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Klasa 4a wyruszyła do
pobliskiego lasu na
poszukiwanie wiosny

Czy w Strefie Ciszy
jest cicho?

j

Wiele emocji budzi
kącik w korytarzu
prowadzącym do
sali gimnastycznej,
gdzie swoją
przystań znalazły
siódme klasy, a tym
samym stały się
obiektem
westchnień
zazdrości reszty
populacji szkolnej,
czyli tych, którzy

przebywać tam nie
mogą. Dlaczego?
Bo to miejsce, w
którym można
korzystać z
telefonów
komórkowych.
Nazwane Strefą
Ciszy i faktycznie
takim jest. Czytaj
str. 7

Przed Wami,
drodzy Czytelnicy,
wiosenny numer
"Pszczółki". Sporo
miejsca
poświęciliśmy
wydarzeniom, które
kojarzą się z
wiosną, a więc  na
przykład wagarom.

Chodzić czy nie
chodzić? Z jakimi
konsekwencjami
wiąże się
sporadyczna
absencja szkolna?
Zapytaliśmy o to
przedstawiciela
policji. Zajrzyjcie
koniecznie

na stronę 2 i 3
gazetki. Warto
zapoznać się
również z
ciekawostkami o
wiośnie oraz
pogłówkować nad
wiosennymi
zagadkami. 

Julia Jastrzębska

https://tipy.interia.pl/8922,58883,.html
mailto:sp15pszczolka@gmail.com
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Wywiad z ciekawym człowiekiem
z st. sierż. Iwoną Nowicką

21 marca to pierwszy dzień
kalendarzowej wiosny, a razem z
tym ważnym dniem wypada
Dzień Wagarowicza. Z tej okazji
przeprowadziliśmy wywiad z st.
sierż. Iwoną Nadolską na temat
bezpieczeństwa młodych ludzi
przebywających w tym dniu
poza szkołą i czujnym okiem
opiekunów.

st. sierż.

1. Co grozi młodzieży na wagarach?

 Młodych ludzi będących na tak zwanych wagarach, 
jeżeli będą poza szkołą lub poza miejscem
zamieszkania, to patrol odwozi do domu i informuje
rodzica, który jest w domu, że jego pociecha
samowolnie opuściła lekcje. Jeżeli nie będzie opiekuna
w miejscu zamieszkania, to dziecko czeka na rodzica
na komisariacie.

2. Czy są dni, kiedy wagarowiczów jest więcej?

Taki typowy dzień to jest właśnie Dzień Wagarowicza.
To taka tradycja, na którą kusi się wielu uczniów.

3. Jakie są idealne miejsca do wagarowania? 

Najczęściej uczniowie wybierają się w miejsca, gdzie
nie ma za dużo ludzi, są to między innymi 
parki, opuszczone domy, opuszczone miejsca, ale
również chodzą do galerii na zakupy.

3. Czy w Dzień Wagarowicza są zwiększone patrole
policji?

Oczywiście że tak, ponieważ, jak już wspomniałam, 
jest to tradycja, w którą celebruje młodzież. Dzięki
zwiększonej liczbie patroli zapobiegamy wielu
wypadkom, zaginięciom. Wagary, jak sama nazwa
wskazuje, to przebywanie poza szkołą bez wiedzy
opiekunów. A ponieważ zdarzają się lekkomyślne
zachowania, pilnujemy, aby każdy bezpiecznie wrócił
do domu.
  
Dziękujemy serdecznie za wywiad.

                                           Oliwia Lewandowska 
                                                  Zuzanna Kęsy 

Iwona Nadolska
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Temat miesiąca: Poradnik wagarowicza

            PORADNIK WAGAROWICZA
   Jeżeli boisz się dnia w szkole lub po prostu nie
masz chęci na pójście do szkoły, przeczytaj
poniższy artykuł, który pomoże ci się przygotować
do spaceru poza szkolnymi murami i być może
pomoże uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.  

