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grudzień
Przed nami najpiękniejsze święta: Boże Narodzenie.
Niezwykły nastrój tworzą dekoracje świąteczne, blask
lampek choinkowych, zapach jodły. Czekamy na biały
puch, który wyzwoli w nas radość i chęć do zabawy.
No i nareszcie trochę luzu od szkolnych obowiązków.
Zapraszamy do lektury "Pszczółki" w odświętnej
odsłonie, koniecznie przeczytajcie rzewną świąteczną
historię z happy endem str. 3
Jak to jest pisać
książki? Kto to
ten Cukierek,
który ma profil na
facebooku?
Zapraszamy na
spotkanie
z autorem
Waldemarem
Cichoniem str. 2

PARTNER

W.Cichon

skan

Książki marzeń już
w bibliotece str. 5
W szkole dzieje się wiele, macie dużo
pomysłów, jak spędzać czas nie tylko na
nauce, np. bierzecie udział w konkursach
i szkolnych akcjach.
Odszukajcie się na str. 4 i 5
Po raz pierwszy w naszej gazetce pojawił
się kącik dla fanów motoryzacji
str. 7
Dla wszystkich czytelników lubiących
pogłówkować
str. 8
Ola Błaszczyk
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: autor książek
Waldemar Cichoń
I opisał Pan kota w książce...
Nie musiałem wymyślać przygód Cukierka, bo one
zdarzyły się naprawdę. Cukierek oprócz wad ma też
wielkie serce. Jego najlepszym przyjacielem jest mój
młodszy syn Maciek. Kiedy Maciek poszedł do
przedszkola, źle się tam czuł, nie bardzo mu się
podobało. Kot, żeby dodać Maćkowi otuchy, zaczął go
odprowadzać do przedszkola. A po południu, dokładnie
o 15 (kot zegarka nie nosi), czekał na niego pod
przedszkolem.

W. Cichoń

fot. I. Gaweł

Jak Pan został pisarzem?
Mój syn Marcel nie lubił czytać i postanowiłem dla
niego napisać książkę taką, która mu się spodoba.
Była to książka o nim i jego kocie. Chwyciło. Tak
powstała pierwsza część przygód Cukierka pt.
"Cukierku, ty łobuzie!". Książka tak się spodobała
również innym czytelnikom, że poproszono mnie,
abym napisał kolejne. Dziś jest już pięć części.
Co Marcel czyta dzisiaj?
Dziś przede wszystkim fascynują go biografie
słynnych piłkarzy.
Skąd pomysł, żeby bohaterem książek zrobić kota i
nazwać go Cukierek?
Mój starszy syn Marcel bardzo chciał mieć zwierzątko
i zdecydowaliśmy z mamą Marcela, że będzie to kot.
Imię dla Cukierka wymyślił Marcel, bo był to słodki
kociak. Później wyszły na jaw inne cechy Cukierka.
Okazało się, że jest to niesforny, leniwy, złośliwy,
gałganowaty, straszący sąsiadów, walczący ze
srokami, grający w teatrze, jeżdżący na treningi hokeja
zwierzak. Tak, tak. Kiedyś Marcel zamiast łyżew w
swojej torbie znalazł śpiącego kota!

W. Cichoń

fot. I. Gaweł

Jak się robi książki?
To bardzo ciekawe pytanie. Najpierw autor wymyśla
bohaterów i ich przygody. Potem to wszystko spisuje
w komputerze. Kiedy ma gotowy tekst, musi znaleźć
kogoś, kto jego książkę zilustruje. Następnie ilustracje
należy połączyć z tekstem i dać do przeczytania
korektorowi, który poprawi ewentualne błędy. Dopiero
wtedy książka trafia do drukarni. Osobno drukuje się
kartki, osobno okładkę. Trzeba to wszystko połączyć.
Książka jest gotowa. Wydawca wysyła ją do księgarni,
gdzie można ją kupić.
Dziękujemy za rozmowę.
Basia Pniak, Oliwia Lewandowska,
Julia Jastrzębska, Oliwia Śmigiela
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Temat miesiąca: opowieść świąteczna

Michał Szczupał

il.

