Kącik Fascynatów

GÓRNIK ZABRZE ZNOWU
W EKSTRAKLASIE

Recenzja książki ,,Czarny
młyn''- Marcin Szczygielski

Ferrari Enzo - Widocznie projektanci byli z niego tak
dumni, że nazwali ten model imieniem twórcy ich
marki. 
Ferrari rozpędza się do 300 kilometrów na godzinę.
Jest to niesamowity samochód, jeden z najlepszych,
jakie powstały w historii oraz jeden z najszybszych.
Był naprawdę świetny o opływowym kształcie.

 Zaprojektowano go w 2002 roku. Sztab ferrari
pomyślał najwyraźniej, żeby naprawić błędy sprzed  lat
i zrobić auto, które podbije świat. Niesamowita jest jego
sterowność i to, jak dobrze się prowadzi. Więc ja,
Michał Szczupał, samochodowy krytyk, biorąc pod
uwagę wszystkie aspekty, oceniam ten samochód
8/10. Dziękuję.

                                                      Michał Szczupał

Po wygranym meczu z Podbeskidziem  4-0 Górnik 
znalazł się na 2 miejscu w tabeli. Wspaniałymi
strzelcami ostatniego meczu są:
-Rafał Kurzawa (strzelony w 8 i 69 minucie) 
-Igor Angulo (strzelony w 22 minucie)
oraz samobój z strony Podbeskidzia w 53 minucie.
 
Warto wspomnieć, że prawy pomocnik Górnika 
Rafał Kurzawa strzelił gola w 69 minucie z bardzo
dalekiej odległości: ok.40 m. Wynik ten to ogromna
radość dla wszystkich kibiców zabrzańskich piłkarzy.

                                        Paulina Szproch

Wisła Puławy Górnik Zabrze
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Stylowe
zakończenie roku

Top fryzura

Zawsze na topie
Dawniej w jeleniokach, dzisiaj w dżinsach

Bibl. w szkole

Teraz chłopaki się ubierają inaczej;
zamiast kropów noszą adidasy
zamiast koszuli naszą podkoszulki
zamiast bruciku noszą bluzy
zamiast jelenioków noszą dżinsy
zamiast hutu noszą czapki z
daszkiem
zamiast jedbowki noszą bluzy

O tak, od dawna ubierają się
właśnie chłopaki  nowocześniej
Prawda, że ładniej ?

           Weronika Kołodziejczyk

             Przeplatany kok
potrzebne będą: szczotka, 3 gumki
do włosów, wsuwka

Wykonanie:
Oddziel pasmo włosów, z reszty
włosów zrób kucyka u góry i
zawiąż gumką. Podziel włosy na
trzy części. Z jednej części zrób
warkocza, znowu zwiąż gumką.
Następnie z tych trzech pasm
włosów zrób kolejnego warkocza.
Jak już jest zrobiony owiń  wkoło
gumki, końcówkę przypnij wsuwką.
              !!!GOTOWE!!!
          
                     Asia Olszewska
                Julia Jastrzębska

Szkolny dress code to strój galowy
obowiązujący na ważne szkolne
uroczystości.  A taką jest
niewątpliwie zakończenie szkoły.

Dla chłopców to biała koszula i
ciemne spodnie. Dziewczyny
bardziej mogą poszaleć. Białą
bluzkę i granatową spódnicę mogą
zastąpić sukienką. Do tego
baleriny. 

Strój lepiej przygotować dzień
wcześniej. Musi być koniecznie
wyprany i wyprasowany.
Pognieciona koszula na pewno nie
doda szyku.

Szymon

.

il. Nogieć

google
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Czy wiesz, że

Kącik sowy mądrej głowy 

4B

1.Siostra twojej mamy.
2. Ma biało - czarne  paski .
3. Możesz tym urządzeniem
dzwonić do różnych ludzi.
4. Pływają w wodzie.
5 Skacze po drzewach i lubi
orzechy.
6 Mieszkają w nim Eskimosi.
7 Inna nazwa strusia.
8. Zwierzę  na  ''ch'' , które można
mieć w domu.

                 Wiktoria Procek
                     Tomasz Szot

wera

Wiktoria

                                                      
Rebus

Czy wiesz że...
Golec to gatunek gryzonia z
rodziny kretoszczurów. Żyje w
pustynnych miejscach we
Wschodniej Afryce. Gryzoń ten
buduje podwodne korytarze w
chłodnych miejscach, żywi się
korzeniami i roślinnymi bulwami,
nie ma włosów oraz jest zupełnie
ślepy. Stada liczą od 20 do 300
osobników . Golce mają potężne
zęby potrzebne mu są do kopania
korytarzy pod ziemią.
                       Natalia Czapla

Zosia Gromek , Wiktoria Procek

Weronika Kołodziejczyk

Tomek
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Tydzień Marlenki  Zabrze na ekranach kin

Poniedziałek:
Nauczyciel pyta Marlenkę:
- Marlenko, w jaki sposób można uzyskać światło
dzięki wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.
Wtorek:
Marlenka idzie do miasta.
Wchodzi do sklepu i mówi:
- Poproszę żelki! Tylko żeby to nie były żelkowe misie!
- Dlaczego?
- Bo jestem wegetarianinem?
Środa:
W szkole pani pyta  Marlenkę:
- Przyznaj się, kto za ciebie odrabiał lekcje: mama, czy
tata?
- Nie wiem, prze pani, bo już spałam!
Czwartek:
Nauczycielka pyta dzieci na lekcji:
- Kim jest dla was bóg?

