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str. 5 Jak nie czytam, jak czytam!
Wakacje bez książki to wakacje
stracone!

No life? Ale nie 
w wakacje!

fot. M. Czarnuch

Na stronie 3 znajdziecie propozycje
spędzania wolnego czasu w mieście.
Wakacje wcale nie muszą być nudne, jeśli
tylko zechcecie ruszyć na poszukiwanie
przygód, a one czekają na was tuż, tuż.

Str. 2 O tym, jak żyć z pasją opowiedział
nam Jarosław Botor, uczestnik wyprawy
ratowniczej , obok Adama Bieleckiego i
Denisa Urubko,  na Nangat Parbat,
podczas której została uratowana Elisabeth
Revol.

                                      Życzymy Wam 
               dużo słoneczka, radości, uśmiechu, 
          wielu miłych wspomnień, wysokich fal, 
             zimnych lodów, wesołego opalania, 
                samych wciągających książek, 
     zadziwiających przygód, ekscytujących spotkań
           i przede wszystkim bezpiecznych wakacji

                                                Redakcja "Pszczółki"

Olga i Hania
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Jak żyć z pasją?
Wywiad z Jarosławem Botorem - alpinistą 

Jarosław Botor (ur. 1973) – polski wspinacz i
ratownik medyczny, fotograf i filmowiec
wypraw, współzałożyciel firmy More Than Explore.
Uczestniczył w zimowej wyprawie na K2
i ratunkowej wyprawie na Nanga Parbat. 

Czy lubi Pan morze?

Bardzo, bo spędzam czas na plaży. Natomiast 
w górach cięgnie mnie do wspinaczki.

Jak się zaczęła Pana przygoda z górami?

Inicjatorem był mój tato, potem z Piotrem Czmochem,
moim przyjacielem, zaczęliśmy wyjeżdżać w polskie
góry, najpierw latem na 2-3 dniowe wycieczki, potem
zimą przeszliśmy Karkonosze (było to w 7-8 klasie
szkoły podstawowej).

Który 8-tysięcznik zdobyć jako pierwszy?

Parcia na 8-tysięczniki nigdy nie miałem, ale na K2
chciałem wejść zimą. Najbardziej zależy mi na wejściu
na najwyższą górę i zjechać do największej jaskini.
Każda góra ma swój czas na wspinanie. Nie można
wejść na Kilimandżaro, kiedy jest pora monsunowa. K2
to góra morderca. Zimą nie została nigdy zdobyta. Na
K2 realizują się wszystkie koszmary alpinisty.
Annapurna to najniebezpieczniejsza góra świata. 

kk

kk

Jaki jest Pana ulubiony sport?
Na pewno narciarstwo.

A jaki jest pana ulubiony film?
Lubię kilka filmów, ale najbardziej chyba ,,Wejście
Smoka''

Jakie jest Pana ulubione zajęcie w domu? Pańska
żona Beata poiedziała, że macie na osiedlu
najczęściej koszony trawnik.
Szczerze przyznam, że bardzo lubię pielęgnować swój
japoński ogródek.

Na jaką górę chciałby Pan wejść?
Interesują mnie góry ładne takie jak Annnapurna, czy
Ama Dablam. Nikogo nie będę namawiał do gór. Ale
będę namawiał, by każdy miał jakąś pasję. By tak
pokierować swoim życiem, narzucić sobie rygor,
umieć podejmować decyzje, by realizować swoje
marzenia. Przy okazji wspinaczki zwiedziłem kawał
świata. Zachęcam was do podróżowania.Do życia z
pasją.

                Dziękują za rozmowę: 
                Basia Pniak i Oliwia  Lewandowska

kk

kk
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Temat miesiąca- co robić latem w mieście?

Znasz to uczucie, gdy zaczynają się w wakacje, 
wszyscy twoi znajomi gdzieś jadą, a ty siedzisz w
domu i nie masz nic do roboty.  Nuda.
Tutaj znajdziesz kilka fajnych miejsc i porad,
jak NIE NUDZIĆ SIĘ W WAKACJE!

