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dobrych wieści

 str.5
"Kilkanaście kolorowych stron
wypełnionych wywiadami, informacjami,
recenzjami, zilustrowanymi zdjęciami i
pracami plastycznymi". 

Tak napisały o naszej gazetce "Nowiny
Zabrzańskie", które w osobie pani redaktor
Katarzyny Włodarczyk gościły w naszej
szkole podczas warsztatów
dziennikarskich dla klasy 7a i kółka
dziennikarskiego.

                          Komu nieba były wrogiem 
                          zrobiły go pedagogiem. 
                  Ja się jednak z tym nie zgadzam, 
                        swoje zdanie wypowiadam 
                       Chlubą jest i wyróżnieniem,
                             być - nauczycielem !

Kochani Nauczyciele!
Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła w dom się
wspólny zmienia! Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo
często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. Kocha ona figle i chętnie się
czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo
zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć,
wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie jak jest w życiu
ciężko, gdy się mało umie. Z serdecznościami

Dziatwa Szkoły pod Lasem
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: 
Panią Dyrektor Grażyną Kasperek

B+

W bieżącym roku szkolnym
2017/2018 nasza szkoła
przystąpiła do programu
„Bezpieczna+”. Celem akcji jest
przede wszystkim poprawa
bezpieczeństwa uczniów,
zarówno w szkole, jak i poza nią.

Wszyscy jesteśmy
zaangażowani w
budowanie projektu
Bezpieczna+ - 

powiedziała nam Pani Dyrektor - do
napisania programu wykorzystałam
to, co się dzieje w szkole od dawna.

AM

Kto poznał Sznupka?
W programie Bezpieczna Plus najmłodsi uczniowie
naszej Szkoły uczestniczyli w warsztatach
dotyczących bezpieczeństwa na drodze, w domu i w
szkole. Zajęcia prowadziła Pani st. sierż. Iwona
Nadolska, a towarzyszyła jej policyjna maskotka -
Sznupek.

Dla mnie motywacją są zawsze uczniowie. Natomiast
szukam możliwości skorzystania z ofert naszego
Miasta, MEN-u i innych organizacji lub instytucji, które
pomagają zdobyć fundusze na realizację naszych
marzeń i planów.

 Działania już się rozpoczęły i obejmują między innymi
promocję Programu "Bezpieczna+", szkolenie dla
nauczycieli, "Aktywny Fair Play" , spotkanie z
"Rzecznikami Bezpieczeństwa na +".

A za chwilę powstanie "Półpiętro Między Nami", które
pomoże rozwiązywać konflikty rówieśnicze,
przeprowadzi mediacje, pozwoli zagospodarować
uczniom czas wolny w sposób ciekawy i aktywny.

Ważną częścią programu są spotkania z seniorami:
wspólne koncertowanie, zajęcia z rękodzieła, a także
poznanie rówieśników z innych krajów. 

                                           Za rozmowę dziękują: 
                         Basia Pniak, Oliwia Lewandowska

fot.

fot.
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Tak wyglądało nasze Grono Pedagogiczne 17 lat temu

Temat miesiąca: Mój nauczycielu! Ty byłeś mi naprawdę
bliski...

archiwum

Zdarza mi się słyszeć, że w mojej szkole uczyła się
czyjaś mama, albo chodził tu kiedyś czyjś tata, babcia,
albo dziadek.
Kiedy mój dziadek chodził do Piętnastki, szkoła i
nauczanie wyglądało zupełnie inaczej. Oto
wspomnienia mojego dziadka.

Nazywam się Krzysztof Wojnas. Kiedy po raz
pierwszy przyszedłem do pierwszej klasy,
zobaczyłem dużo nowych twarzy. Koszmar każdego
pierwszaka. Sale też wyglądały inaczej. W klasach
były katedry, na których stały ogromne biurka.
Ocenianie było zupełnie inne. Załóżmy dyktando. Nie
było wpisywania "ó" lub "u" w luki, tylko pisaliśmy to, co
pani dyktowała. Oceny były bardzo surowe. 

Jeden błąd to była już czwórka. Skala ocen też była
inna. Najniższa ocena to było 2, najwyższa 5.
Przetrwałem pdstawówkę i zdecydowałem, że zostanę
muzykiem. Do szkoły muzycznej chodziłem z waszą
panią - Ireną Zaczkowską.Gdy miałem 17 lat, to pani
Renata Waloszek, ówczesna dyrektor szkoły,
poprosiła mnie, bym uczył muzyki w SP 15. To był
zaszczyt, ale byłem niepełnoletni. Pani dyrektor na to
nie zważała. Praca w szkole była dla mnie
przyjemnością. Piętnastka jest dla mnie jak drugi dom i
tak jest do dziś. Darzę ją wielką sympatią. Dalej
przyjaźnie się z panią Ireną. Serdecznie pozdrawiam
Panią dyrektor, Grażynę Kasperek i panią Irenę
Zaczkowską.