- Bóg jest pasterzem.
- Kim my jesteśmy dla boga?- pyta nauczycielka.
Marlenka odpowiada:
- Jesteśmy stadem baranów.
Piątek:
Nauczycielka pyta Marlenkę:
- Marlenko, czemu znowu się spóźniłaś na lekcję?
- Bo na naukę nigdy nie jest za późno.
                       
               Julka Jastrzębska i Oliwia Śmigiela

Czy wiesz, że...

Wydarzenia, które miały miejsce w Zabrzu 30 lat temu,
doczekały się ekranizacji filmowej. Tego dnia Zbigniew
Religa postawił wszystko na jedną kartę. 
Wybudował Centrum Chorób Serca.
5 listopada 1985 r. przeszedł do historii polskiej
medycyny. Tego dnia doc. Zbigniew Religa z kliniki w
Zabrzu wraz ze swym zespołem dokonał pierwszego
w Polsce w pełni udanego przeszczepu serca. Film
nosi tytuł "Bogowie".

Czy wiesz że...

Na ekrany kin wszedł film pt. "Gwiazdy"  
opowiadający o Janie Banasiu, piłkarzu Górnika
Zabrze i reprezentacji Polski.

Zdjęcia kręcono w Zabrzu, m. in.  w dzielnicy Zandka. 
Hala MOSiR "udawała" lotnisko w Niemczech.

Nasza koleżanka z 4b, Zosia Gromek, wypowiada w
tym filmie zdanie po niemiecku: "Eine Frau is a
kommen". A jej mama tłumaczyła dla aktorów
scenariusz z języka niemieckiego na język polski.

                                               Paweł Piechota 

Jan Banaś - bohater filmu "Gwiazdy"
google

B

źr.

J
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10 czerwca - Industriada w Gliwicach
 i Zabrzu

KALENDARIUM

1 Czerwca - Dzień Dziecka
4 Czerwca - Zielone Świątki
7 Czerwca -szkolny Dzień Sportu
8 Czerwca -szkolna wycieczka do Sandomierza
8 Czerwca - Światowy Dzień Oceanów
15 Czerwca -Boże Ciało
16 Czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21 Czerwca - Pierwszy Dzień lata , najdłuższy dzień roku
23 Czerwca - Dzień Ojca
24 Czerwca -31 Sierpnia - Wakacje

                                                                             Opałka Paulina

               Stopka redakcyjna
               Krystyna Kęsy
          redaktor Junior Gazety
      sp15pszczolka@gmail.com
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Te miasta przygotowały około 70 atrakcji, które przyciągną amatorów
wydarzeń kulturalnych, jak i prawdziwych pasjonatów przemysłowych
historii. 
Finał tegorocznego święta Szlaków Zabytku Techniki odbędzie się na
terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. 

A co czeka nas na INDUSTRIADZIE? Na pewno zwiedzanie Szybu
Maciej. Dzieciaki będą miały swoją „Bajtelindustriadę” ze specjalnie
przygotowanymi zabawami. „Aquapolis” natomiast to niezwykła gra, która
połączy Szyb Maciej z Zabytkową Kopalnią Srebra w Tarnowskich
Górach – dzięki niej poznacie ich wspólną historię.
SZYB MACIEJ – ZABRZE. W Kopalni Guido została przygotowana
wyjątkowa trasa zwiedzania: z mapą, oprawą audiowizualną maszyn, jak i
działaniami teatralnymi na Szlaku Maszyn „Machinal
SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA, SZYB CARNALL – ZABRZE - podczas
INDUSTRIADY, pierwszy raz od 200 lat, udostępniona dla turystów
zostanie podziemna część z 6-cio metrowym pokładem węgla.

SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA PARK 12C – ZABRZE
Otwarty niedawno Park 12C, przy Sztolni Królowa Luiza, umożliwia
zwiedzanie dawnych wyrobisk kopalni.      Oliwia Lewandowska

Zdobądź kupony na bezpłatne
przejazdy w dniu Industriady!

Wystarczy wejść na stronę
www.industriada.pl i pobrać kupon
na bezpłatny przejazd tramwajami i
autobusami KZK GOP w dniu 10 i
11 czerwca.

google źr..

mailto:sp15pszczolka@gmail.com
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