Sposób 1
Jeśli lubisz kopalnie, sztolnie, historie węgla
kamiennego, lubisz zgubić się w labiryncie,
poserfować w płytkim basenie to właśnie 
PARK C12 jest idealny dla ciebie.
Adres: 41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 43 (wjazd od
ulicy Mochnackiego).
Sposób 2
Lubisz sport, wodę, ładną pogodę - idealne miejsce dla
ciebie to basen otwarty lub kryty.
Kąpielisko leśne: ul. Srebrna 10 w Zabrzu

Sposób 3
Jeśli lubisz spacerować, albo jeździć na rowerze to
wybierz się do parku Dubiela. Perfekcyjne ścieżki, las,
cisza w centrum miasta. 
Sposób 4
W upalne dni możesz pójść do lodziarni, a szczególnie
polecamy lodziarnię ,,La Vanilla" w Zabrzu na
ul.Wolności 298. Są tam pyszne, tradycyjne lody, które
mają różne ciekawe smaki np. smak vaniliowy, oreo,
różane, snikers, melon-marakuja, ciasteczko i jeszcze
wiele innych...
Sposób 5
W Katowicach znajduje się super wesołe miasteczko
,,Legendia''. Są tam ekstra atrakcje zarówno dla
młodszych jak i dla starszych.

google

Wesołe miasteczko

Sposób 6
Jeżeli lubisz jeździć na rolkach, rowerze, deskorolce,
możesz wybrać się do parku przy naszej szkole. A
gdy się zmęczysz, odpoczniesz na polanie.

Sposób 7
Jednak jeżeli lubisz oglądać różne zwierzęta, to
polecamy Śląski Ogród Zoologiczny przy ul.Jerzego
Ziętka 7 w Chorzowie .

BK

Sposób 8
Wybierz się do średniowiecznego zamku w Będzinie,
jeśli chcesz się dowiedzieć, ile ważyła średniowieczna
zbroja i dlaczego jej właściciel musiał zapłacić za nią
równowartość jednej wsi.
adres: Zamek w Będzinie ul. Zamkowa 1
Sposób 9
Pociągiem do jeziora Nakło - Chechło w Miasteczku
Śląskim. Stacja początkowa kolejki wąskotorowej  -
dworzec PKP w Bytomiu.
                                              Julia Jastrzębska

park c12

Chorzów

fot.
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Szkolna Uliczka Sukcesów

                Konkursy Matematyczne:
,,Kangur".
Wyróżnienia:
Marcel Grudzień 7b
Kamila Pielot 4b
Bartosz Brodowicz 3a
Największe wyniki klasowe:
Łukasz Skowron ćwierć punktu do wyróżnienia
Barbara Pniak najlepiej z 6 klas
Kuba Urbańczyk najlepiej z 5 klas
,,Matematyka na 5".
Szymon Brodowicz 
Bruno Korecki
,,Maths in English, English in Maths".
finaliści:
Łukasz Skowron 7a
Michał Szupał 7b
Agata Milas 7a
Anna Czerwińska 7a
,,Matematyka nitką szyta"
II miejsce Piotr Płonka
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

I ty możesz
zostać
NOBLISTĄ
Łukasz
Skowron i
Agata Milas,
zajęli I miejsce
w miejskim
konkursie
organizowanym
przez Szkołę
Podstawową nr
42 w Zabrzu.
Konkurs
obejmował wiele
zagadnień z
bardzo różnych
dziedzin.

Tematem II Miejskiego konkursu literacko
- plastycznego ,,Teksty literackie w
komiksie", były ,,Legendy polskie".

Nasza uczennica, Basia Pniak z klasy 6a zajęła II
miejsce rysując i opracowując komiks o Bazyliszku.

Laureatce serdecznie gratulujemy!