Oliwia Lewandowska

fot.
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Nowe Ciało Pedagogiczne

Wieści szkolnej treści
Sztuka kibicowania

Uczniowie sami rządzą

Ogłaszamy nowy Samorząd Uczniowski:
Przewodniczący: Pascal Sossna
Wiceprzewodnicząca: Paulina Szproch
Sekretarz: Oliwia Lewandowska
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani
Alicja Leśko

Basia Pniak

BK

 Jak dobrze kibicować uczyli się pod okiem 
pana Bartka Kozłowskiego m. in. Michalina,
Robert i Maks (zdj. powyżej) - uczniowie
klasy 3a podczas Eliminacji Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej do lat 19 obserwując
mecz pomiędzy Niemcami i Białorusią.

Oliwia

Poradnik kibica:

1. Robert: "Głośno krzycz". Kibicuj całym sercem,
gardłem i sobą. 
Uśmiechaj się i klaszcz. Także krzycz, ile wlezie.  
Żaden to obciach! A jak Ty zaczniesz, ruszy domino i
będą krzyczeć wszyscy! Sprawdzona metoda :)To nic
złego mieć zdarte gardło dzień po. Satysfakcja z tego,
ile energii przekażesz zawodnikom, jest bezcenna.
Pamiętaj jednak, że okrzyki mają dodawać otuchy!

2. Maks: "Należy krzyczeć ole, ole!". Kibicuj
wszystkim. 
Każdy zasługuje chociaż na oklaski, czy zwykłe
„Dajesz! Dasz radę”. To daje moc! Mała rzecz, a
cieszy.Jeśli są imiona na numerach, to krzycz
imiennie!

3. Michalina: "Kibicuj ładnie! Nie lubię wulgaryzmów".
                                                                                         
     Klasa 3a

 Nowe przedmioty, a więc i nowi nauczyciele. Trochę
się pozmieniało w szkole od września. Przedstawiamy
nowe twarze z imienia i nazwiska. Warto wiedzieć, kto
was uczy:

język hiszpański - pani Patrycja Polczyk
język angielski i biologia - pani Anna Onopiak
fizyka - pani Katarzyna Poloczek
chemia - pani Alina Dudek
historia - pan Michał Wachowicz
muzyka - pan Waldemar Gałązka
geografia - pani Iwona Gaweł 
świetlica - pani Agnieszka Wawrzyk
informatyka - pani Agata Małachowska
wychowanie fizyczne - pan Bartosz Kozłowski

fot.

SU: Paulina, Pascal,
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Trudna sztuka jazdy na
rolkach

Warsztaty z Nowinami
Zabrzańskimi, czyli festiwal
pomysłów

Szkolna Uliczka Sukcesu
Biegi przełajowe

 04.10 2017r. odbyły się biegi przełajowe w dwóch
kategoriach: chłopcy i dziewczyny.
Chłopcy zdobyli 14 miejsce, a dziewczyny 4 miejsce.
Cała szkoła zajęła 4 miejsce.
A w biegach brali udział:
Maja Sanocka, Ola Czyżewska, Basia Pniak, Oliwia
Lewandowska, Sophie Kozacka, Karolina Kostrzewa-
Pyrczak, Franek Szymusiński, Kuba Urbańczyk,
Przemek Bocianowski, Szymon Nogieć, Krzysiu
Wnuk, Franek Wojtynek. 
Gratulujemy wszystkim tego pięknego miejsca
                                         
                  Oliwia Lewandowska, Basia Pniak

M. C.

KK

siódmoklasiści

Pani Marta Czarnuch wspiera i uczy chętne dzieciaki
ze świetlicy opanowania trudnej sztuki jazdy na
rolkach. Zajęcia odbywają się w naszym lesie, gdzie
wyposażeni w kaski i ochraniacze młodzi adepci rolek
coraz lepiej sobie radzą. Nie wystarczy utrzymać się w
pionie. O nie! To potrafią maluchy. Trzeba umieć
pokonać slalom albo wykonać przysiad. Brawo!

Joanna Olszewska

                                                     

Pani Katarzyna Włodarczyk, dziennikarka Nowin
Zabrzańskich, opowiedziała nam, na czym polega
codzienna praca dziennikarza prasowego. 

Podzieliła się swoim doświadczeniem prowadząc
warsztaty dziennikarskie, podczas których uczestnicy
uczyli się pisać notatkę prasową i nadać jej taki tytuł,
który zaintryguje i skłoni czytelnika do przeczytania
artykułu. To wcale nie jest proste. Ale po chwili
onieśmielenia pojawiła się fala pomysłów.

