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Święto popkultury

czas na pierniki 3b

Piernikowe
ciasteczka to
doskonały prezent
dla bliskich.
Przepisu na nie
szukajcie na str. 3.
Dla naszych
czytelników relacja
z wizyty uczniów
SP 15 w 

Manufakturze
Piernika, nowym
miejscu w Zabrzu,
które zaprasza
dzieci i dorosłych.
Łatwo tam trafić,
ponieważ znajduje
się na Targowisku
pod Ratuszem.
Manufakturę

prowadzi pan
Maciej
Ostaszewski, który
napisał do naszej
gazetki przesyłając
przepis i
pozdrowienia.
Powyżej adres
strony z relacją
telewizyjną.

Relację z dnia
Comic Con
znajdziecie na str.
4. Był to dzień dla
fanów filmowych i
książkowych
superbohaterów.
Nie zabrakło
Batmana,
Spidermana, ale
pojawiła się też Ania
z Zielonego
Wzgórza.

Uczniowie mieli
okazję pochwalić
sie swoją wiedzą na
temat ulubionych
postaci. Po raz
pierwszy w Polsce
fetiwal Comic Con
miał miejsce w
czerwcu w
Warszawie. A sama
idea Comic Con
narodziła się w
Kaliforni.

Uczniowie naszej szkoły przed obiektywem
kamery TVZ wspólnie z mistrzem, Maciejem
Ostaszewskim, odkrywali tajniki przygotowania
idealnego ciasta piernikowego. 

http://tvzabrze.pl/targowisko-pod-ratuszem-pierniki

fot. KB
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: przewodnikiem 
w Kopalni Luiza - panem Damianem Wilczkiem

Fot.KK

Fot.KK

Dzisiaj dla naszych czytelników przygotowałyśmy
wywiad z przewodnikiem nowo otwartej Sztolni
Królowa Luiza w Zabrzu. To wywiad dla tych,
którzy są ciekawi tego zawodu, lubią wyzwania     i
pracę z ludźmi.

No frelki, co chcecie, bym wam pedzioł? Interesuje
was historia sztolni?

Interesuje, ale chcemy się również dowiedzieć, co
trzeba zrobić, żeby pracować jako przewodnik?

No cóż, przewodnik musi być uśmiechnięty
 i obdarzony wyobraźnią, o wysokiej kulturze osobistej.
Musi ładnie mówić, czyli mieć dobrą dykcję, żeby inni
rozumieli, co do nich mówi. No i trzeba zainteresować
dzieci, młodzież, osoby starsze. Bo przewodnik musi
się dogadać z każdym.
(tu miało miejsce odśpiewanie i odtańczenie
"Poszła Karolinka...", w czym mocno wspierałyśmy
naszego rozmówcę).

Pracuje Pan w weekendy?

– Trzeba być dyspozycyjnym w różnych terminach,
również w weekendy i w godzinach wieczornych.

Wesołe z was frelki, to wam jeszcze powiem, że
dobrze jest znać jakiś język obcy, np. angielski,
niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski,
czeski, węgierski.

My będziemy się uczyć hiszpańskiego. A czy
trzeba znać się na górnictwie?

Ja jestem emerytem górniczym, byłem sztajgrem,
czyli sztygarem. Pracowałem w Rybniku. Trzeba znać
się na tym, co się robi. No wystarczy, teraz ja was
przepytam. Co to po śląsku znaczy?
Co się ciepiesz? - Co podskakujesz?    
Ciepnij bala - podaj piłkę              
Dej se pozor - uważaj
Niy godej tela - nie gadaj tyle
Ale bydzie w doma haja - ale będzie w domu
awantura
Dej się karnoc na kole! - daj się przejechać np. na
rowerze
Jak się bajtel mianujesz? - Jak się dziecko
nazywasz?
Kaj my som? - Gdzie jesteśmy?
Na dzisiaj szlus! - Na dzisiaj koniec 
Za rozmowę dziękują: 
                          Julia Jastrzębska, Basia Pniak, 
                    Zuzia Kęsy i Oliwia LewandowskaFot.KK

Fot.KK



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 21 12/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Pszczółka

Temat miesiąca: Pierniki od serca - pomysł na
świąteczny prezent

Za oknami pierwszy śnieg, wkrótce Boże
Narodzenie. Jest to czas szczególny, bo wiąże się
ze specjalnymi przygotowaniami. Dekorujemy
domy, przystrajamy drzewka w ogródkach. No i
oczywiście myślimy o prezentach...