                                                  Asia Olszewska

n

kk

                           II miejsce
   dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabrzu
         w Turnieju Ringo MiXT 2018

reprezentowali nas: Alicja Cetera. Krzysztof Wnuk
 i Olga Kamieńska

Basia Pniak

st

fot.
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Wieści szkolnej treści

Dzień Ziemi odbył się 27 kwietnia.
4c przygotowała przedstawienie, a cała reszta brała
udział w ekologicznym pokazie mody. 

 I miejsce zajęła klasa 6a
 II miejsce zajęła klasa 7b
 III miejsce zajęła klasa 3a

 Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!                       
                                                               Basia Pniak3 m

Jak nie czytam, jak czytam!

Według badań 62% Polaków nie czyta w ciągu roku ani
jednej książki. Badania obejmują jednak osoby
powyżej 15 roku życia. Młodzież – wbrew stereotypowi
– czyta znacznie więcej, więc pokazujemy dorosłym,
jak powinno się czytać.
Nasza szkoła przystąpiła do największej akcji
czytelniczej w Polsce. O godz. 10.00 na boisku
szkolnym wszyscy uczniowie pojawili się ze swoimi
ulubionymi książkami i oddali się przyjemności
czytania. Fotorelację z tej akcji znajdziecie na naszym
szkolnym facebooku oraz na stronie internetowej w
zakładce: biblioteka.

Obiady czwartkowe w Szkole pod Lasem

Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja gimnazjaliści i
klasa 7a zaprezentowała przedstawienie. Zachwyciły
nas stroje i peruki aktorów, które genialnie wprowadziły
nas w klimat spotkań na dworze króla Stanisława
Poniatowskiego.

s

                Festyn szkolny

26 maja spotkaliśmy się na boisku szkolnym na
festynie szkolnym. Było radośnie, sportowo,
muzycznie i artystycznie. I oczywiście słodko, o co
zadbały mamy piekąc przepyszne ciasta do
kawiarenki.

KK

insc.

f



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 23 06/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPszczółka

Trendy i style poświęć im chwilę

                          Smokey eye

W starożytnym Egipcie makijaż oczu robili wszyscy;
kobiety, mężczyzni i dzieci, przede wszystkim po to,
aby chronić powieki przed słońcem oraz insektami.
Miał on także poprawić urodę, stwarzając  efekt
kociego  spojrzenia, a oczy  obrysowywano kohlem,
czyli czarnym barwnikiem wyrabianym z mieszanki
ziół z domieszką ołowiu, który, jak wiemy dziś, szkodzi
zdrowiu.  
                           Agata Paśko , Julia Hosumbek

KK

KK
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    POLECANE FILTRY NA INSTAGRAMA

Jeżeli lubisz robić mroczne zdjęcia,  to polecamy Ci
używać filtrów: X-Pro II, Gingham, Brannan, Sutro,
Moon, Reyes, Willow, Inkwell.

A jeżeli wolisz dodawać bardziej wesołe zdjęcia, to
polecamy Ci używać filtrów: Skyline, Clarendon, 
Lo-Fi, Ludwig, Helena, Amaro, Dogpatch, Lark.

Chyba, że wolisz publikować zdjęcia przyrodnicze,
to polecamy Ci używać filtrów: Walden, Brooklyn,
Charmes, Nashville, Maven.
                                                 Nicola Zaborniak 
                                          Weronika Kołodziejczyk

       NAJMODNIEJSZA APLIKACJA TEGO ROKU

Jeżeli chcesz podążać za modą roku 2018 polecamy
zainstalować aplikację Musical.ly, jest to aplikacja, na
której możemy dodawać filmy z wybraną piosenką, w
której możesz pokazać różne swoje talenty lub hobby .

                                           Nicola Zaborniak
                                  Weronika Kołodziejczyk

Plamy po brudnej wodzie najłatwiej usuwa się…
cytryną!