To ciekawe doświadczenie, bo następne warsztaty
będziemy mieli w Telewizji Polskiej w Katowicach.
Jeśli się uczyć, to od najlepszych.                     KK

fot.

fot.

fot.
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Rozczytana "15"
Jak przekręcać i przeklinać

O rety! Historia skarpety!

Junior krytyk 
Geopark w Kielcach

KK

We wtorek po 5 lekcji w szatni dziewcząt przy sali
gimnastycznej rozrzucono buty, plecaki i ubrania po
podłodze. Uprzejmie uprasza się sprawców o godne i
kulturalne zachowanie się podczas dzielenia szatni 
przed lekcją w-f. Rzeczy należy poukładać i rozsądnie
dysponować miejscem na wieszakach i półkach.
Każda skarpetka chce być traktowana z szacunkiem!
Tylko ze swoją parą nóg jest szczęśliwa, a zapach
innych stóp doprowadza ja do szaleństwa! Uprzejmie
uprasza się o szacunek dla skarpet.  KK

gooogle

Zdarzyło się Wam czasem przeklnąć? OK, nie
oczekuję odpowiedzi...
Wulgaryzmy zasypują nas z każdej strony i , co tu
kryć, wszyscy je znamy.

Książka Michała Rusinka pokazuje, jak można dać
upust słownym emocjom. Można na przykład bawić
się słowami. Weź do ręki nożyczki (ręczyczki), klej,
kartkę i gazety. Powycinaj różne słowa, a potem je
przyklejaj do kartki. Możesz je łączyć, przycinać,
dorysowywać. Powstaną dziwadła, dziwosłowy,
dziwotwory.

A potem wymyśl własny repertuar słów mocnych,
które nie ranią uszu, nie obrażają, np. "niech to dunder
świśnie” i “kurczę blade”. 

A niech cię CZAR pryśnie" , Macia Kura!itp.Książkę
znajdziecie w naszej bibliotece na półce z
nowościami.  

                                                      Zuzanna Kęsy

Jesień to czas wycieczek edukacyjnych, czyli takich,
gdzie rozrywkę łączy się z nauką. Miejscem
spełniających te kryteria jest nowy obiekt: Geopark
Kielce. 
Oto opinie uczestników wycieczki o tym miejscu:
Julia: Bardzo mi się podobało, lecz najfajniejsza była
kapsuła czasu. 
Basia: Park był super najlepsze, było robienie sobie
pamiątek.
Weronika: Fajnie było,super wystawa.
Paulina: Bardzo fajnie, super była kapsuła czasu.
Oliwia: Było bardzo fajnie najlepsza wystawa ever.
                                  Basia Pniak, Asia Olszewska

fot.

il.
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Zrezygnuj z batonika, 
kup karmę dla kocika!

Zamieszanie z ocenamiTrendy i style
Poświęć im chwilę

Ale ze mnie
gapa:)

Czy wiesz, skąd się wzięły japonki?

Japonki, które dobrze znamy i lubimy, zawdzięczamy
gejszom. Gejsze nosiły je od niepamiętnych czasów.
Na stopy wkładały skarpetki zwane tabi, z osobnym
palcem.

Czy wiesz, że Chińczycy wierzą, że mocno
zawiązane supełki przynoszą szczęście, zdrowie i
spokój, ale robią  je także po to, by o czymś ważnym
nie zapomnieć, tak jak my zawiązujemy róg
chusteczki.

W Chinach uważano, że o sile charakteru i
pracowitości kobiety świadczą małe stopy. Chinki więc
od dziecka je krępowały, by im nie rosły.

                                              Julia Hosumbek
                                                Agata Paśko

                 
Rok szkolny ruszył pełną parą. Za nami
już pierwsze sprawdziany i kartkówki,
jednym słowem ocen przybywa. Co
oznaczają poszczególne stopnie:

6-Celujący-super,hiper,ekstra! Czapki z głów!
5-Bardzo dobry-zrobiłeś coś bardzo dobrze i
starannie.
4-Dobry-całkiem nieźle,choć mogło być lepiej ;)
3-Dostateczny-na tyle dobrze, by zaliczyć, jednak w
sumie wypadłeś kiepsko.
2-Dopuszczający-praca, co prawda, zaliczona, ale
wstyd jak nie wiadomo co.
1-Niedostateczny-kompletne dno, kaplica, porażka.