Co kupić mamie? Tacie? Dziadkom? Skarbonka (tak
często bywa) świeci pustkami. Ale ponieważ święta to
czas rodzinnego gotowania i wypieków, proponuję
prezent wykonany własnoręcznie!  Przedstawiam
Wam wyśmienity przepis na pierniczki, którym
podzielił się z nami  przesympatyczny piernikaż -
Maciej Ostaszewski, który także jest właścicielem
Manufaktury Piernika.Możecie go znaleźć na
Targowisku pod Ratuszem. Ma tam chatkę, niczym
domek Mikołaja.             
                                                   Zuzanna Kęsy
Witam serdecznie, 
 oto przepis na pierniczki do zdobienia, 
600g miodu
200g masła
Roztopić je razem do uzyskania jednolitej masy,
przestudzić.

800g mąki pszennej
50g przyprawy do piernika
1 łyżeczka sody oczyszczonej, 
Suche składniki wymieszać ze sobą do uzyskania
jednolitej masy. 

Połączyć ze sobą roztopione i przestudzone masło z
miodem z połączonymi suchymi składnikami. Ciasto
ma się kleić do rąk.
Zawinąć ciasto w folię i włożyć na noc do lodówki. 

Następnego dnia ugnieść ciasto, rozwałkować na
grubość 3 - 4 mm, podsypując mąką. 
Wycinać różne kształty foremkami. 
Piec na blachach wyłożonych papierem do pieczenia w
piekarniku nagrzanym do 175'c około 8 minut, do chwili
kiedy boki zaczną się rumienić. 

                                                     Pozdrawiam
                                        Maciej Ostaszewski
                                       Manufaktura Piernika

MŁ

KK

prezent

KK

fot.

fot.

od serca

fot.
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Majsterkowo

Wieści szkolnej treści

Comic Con, czyli festiwal
popkultury

4 c z Nelą dookoła świata

29 listopada w środę w naszej szkole miał miejsce 
Dzień Comic Con. Wszyscy chętni uczniowie przebrali
się za fantastyczną postać z bajki lub książki i tym
samym wzięli udział w konkursie na najciekawsze
przebranie. Następnie odbył się  konkurs plastyczny
pt. Ulubiony superbohater. Należało narysować
swojego ulubionego bohatera z bajek, filmów albo
książki.
Trzeci konkurs dotyczył wiedzy o super bohaterach w
formie testu. A na podsumowanie dnia odbyła się
dyskoteka. To był świetny dzień. Dziękujemy pani
Agacie Falkiewicz i pani Ani Ziębińskiej.
                                                  Julia Hosumbek

AF

Nela to niezwykła dziewczynka, która zwiedza świat. A
o tym, co przeżyła i co zobaczyła pisze w książkach.
Uczniowie klasy 4c postanowili, niczym Nela, pokazać
szkolny świat przedszkolakom. Zaprosili ich do naszej
szkoły, wcielili się w piratów, a nawet ukryli skarb!
Zadaniem młodszych kolegów było jego odnalezienie.
Brawo 4c! Starsi wzorem dla młodszych! Teraz już
żaden przedszkolak nie będzie się bał szkoły.