Na samym początku powinniśmy się zastanowić, czy
na prawdę chcemy oszukać rodziców i rano iść drogą
przeciwną do szkolnej ścieżki. Jeżeli nie mamy
nagannych ocen i nie chodziliśmy w przeszłości
często na wagary, to może być prawdopodobne, że o
naszym wybryku nikt się nie dowie. Jednak wybór
należy tylko do nas.
                                        
Teraz czas ustalić, kiedy i gdzie się wybierzemy, jest
to bardzo ważne, ponieważ gdy ktoś znika nagle np. w
piątek czy poniedziałek, jest to podejrzane. Najlepiej
udać się na wagary w środku tygodnia. Najlepsze dni
to środa, czwartek lub wtorek, gdyż, jeżeli następnego
dnia pojawimy się w szkole, możemy dowiedzieć się,
jakie tematy były przerabiane poprzedniego dnia, co
ułatwi nam nadrabianie zaległości. Najlepiej wybrać się
na wagary, gdy mamy pewność dobrej pogody w dniu
jutrzejszym oraz np. pod koniec roku szkolnego. Nie
warto chodzić na wagary we wrześniu, gdyż
wyrabiamy sobie złą opinię wśród nauczycieli i
możemy mieć potem "przechlapane".

Powinniśmy pomyśleć wcześniej, gdzie spędzimy
czas poza szkołą. Możemy zostawić plecak w domu,
co pomoże nam się kamuflować, jednak jest to
ryzykowne. Są dwa warianty do wyboru. Możemy
zostać przez ten czas w domu, jednak musimy mieć
pewność, że nikogo przez całą naszą obecność nie
będzie w domu. Jest też drugi wariant, czyli spędzenie
czasu na dworze, co wiąże się z bardzo dużym
ryzykiem zauważenia nas. Dlatego trzeba uważać na
znajome osoby, policję i straż miejską, oraz podczas
porannych godzin idących do szkoły nauczycieli czy
innych uczniów. 

       !!!!!!!!!!UWAGA!!!!!!!!!!         
 * Idąc na wagary, robisz to na własną
odpowiedzialność.
* Pamiętaj, że zaległe prace w szkole powinieneś
uzupełnić.
* Nie chodź na wagary często, szkoła jest bardzo
ważna.

Idź na wagary całą klasą i z nauczycielem. Spokój,
luz i nikomu nie trzeba się tłumaczyć.

fot. 1 To może cię spotkać, gdy zostaniesz
przyłapany...

                                         Oliwia Lewandowska

plKK googlefot.
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Sukcesy sportowe 
naszych dziewcząt

Szkolna Uliczka Sukcesów
Uczniowie z najwyższą średnią ocen w klasach 4-7

               Łukasz Skowron

prezentował naszą szkołę podczas zmagań
wiedzowych na temat Irlandii w Konkursie Języka
Angielskiego.

Zajął 1 miejsce. 

Kaczmarek Magdalena  5,36 
Kostrzewa Karolina        5,36
Pigulska Wiktoria           5,36 
Sanocka Maja                5,36 
Kołodziej Wiktor             5,30 
Starowicz Natalia           5,27 
Korecki Bruno                5,27 
Pniak Barbara                5,27 
Kościuk Aleksandra       5,18 
Osińska Katarzyna        5,18 
Pielot Kamila                 5,18 
Brodowicz Szymon        5,18 
Kęsy Zuzanna                5,18 
Kołodziej Remigiusz       5,10 
Tomaszek Radosław      5,09 
Wróbel Amelia                5,09 
Czyżewska Aleksandra  5,09 
Szot Tomasz                   5,09 
Mirek Stanisław              5,09 
Czerwińska Anna           5,07 
Skowron Łukasz            5,07 
Bocianowska Marta       5,00 
Łopuski Maciej               5,00 
Moulaoui Sophia            5,00 
Wojtynek Franciszek      5,00 
Milas Agata                     5,00       

bad

Ko

Amelia Wróbel
z klasy 4a
zdobyła tytuł
Mistrza
Tabliczki
Mnożenia.

Należy
podkreślić, że
pokonała 116
konkurentów!