Nastała zima. Zbliżały się święta Bożego
Narodzenia. Rodzina trzynastoletniej Oli wybierała się
na Wigilię do dziadków za granicę.
Ogarnął ich szał pakowania, a młodszy brat Oli
postanowił zabrać swoje wszystkie zabawki. Rodzice
próbowali uświadomić mu, że musi wybrać
maksymalnie trzy, bo i tak dostanie prezenty, a
jeszcze musi zostawić miejsce dla swojej siostry.
Potem okazało się to niepotrzebne, o czym dowiecie
się później.
Ola spakowała jedynie swój pamiętnik, tablet, kilka
ulubionych sweterków, parę skarpet, piżamkę i swój
różowy aparat. Uwielbiała fotografować, a telefon miała
pełny zdjęć, ponieważ jej aparat był za duży, żeby
nosić go wszędzie. Zabierała go tylko wtedy, kiedy
miała przy sobie plecak. Rodzice krzątali się po domu
próbując niczego nie zapomnieć, a Ola zajmowała się
swoją rybką. Rybka nazywała się Puderek, ponieważ
była różowa i swoim kolorem przypominała pudrowy
cukierek.
Zdawało się, że wszyscy są gotowi.Cała rodzina
wsiadała do auta, kiedy Oli przypomniało się, że musi
jeszcze zabrać ładowarkę do telefonu, którą w
pośpiechu zostawiła na kuchennym stole. Dziewczyna
niemal niezauważalnie wybiegła z samochodu i
otwierając dom swoimi kluczami z doczepionym
małym misiem w różowym sweterku ,

trzymającym w łapkach malutki aparat, wbiegła do
środka, popędziła do kuchni i zgarnęła ze stołu
ładowarkę. Kiedy już starannie zamknęła drzwi
zobaczyła, że jej samochodu, z roztargnionymi
rodzicami i beczącym bratem w środku, już nie było!
Ola poczuła się urażona, że rodzina o niej zapomniała i
odjechała z jej pamiętnikiem i aparatem.
Patrząc tak w miejsce, w którym niegdyś stał
samochód, dziewczynce zrobiło się zimno i
postanowiła wejść do domu. W domu zrobiła sobie
gorące kakao, usiadła w salonie przy choince i zaczęła
płakać. W końcu już jutro Wigilia, a ona została sama
w domu zapomniana przez rodziców wraz ze swoją
rybką.
Ola obudziła się rano, przebrana w swoją różowiutką
piżamkę przy pustym kubku po kakao. Zrobiła sobie
na śniadanie płatki zbożowe oraz zaparzyła ciepłą
herbatę do popijania w ten zimowy dzień. Kiedy już
zjadła swoje ,, świąteczne" śniadanie, usiadła na
środku pokoju i zamyśliła się. Nagle zrobiło się jej
zimno w plecy. Kiedy się odwróciła, zobaczyła
chłopaka ubranego na zielono wchodzącego przez
okno!
- Kim jesteś! - wykrztusiła z siebie z przerażeniem w
głosie. - Jestem elfem. Mam na imię Franekodpowiedział nieznajomy. Zaczęli rozmawiać. Ola
zaparzyła Frankowi herbaty, a ten wytłumaczył jej, że
przybył do niej, żeby spędzić z nią te święta, ponieważ
zauważył, że jest sama. Powiedział jej też, że rodzice
już do niej jadą. Oboje zakochali się w sobie, spędzili
święta razem i żyli długo i szczęśliwie.
Alicja Sładkowska

Emilia biela

il. Martyna Walasek
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Szkolny flesz