Oliwia Lewandowska

IG

KM

Wizyty w Majsterkowie w Castoramie już na stałe
wpisały się w program wycieczek klas młodszych. Na
zdjęciu obok klasa 3a zmaga z drewnianymi
ciuchciami. Należało je złożyć, przymocować kółka i
dachy, a potem pomalować. Im bardziej kolorowo, tym
pociąg fajniejszy.

Julia Hosumbek

fot.

fot.

fot.
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Sukcesy sportowe

Szkolna Uliczka Sukcesu        I i III miejsce         
w konkursie literackim

Jak moje talenty i kompetencje mogę wykorzystać
w przyszłej pracy? to temat tegorocznej edycji
konkursu literackiego w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery. 
                      I miejsce Oliwia Śmigiela 
                     III miejsce Zuzanna Kęsy
Oliwia została nagrodzona tabletem, a Zuzia
głośnikiem JBL GO

26.10 2017 odbyły się zawody ringo dziewczyn. 

                 Naszą szkołę reprezentowały:  
             Olga Kamińska i Alicja Cetera, 
                  które zajęły pierwsze miejsce. 
             Anita Filip oraz Emilia Adamska
                     zajęły trzecie miejsce. 
                       
                    Dziewczyny, gratulacje!

18.10.2017 odbyły się zabrzańskie zawody z piłki
nożnej. Nasza szkoła przeszła eliminacje. 
W zawodach brali udział Szymon Brodowicz, Franek
Szymusiński, Jakub Urbańczyk, Kacper
Kosiacki, Krzysztof Wnuk, Mateusz Chudzik,
Fabian Kasprzyczak, Tomasz Pasek.
  
     Magdalena Snopkowska, Adrianna Walaszczyk

Antologia poezji dziecięcej to Wojewódzki
Konkurs Poetycki. W tym roku laureatką
tych prestiżowych zmagań została Wiktoria
Pigulska. Jej wiersz znalazł się w złotej
setce, wybranej z 1500 nadesłanych
utworów z całego województwa śląskiego.

Wiktoria

Zuzia

                 Spódniczka

Mojej spódniczce się błyszczą oczy
Wciąż patrzy na mnie z szafy     
I zaraz z niej wyskoczy.

Mruczy cicho
Załóż mnie Wiko

Różowe jej usta z falbanek 
I brokat-mięciutki baranek.
Więc rano wstałam
I ją ubrałam.
 
                             
                                               

Pigulska

Oliwia
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Po co dziewczyny robią sobie
selfie

Wenuski - starożytny ideał
piękna

Nikola Biela: Moim zdaniem dziewczyny robią sobie
selfie, aby pokazać innym swoje piękno.

Natalia Czapla: Według mnie dziewczyny robią sobie
selfie, bo chcą być dostrzeżone na portalach
społecznościowych. Zbierają lajki.

Nikola Kasprzak: Myślę, że selfie stało się teraz
bardzo modne. Ludzie chcą w ten sposób poprawić
swoją samoocenę.

Nikola Biela

PRADAWNE PIĘKNOŚCI

Jaki był ideał kobiecej urody w epoce prehistorycznej?
Wystarczy spojrzeć na figurki pochodzące sprzed 25
tysięcy lat. Przedstawiają one niewiasty pulchne, z
wielkim biustem, wydatnym brzuchem i grubymi
udami. Figurki te, zwane dziś,,wenuskami'' ,
prawdopodobnie  wzorowano na ówczesnych
pięknościach.

Agata Paśko, Julia Hosumbek

google

Czy wiesz jak zadbać o swoje włosy zimą? Dzięki
naszemu poradnikowi twoje włosy stanął się
zdrowsze.
1.Nie zapomnij o odżywce bez spłukiwania.
2.Nie używaj suszarki ani lokówki, chyba że to
konieczne.
3.Nie wychodź z mokrymi włosami na dwór.
4.Nie bierz gorącego prysznica i nie myj włosów w
gorącej wodzie.
                          Zuzia Kęsy, Julia Jastrzębska 