Brawo Amelka!
Jesteśmy z
Ciebie dumni.

       redakcja

dypl

Ag
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Wieści szkolnej treści

1. Początek wiosny niemal zawsze przypada na 20
lub 21 marca, ale zdarza się, że dzień ten wypada
19 marca. Dlaczego tak się dzieje? Powodem jest
to, że równonoc i przesilenie nie zawsze pojawiają
się w tym samym dniu. Wynika to z faktu
mówiącego, że Ziemia nie okrąża słońca
dokładnie w 365 dni.

2. Pierwszy dzień wiosny na półkuli południowej jest
jednocześnie pierwszym dniem jesieni na półkuli
północnej.

3. Wielkanoc przypada zawsze w pierwszą niedzielę
po pierwszej pełni księżyca, która przypada po
równonocy wiosennej.

4. Pierwszymi wiosennymi kwiatami są zazwyczaj
bzy, irysy, tulipany, żonkile i mlecze.

5. Dzieci rzeczywiście rosną szybciej podczas
wiosny niż w innych porach roku.

BB

XI Dzień Tańca odbył się 12 marca w naszej szkole.
Była naprawdę ogromna konkurencja. Kategorie były
podzielone według klas. I-III i IV-VII. 
I-III: 
1miejsce: Maciek Nawracaj 1a
2miejsce: Michalina Kopiec 3a
3miejsce: Wojtek Czyżewski, Wiktor?
Jacek Suchta, Adam? 2a
IV-VII
Grand Prix: Maja Pawelska 4c
1miejsce: Michał Faryna, Dominik Kępczyński,
Dominik Pyrek, Michał Szczupał, Mateusz i Adam
Kazuś 7b
3miejsce: Oliwia Lewandowska, Julia Jastrzębska,
Barbara Pniak 6a    
                                  Gratulacje!!
                                                                               
                                               Joanna Olszewska,
                                             Oliwia Lewandowska 

KK

             Wizyta w telewizji TVP Katowice
Kółko dziennikarskie wybrało się do telewizji Katowice,
by uczyć się warsztatu dziennikarskiego od
najlepszych. Najbardziej podobało się nam czytanie
wiadomości za pulpitem w studio telewizyjnym. Duże
wrażenie zrobiło na nas operowanie kamerą
telewizyjną i możliwości, jakie daje blue screen.

Joanna Olszewska i Oliwia Lewandowska

fot. fot.
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Trendy i style poświeć im chwilę

Ortograficzna Kronika
Policyjna

Czy szkolne dyskoteki mogą się
udać?

                      SZYK W RYTMIE JAZZU 

Kiedy skończyła się I wojna światowa, a wraz z nią
minęły smutne czasy, kiedy nie myślano o modzie.
Teraz znów można było się cieszyć i bawić do białego
rana. Obcasy stukały w takt synkopowanych rytmów,
a krótkie sukienki z trzepoczącymi w ruchu frędzlami
lśniły na parkietach.Te proste kreacje do kolan, na
ramiączkach, bez zaznaczonej talii, staną się później
szeroko znano jako sukienki koktajlowe. Nowa moda
była odważna, zabawna i swobodna.    

                         Agata Paśko i Julia Hosumbek

Frekwencja na ostatniej dyskotece pozostawia
wiele do życzenia...

Dyskoteka klas 1-4 udała się znakomicie, wszyscy się
doskonale bawili. 
Ale dyskoteka i frekwencja klas 5-7 była gorsza...
Szkolny DJ klaun był bardzo zdziwiony, że nikt się nie
przebrał.
Powiedział, że na przebranie, i dobrą zabawę nigdy nie
jest za późno, lecz nasze pokolenie myśli inaczej,
uważa, że zabawy i przebieranki karnawałowe są tylko
dla dzieci, ale czy naprawdę tak jest?
Czy dyskoteki dla klas 5-7 mają szanse się udać?
Na pewno nie, jeśli nie będziemy na nie uczęszczać!
Bo jak to możliwe, że przetrwają, skoro samorząd
klasowy, który organizuję dyskotekę nie przychodzi.
Może powinniśmy się zmobilizować, i na nowo odkryć
w sobie wesołe, skore do zabawy, dziecko?
                                               