Ubrudzoną klawiaturę przeczyścisz, używając
zużytych samoprzylepnych karteczek.

Wkurzające pajęczyny w rogach pokoju? Wyczyść je
za pomocą piłeczki tenisowej!

Nie wiesz, co zrobić z kablami? 
Weź pudełko po butach, rolki po papierze toaletowym –
i gotowe!

Wystaw poduszkę na słońce, aby przywrócić jej
objętość i sprężystość.
                                  Zuzia Kęsy i Agata Paśko

KK

KK

KK
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Junior krytyk
oraz poradnik do gry fortnite battle royal

fortnite

Praktyczny poradnik ucznia, czyli...
Prawda i mity o dziewczyńskich szóstkach:
-Dziewczyny są zdolniejsze. NIEPRAWDA Są tylko
gotowe wykonać każdą szkolną pracę lepiej i
dokładniej, aby się przypodobać Pani.
-Chłopcy są leniwi. NIEPRAWDA chłopcy są
rozsądni. Robią tyle, ile trzeba.
-Dziewczyny starają się wypełniać każde polecenie
Pani, a chłopcy broją. PRAWDA Chłopcy nie mają
czasu na słuchanie nauczycielki. Są zbyt zajęci
brojeniem.
-Dziewczynom zależy na piątkach i szóstkach, a
chłopcom mniej. PRAWDA Tak to już jest.
-Gdyby chłopcom stawiać same szóstki i piątki, w
ogóle przestaliby się uczyć w przekonaniu, że
wszystko już potrafią. PRAWDA Przynajmniej
połowa przestałaby od razu.
-Dziewczyny nigdy tak nie pomyślą, więc można
stawiać im same szóstki. NIEPRAWDA Cały czas
myślą, że wszystko potrafią, dlatego zadzierają nosa. 
                          Zuzia Kęsy i Basia Pniak

FORTNITE BATTLE ROYAL 
zrobił furorę pośród graczy. Gra bije wszelkie rekordy
np: ilość graczy zarejestrowanych w jednym
momencie, ilość pobrań i wiele więcej. Postanowiłem
więc podać wam parę trików i sztuczek do tej gry,
zaczynajmy !
1.Podczas lotu z autobusu od razu włącz lotnię, wtedy
będziesz spokojnie leciał/ła, dopóki połowa mapy się
nie powybija.
2.Ułóż ekwipunek tak, aby ci pasował np:
karabin: pierwszy
strzelba: druga
rakietnica lub snajperka: trzecia
bomby czwarte
bandarze, apteczka, lub mikstura do osłony: piąta
3.ZAWSZE PAMIĘTAJ O SUROWCACH do
zabudowy podczas bezpośredniego starcia
4.Podczas celowania ze snajperki strzelaj z 8 kreski
od dołu, a nie z samego środka.
5.Bardzo skuteczna jest taktyka "raz strzel z POMPY
dobij z TAKTYCZNEJ"
                                    Maksymilian Jakubowski

KK

m

fortnite

KK
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Kącik sowy mądrej głowy - zagadki detektywistyczne

g

zagadka 4

o

zagadka 2 
Ta prosta, logiczna zagadka została zadana w
pierwszej klasie w Hong Kongu na egzaminie
wstępnym. Większość dzieci rozwiązało ją w
zaledwie kilka sekund. Jak brzmi Twoja
odpowiedź?

zagadka 3

Zagadka1
W którą stronę jedzie autobus?

                            KRZYŻÓWKA

Ada Walaszczyk, Nikola Biela

g

żr.

Martyna Paśko

o

Ola Czyżewska,

g
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Tydzień Marlenki Ale beka!