KK

KK

selfie + hashtag

Użycie hashtagów oraz selfie są bez wątpienia
najprostszym i co najważniejsze skutecznym
sposobem na poinformowanie użytkowników o swojej
działalności, zachęcenia do udziału w akcjach poparcia
czy po prostu promocji. Dlatego wszelkie formy działań
opartych na idei znakowania zdjęć hashhtagamai
mogą okazać się skuteczne zarówno dla firm,
organizacji pozarządowych, placówek kultury czy
społecznych akcji.
Przykładem może być akcja „nomakeupselefie”
zachęcająca kobiety do robienia sobie zdjęć bez
makijażu – możemy zaproponować robienie sobie
selfie na dosłownie każdy temat.

           Trendy i style 
        poświęć im chwilę

il.

KK

KK



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 21 12/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Pszczółka

Junior krytyk: Kto jest kochany
przez wszystkie dzieci ??? 

Czytam - recenzuję 
"Asiunia" Joanny Papuzińskiej

Piłkarzyki na
półpiętrze

Po co panu z historii nasze
telefony?
Każdego z nas to zastanawia... 

Biurko naszego nauczyciela historii
zamienia się na każdej lekcji w
magazyn smartfonów. (najwięcej
jest tych z pękniętymi szybkami...).
Pan każe je oddać, bo jak twierdzi 
"Jesteśmy niewolnikami swoich
telefonów. Musimy się od nich
uwolnić".

Proszę Pana, komórka w plecaku
to właściwie tyle co na Pana
biurku...

                            Zuzanna Kęsy

Poco panu z historii
nasze telefony?

ZK

   Asiunia to tytułowa bohaterka
książki autorstwa Joanny
Papuzińskiej.
   Kiedy wybucha II wojna
światowa, Asiunia ma pięć lat. Tata
poszedł walczyć, a mamę zabrali
żołnierze. Dziewczynka miała
rodzeństwo, lecz podczas wojny
rozdzielono ich i każdy trafił do
innego domu. Asiunia zupełnie
sama została przeniesiona do
domu cioci Oli. 
 Ta fascynująca historia poruszy
serce niejednego czytelnika,
książka znajduje się  w bibliotece
szkolnej.
                         Paulina Opałka,
Julia Hosumbek, Zuzanna Kęsy

Od niedawna na naszym półpiętrze
stoi stół do piłkarzyków.  
Po zażartych meczach piłeczka
zniknęła. Informujemy, że po
pewnym czasie stół został
przeniesiony niedaleko sali numer
44. Znalazcę piłeczki prosimy o
zwrot na stół.

•imię: Mikołaj
•nazwisko: nieznane
•pseudo: Święty
•zawód: roznosiciel zabawek
•pochodzenie zabawek: nieznane
•obywatelstwo: nieznane - niby z
Laponii, ale czy ktokolwiek widział
jego paszport?
•znaki szczególne: gruby,
w czerwonym wdzianku. Lata
zaprzęgiem reniferów - to jest coś!
•znani wspólnicy: elfy
•znane sposoby działania w terenie:
wchodzi przez komin i "zostawia
towar" w skarpetach
•wszystkie dzieci go uwielbiają
•okres wzmożonej działalności: od
4 aż do 24 grudnia

google

KK

il.

źr.

KK
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Rozwiązania przynieś do biblioteki i
wylosuj nagrodę
Hasło (rebus)
.......................................

Kącik sowy mądrej głowy

g

Językowe
łamacze

Przy stole z powyłamywanymi
nogami stoi wyindywidulizowany
inwalida, który trzyma w ręce
wyrewolwerowany rewolwer, bo w
czasie suszy szosa sucha. Na
szosie suchej wyścigowa
wyścigówka wyścignęła
wyścigową wyścigówkę numer 6,
za kółkiem której siedzi Jola lojalna
i Jola nielojalna.