                                                        Zuzanna Kęsy
 

Zaginęło -i na końcu wyrazu.
Martwi się o niego babcia, ciocia, niania, dziadzia, oraz
jego kuzynka Lila.
Ubrane było w kropkę u góry oraz czarny kaftanik.
Widziane było ostatni raz po samogłoskach,
u nadziei, idei, w słonecznej alei.
Jeśli go zobaczycie, prosimy o kontakt 
z najbliższym polonistą.

                    Zuzanna Kęsy, Fabian Kasprzyczak,
                                         Weronika Kołodziejczyk

google kkźr. fot.
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Junior krytyk

Dlaczego siódmoklasiści mogą korzystać
z telefonów w ,,Strefie Ciszy"?

Zapytaliśmy o to Panią Dyrektor, która wytłumaczyła
nam, że zrobiła to dla naszej swobody, żebyśmy mieli
więcej miejsca na korytarzu. Na pewno wiecie, że
siódma klasa to już prawie emeryci i potrzebują więcej
miejsca do siedzenia.
Nasza Pani Dyrektor stwierdziła, że siódme i ósme
klasy będą mogły korzystać z telefonów, żeby nie było
zbyt głośno i żeby siedzieli w jednym miejscu.

Ponadto stworzenie Strefy Ciszy było inicjatywą
samych uczniów, którzy w ten sposób chcą znaleźć
dla siebie miejsce spotkań rówieśniczych, w których
obowiązują zasady określone przez uczniów oparte na
przeciwdziałaniu agresji i uprzedzeniom.  
Pomysły te stanowią realizację programu "Bezpieczna
+".

                                              Oliwia Lewandowska
                                               Joanna Olszewska

6a

Seria "Dziennik cwaniaczka" Jeffa Kinneya jest
napisana w formie dziennika prowadzonego przez
gimnazjalistę Grga Heffleya. Ów bohater jest zwykłym
nastolatkiem nie posiadającym większych zdolności
niż spanie, jedzenie czy korzystanie z toalet. Greg ma
dwóch braci: Rodricka i Mannego. 

"Dziennik cwaniaczka. Stara bieda" jest 10 częścią tej
serii. Ponownie spotykamy się, ze znanym z
poprzednich części, przyjacielem Grega i jego rodziną.
Czy może być coś gorszego od wyprawy
samochodowej z prosiakiem? Jasne. Całkiem sporo
rzeczy. Dziadek, który okupuje komputer wnuczka,
romansując na portalach randkowych dla staruszków.
Mama, która potajemnie przyczepia synowi do
sznurowadła lokalizator dla zwierząt. Tata, który wie,
kiedy jego dzieci trzymają nogi na stole, bo gdzieś w
domu zamontował kamerkę internetową
(niewykluczone, że w pluszowej kaczce). I w ogóle
wszyscy dorośli, którzy twierdzą, że w ich młodości
świat wyglądał lepiej. Bez sensu!
To książka zarówno dla tych, którzy lubią czytać, a
także dla tych, którzy tej czynności nie lubią. Nam
historia Grega bardzo się podobała.

                                                  Julia Jastrzębska
                                                     Basia Pniak
                                            Oliwia Lewandowska

Barbara Pniak i Julia Jastrzębska il.
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Kącik Sowy Mądrej Głowy

  Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki
różdżką nóżki czarowała, lecz
wciąż nóżki czarne miała.
Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem , a nie
różdżką!  Wyrzuć wreszcie
różdżkę wróżki i unurzaj wróżu
nóżki! Leży Jerzy na wierzy i nie
wierzy że na wierzy leży dużo
nietoperzy.Stół z powyłamywanymi
nogami.Chrząszcz brzmi w trzcinie
w Szczebrzeszynie, w szczękach
chrząszcza trzeszczy miąższ,
czcza szczypawka czka w
Szczecinie 

      Natalia Czapla Paulina Opałka 
Aleksandra Czyżewska 

google

google

  Językowe łamacze
 

google

źr.