                                   Zuzia Kęsy, Agata Paśko

GK

Pani Magda Machowska, jak co roku zbierała karmę dla zwierząt do
schroniska. Wszystkim zaangażowanym osobom dziękujemy. 
                                                              
                                                           Asia Olszewska i Basia Pniak

Nic tak nie poprawia nastroju jak
szczery śmiech. Najlepiej czujesz
się w towarzystwie osób, które
potrafią cię rozśmieszyć. Ale
najwyżej ceniona umiejętność to
śmianie się z samego siebie. W
sieci rządzi "beka". Autoironiczne
zdjęcia i wpisy zawsze mają
najwięcej lajków. Większość ludzi
najbardziej boi się ośmieszenia, a
"beka" z siebie te lęki oswaja.
Zacznij reagować humorem na
swoje potknięcia, wyprzedź reakcję
otoczenia. Doda ci to poczucia
własnej wartości. 
Jeśli ty potrafisz zaakceptować
swoje słabości, inni uznają je za
OK.                Zuzanna Kęsy        

fot.
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Krzyżówka
Rozwiąż i przyjdź do biblioteki po nagrodę!

Martyna Paśko

Adrianna Walaszczyk

Językowe łamacze

y

Powtarzaj:
W Szczekocinie, w strasznej głuszy,
straszna susza chaszcze suszy.
"Ale susza"- szepcze grusza.
"Liszka w podróż nie wyrusza,
wietrzyk drzewem nie poruszy,
szczaw nie puszy pióropuszy,
nie zatrzeszczą skrzydła chrząszcza.

            Natalia Czapla, Weronika Kołodziejczyk

Nikola Biela

Nikola Kasprzak

x
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Tydzień Marenki               Ale "beka" 

Czwartek;
Marlenka
puściła bąka na
lekcji i pani
kazała jej wyjść.
Wychodzi i się
śmieje, a
przechodzący
dyrektor pyta:

Czego piłkarze nie lubią na matematyce:
Słupków.

Przychodzi piłkarz do spowiedzi.
Ksiądz się pyta:
-Gdzie chcesz synu pójść:do nieba, czy do piekła?
-Do Barcelony...

Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które
chciałyby wystąpić w takich samych kostiumach.

Jaki jest ulubiony klub piłkarski blondynki?
- L`OREAL Madryt.

Jak facet wyobraża sobie normalny wieczór?
- Mecz piłki nożnej przy blasku świec.

Jakie są ulubione ciasta wnuków?
- Babeczki.

Co mówi ogórek, gdy jest zdziwiony?
- Skisłem.

Kto najbardziej lubi pić lemoniadę?
- Helena.

Jak nazywa się żona pszczelarza?
- Ula.

Co robi grabarz?
- Częstochowa 

Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
- Pobieranie zakończone.

Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły?
-Bo się wypisały. 

Co robią dwie herbaty na ringu ?
-Naparzają się. 

                                      Weronika Kołodziejczyk, 
                                                  Nicola Zaborniak, 
                                                       Natalia Czapla

Poniedziałek
Marlenka przynosi do domu gazetę, chowa ją do
lodówki.
Mama pyta:
- Dlaczego chowasz gazetę do lodówki?
- Żeby była ciągle świeża!
Wtorek;
Marlenka woła zza drzwi łazienki:
- Mamo, jaką sukienkę mam dziś włożyć do szkoły?  Z
długim, czy krótkim rękawem?
- Z krótkim. A czemu pytasz?
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce.
Środa;
- Mamo, ja już naprawdę nie będę miała więcej
pryszczy?
- Nie, nie będziesz miała.
- Ale obiecujesz?
- Tak.
- A skąd wiesz?
- Bo już nie ma miejsca.

- Czemu się śmiejesz?
- Bo to głupie. Ja na lekcji puściłam bąka i pani kazała
mi wyjść, a oni siedzą w tym ...
Piątek;
- Marlenko, gdzie jest twoja praca domowa?
- Pies ją zjadł.
- Myślisz, że ci uwierzę?
- Przysięgam! Najpierw nie chciał, ale w końcu mu ją
jakoś wepchnęłam  do pyska.   
                 Julia Jastrzębska, Paulina Opałka

Julia H. il.
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Wszyscy Polacy się cieszą z sukcesu
piłkarzy

Redaktorzy "Pszczółki"
przedstawiają się

Sprawy różneAktualności: Polacy na
Mistrzostwach Świata

KK

mem

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

zastępca redaktora naczelnego
Oliwia Lewandowska

korektor: Zuzanna Kęsy

fotoreporter: Julia Jastrzębska

recenzent: Joanna Olszewska

dziennikarze:
 Natalia Czapla,  Julia Hosumbek,
Barbara Pniak, Weronika
Kołodziejczyk, Agata Paśko,
Martyna Paśko, , Paulina Opałka,
Nikola Biela, Nicola Zaborniak,
Adrianna Walaszczyk

Ogłoszenie

Zginęła piłeczka ze stołu do gry w
piłkarzyki, prosimy uczciwego
znalazcę o jej oddanie na stół.

Zuzia Kęsy

       Pozdrawiamy

Dominika, Liwię, Brunona i Łukasza
oraz panią Irenę z okazji imienin

              redakcja "Pszczółki"

fot.

il.
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