                    Natalia Czapla             
 Weronika Kołodziejczyk

Rebus

i

i

źr.

i
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Tydzień Marlenki               Ale beka

Poniedziałek:
Nauczyciel pyta się Marlenki: 
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 
- Róże. 
- Proszę, napisz to na tablicy. 
- Chyba jednak wolę maki - mówi Marlenka.
Wtorek:
Marlenka pyta mamy: 
- Mamo, po co się malujesz? 
- Żeby ładnie wyglądać. 
- A kiedy to zacznie działać?
Środa:
Przychodzi mama z zebrania i krzyczy:
- Marlenko, twoja wychowawczyni powiedziała mi, że
ani razu od wakacji nie byłaś w szkole.
- To już się wakacje skończyły?
Czwartek: 
Marlenka mówi do taty:
- Tato, powiem ci, co mówi mamie pan w mundurze,
który przychodzi tu co rano, ale jak dasz mi 10 zł.

Pod koniec reklamy było napisane" ZAWSZE COCA
COLA."
Marlenka wyjmuje wszę z włosów, idzie do sklepu i
kładzie ją na ladę.
- Poproszę Coca Colę
- Za to nic nie kupisz
- Przecież w reklamie mówili, że ZA WSZE COCA
COLA
                 Joanna Olszewska i Paulina Opałka

1.Co robi 9,50 zł w portfelu?
- Ledwo dycha.

2.Jak się nazywają ulubione czipsy hydraulika?
- Kranczips.

3.Co mówi bombka do bombki?
- Chyba nas powieszą.

4.Dlaczego blondynka wkłada zegarek do wody?
-Żeby czas szybciej jej płynął.

5.Co robi skejter w toalecie?
-Szaleje na desce.

6.- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
-Tak, ale było dziurawe i wyrzuciłyśmy.

7.Co mówi japończyk, gdy widzi okno?
-Toshiba.

8.-Święty Piotrze, po ile ryb łowisz?
-A po sto łowie.

9.Dlaczego taboret ma depresję?
-Bo nie ma oparcia.

10.Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?
-Bo między nimi jest pokój.

11.Dlaczego łąka jest mokra?
-Bo polana.

12.Skąd wiadomo, że ,,choinka'' to rodzaj żeński?
-Bo się lubi stroić.

13.Skąd informatyk bierze wodę?
-Ze-kranu.
                                                        Basia Pniak

Ojciec myśli,
myśli:
- No dobrze. I
wyciąga z
kieszeni 10 zł.
- Marlenko i co
mówi ten pan?
- Dzień dobry,
poczta dla pani.
Piątek:
Marlenka
ogląda reklamę
Coca-Coli.

i i
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     Aktualności       Kalendarium

Życzenia dla czytelników Pszczółki

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,
Aleksandra Czyżewska

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

6 grudnia - Mikołajki
7 grudnia - lekcja w kinie
18 grudnia - wywiadówka
21 grudnia - szkolne kolędowanie
22 grudnia - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 grudnia - 1 stycznia - przerwa świąteczna
24 grudnia - Wigilia 
31grudnia - Sylwester
25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

                                             Aleksandra Czyżewska

Uwaga! 
Poduszki na półpiętrze służą do siedzenia, a nie do
walenia nimi po głowach kolegów. Prosimy używać
poduszek zgodnie z przeznaczeniem.

Już wkrótce KIERMASZ ŚWIĄTECZNY!

Jak co roku Rada Rodziców zaprasza na stoiska pełne
przepięknych ozdób, dekoracji, kartek świątecznych.
Tylko rękodzieło! A dla łasuchów pyszne ciasto.

Ludzie listy piszą...

Już czas pomyśleć o kartkach z życzeniami.
Własnoręcznie napisane życzenia to miły gest wobec
tych, którzy są Wam bliscy. Nie kopiujcie
bezosobowych smsów, ale wróćcie do tradycji pisania
pocztówek. Taką kartkę również możecie zrobić sami,
albo... kupić na kiermaszu.

                                    Aleksandra Czyżewskag

p

il.

p
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