źr.

źr.
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Ale BekaTydzień Marlenki

Poniedziałek:
Marlenka chwali się koleżance:
- Moja mama to jeździ jak piorun. 
- Tak szybko? 
- Nie, tak często wali w drzewa.
Wtorek:
Ksiądz do Marlenki na lekcji religii:
- Powiedz, Marlenko, kto wszystko widzi, wszystko i
wie?
- Nasza sąsiadka!

Na czym stoi prąd?
- Na pięcie.

Ile kaw pije pielęgniarka?
-Strzykawki.

Ile może stać pasztet?
-Nawet całą dyskotekę.

Ile żyje robak wędkarza?
- Dwa dni z hakiem.

Jak się czują ogórki w śmietanie?
- Mizernie.

Jaka jest teściowa na 102?
- 100 metrów od domu i 2 metry pod ziemią.

Co ma Małysz w kuchni?
- Małyżki 

Dlaczego blondynka nie używa bułki tartej?
- Bo ciężko smaruje się masłem.

Dlaczego cementu nie ma w pracy?
- Bo go wylali.

Jaki jest magik jeśli straci magię?
- Rozczarowany

Jak nazywa się żona Popa?
- Popażona.

Po co idzie dres do lasu?
- Po ziomki

Jak nazywa się urządzenie do mielenia piasku?
- Sandomierz

                                     Weronika Kołodziejczyk
                                               Nicola Zaborniak

Środa:

Pani pyta
Marlenki:
- Odrobiłaś
pracę domową?
-Tak, nawet 
przeczytałam
całą lekturę 

Natalia Czapla

i nauczyłam się do sprawdzianu!
Pani osłupiała, krzyczy:
- Marlenko, ty chyba żartujesz!
- Tak, ale to pani zaczęła.

Czwartek:
Wchodzi nauczyciel do klasy i mówi:
- Wszyscy nienormalni wstać.
Wszyscy uczniowie usiedli, Marlenka  stoi. Nauczyciel
pyta się:
- Marlenko, czemu nie usiadłaś?
A Marlenka  na to:
- Bo mi głupio jak pan tak sam stoi.

                      Julia Jastrzębska, Paulina Opałka

Natalia Czapla
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Aktualności

26.03 rekolekcje
27.03 rekolekcje
28.03 rekolekcje
29.03.- przerwa świąteczna
01.04- Prima Aprilis
02.04.- Rocznica śmierci Jana Pawła 2
9.04.- Wielki Czwartek
10.04.- Wielki Piątek
11.04.- Wielka Sobota
13.04.- Wielkanoc
14.04.- śmigus-Dyngus
14.04.- Dzień ludzi Bezdomnych
22.04.- Dzień Ziemi
25.04.- Narodowy Dzień Sekretarek

20.04.- Narodowy Dzień Tańca                           
       
          Joanna Olszewska i Oliwia Lewandowska 

                               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, Aleksandra
Czyżewska

                     Gry w bibliotece
W bibliotece pojawiło się kilka gier, są bardzo ciekawe i
atrakcyjne. Dzięki nim można miło  spędzić czas w
bibliotece z przyjaciółmi. Nasze dotychczasowe
królestwo książek stało się królestwem gier.
Największą popularnością cieszy się ,,Dobble'' ,,Pięć
sekund'' ,,Jenga clasic''. Polecamy również
,,Monopoly'' i ,,Kalambury''  
                   
                               Agata Paśko i Julia Hosumbek 

kk

Z okazji nadejścia wiosny
 życzymy Wam pękających pąków, 
krokusów i przebiśniegów. 
Topniejących śniegów, 
ziemi, która zaczyna pachnieć, 
słońca, które nie tylko świeci, 
ale wreszcie także grzeje. 
Wiosny w przyrodzie i w życiu.

                                                      Redakcja

google

fot.

fot.
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