Poniedziałek:
Pani w przedszkolu rozdała dzieciom kolorowankę z
kaczką i parasolem. Zbierając prace zauważyła, że
Marlenka pomalowała kaczkę na czerwono.
-Marlenko - spytała -Ile razy w życiu widziałaś
czerwoną kaczkę?
-Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem...
Wtorek: Na geografii :
-Marlenko, gdzie leży  Żywiec?
-Na półce w sklepie, proszę pani.
Środa:
-Babciu, babciu, chodź tu i kopnij ten kalendarz.
-Ale po co ?
-Bo tata powiedział, że jak babcia kopnie w kalendarz,
to mi kupi nowy rower.
Czwartek:
Na religii katechetka  pyta Marlenkę:
-Kto zbudował Arkę ?
-No... Eee...
-Dobrze, piątka.

A. Olszewska

Piątek :
Mama pyta Marlenkę:
-Marlenko, jaki przedmiot w szkole lubisz najbardziej?
-Dzwonek mamo.
  
                                              JuliaJastrzębska
                                              Paulina Opałka

1.Co robi traktor u fryzjera?
- Warkocze.

2. Jak ci się podobało nad morzem? - pyta brunetka
blondynkę.
- Strasznie się wynudziłam. Wszystkie fale były do
siebie takie podobne...

3.Czym się różni czerwona skarpetka od czerwonej
róży?
-Zapachem!

4.Co pisze na grobie maniaka komputerowego?
-GAME OVER

5.Dlaczego modelka myję zęby raz w tygodniu?
-Bo zęby myje się po jedzeniu 

6.Panie doktorze, czy są już moje wyniki?
Umieram z ciekawości
- No, nie do końca z ciekawości...

7.W piaskownicy :
- Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie
udawał?
-Jasiu, przestań robić z siebie idiotę!

8.Wraca kobieta od kosmetyczki i mówi do męża :
- Słuchaj, byłam w salonie piękności.
- I co? Zamknięte? 

9.Brunetka wyjmuje torebkę z cukierkami i pyta
blondynkę :
-Chcesz krówkę?
- Nie, dziękuję. Jestem wegetarianką.

                                                 Nicola Zaborniak
                                    Weronika Kołodziejczyk

il.
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Odpowiedzi do zagadek ze str. 8 No life? To nie my

Aktualności             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,
Maksymilian Jakubowski

1 czerwca DZIEŃ DZIECKA
7 czerwca Dzień Chemika
9 czerwca Dzień Przyjaciela
15 czerwca konferencja klasyfikacyjna
21 czerwca początek astronomicznego lata
22 czerwca zakończenie roku szkolnego 2017/2018
23 czerwca Dzień Ojca              
23 czerwca -  31 sierpnia

 

zagadka 1:  Autobus jedzie w lewo,
ponieważ drzwi są po drugiej
stronie.
zagadka 2: 87 – obróć obraz do
góry nogami, a odpowiedź będzie
wydawać się bardziej oczywista.
zagadka 3: 6
zagadka 4: Aby rozwiązać to
równanie, wyobraź sobie liczbę 29
zapisaną rzymskimi symbolami –
XXIX. Teraz wystarczy usunąć I. W
ten sposób uzyskasz XXX, która w
zapisie arabskim jest równa 30.

Ach...
Te przerwy na dworze, tylko siedzieć na murku i...
Dla niektórych "siedzenie" na telefonie!
Siódme klasy nie dają za wygraną!
Telefony idą w ruch, zero rozmów, zresztą jak w Strefie Ciszy!
Czemu nie mogą podnieść wzroku znad telefonu i porozmawiać?
I do tego wszystkiego szkoła się do tego  przyczyniła.
Wakacje za progiem, a oni nawet nie zauważą, że następnego dnia jest
zakończenie roku!?
Jak to się mówi młodzieżowym slangiem, oni są NO LIFE!!!
A my chcemy też móc używać telefonu w siódmej klasie na przerwach!
Mam nadzieję, że tak nie skończymy?!

A na razie cieszmy się piękną pogodą i słoneczkiem. Udanych wakacji,
komórkowcy!
                                                          
                                                                                    Zuzia Kęsy
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