Koncertowe kolędowanie

14 grudnia, podczas wywiadówek, uczniowie Szkoły
pod Lasem przygotowali niespodziankę dla swoich
rodziców: popisy wokalne i muzyczne. Rodzice
usłyszeli kolędy i piosenki świąteczne. Był to piękny i
wzruszający koncert pod batutą pani Ireny
Zaczkowskiej. Ale to nie koniec niespodzianek,
ponieważ Rada Rodziców przygotowała bufet pełen
aromatycznych wypieków. W ten sposób cała
społeczność szkolna wzięła udział w akcji
"doposażania" biblioteki.
Ola Błaszczyk

fot.KK

Dzien Górnika IIIb

Jak Gustlik odnalazł
czarny skarb...
Z okazji Dnia Górnika klasa II b i III b przygotowała
przedstawienie. Pokazano, jak powstało Zabrze. Działo
się to za czasów króla Bolesława II, który w zamian za
uratowanie życia, nadał mości Zabrzeskiemu ziemię.
Na tych ziemiach żył rybak Gustlik, któremu utopliczek
kazał wykopać skarb. Tym skarbem był węgiel. Na
zakończenie wystąpił gość, prawdziwy górnik.
klasa IVa

fot. KK

kolędowanie

Och, och, och
przyjdź do nas za rok!
4 grudnia halę MOSiR Zabrze odwiedził Mikołaj z
dalekiej północy. Z tej okazji do MOSiRu w Zabrzu
przyjechały dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli, na
których czekał słodki poczęstunek. Mali goście mogli
do woli korzystać z dmuchańców, świątecznych
stoisk, gier i sportowych atrakcji. W tym wyjątkowym
dniu najważniejsze było spotkanie z Mikołajem, który
razem ze śnieżynkami i elfem wręczył prezenty
wszystkim dzieciom.

Mikołajki 2015

fot. J. Kowolik

Alicja Sładkowska
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Szkolna Uliczka Sukcesu

Dzień Pluszowego Misia
w bibliotece szkolnej
25 - 26 listopada w szkolnej bibliotece odbyła się wielka
impreza czytelnicza, której głównymi bohaterami były
pluszowe misie. Można było wziąć udział w
konkursach oraz w wyborach wybrać Miśś Szkoły.
Wielką popularnością cieszyły się książki o misiach. A
nocą odbyła zabawa misiów! Misie zaprzyjaźniły się,
tańczyły i jadły cukierki! Było super!
klasa IV a

fot. KK

OTK

Ogólnopolski Tydzień
Kariery
W tegorocznym Ogólnopolskim Tygodniu Kariery nasi
uczniowie wzięli udział w konkursie literackim pod
hasłem "Mój nauczyciel, mistrz i mentor. Kto wspiera
cię w karierze zawodowej" . I tak zajęli:
I miejsce Marysia Trzska klasa VIb
II miejsce Maks Kamiński klasa VIb
III miejsce Krzyś Wnuk klasa IVa
Ola Błaszczyk

Lasiie wróć

fot. Basia Pniak

Dzień Misia

fot. KK

Książki naszych marzeń:
czytać można wszędzie!
Nasza szkoła wzięła udział w ministerialnym
programie rozwoju czytelnictwa. Pamiętacie
głosowanie na najciekawszą książkę? Stworzyliście
wtedy listę szkolnych bestsellerów, czyli książek
zasługujących na przeczytanie. Dzięki temu
programowi szkolna biblioteka otrzymała pieniądze na
zakup książek. Zajrzyjcie do biblioteki. Książki
znajdziecie na półce z nowościami książkowymi np.
"Dziewczynka z szóstego księżyca" M. Witcher albo
pełne humoru opowieści o polskich władcach "Jagiełło
pod prysznicem" P. Wakuły. Książki czytać trzeba i
można to robić wszędzie: patrz zdjęcie obok!
KK
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Top Kącik!

Polecam!
Recenzja książki
Polecam Wam przepiękną
opowieść na grudniowe wieczory
"Gwiazd naszych wina" John
Green.
Jest to opowieść o nastolatce, która
zmaga się z ciężką chorobą, ale
mimo tego poznaje Gus'a i całe jej
życie się zmienia. Niestety, książka
nie kończy się szczęśliwie, jeśli
lubicie happy end. Jednakże jest
bardzo ciekawa. Piękna historia
pełna humoru i wzruszenia.
Najpierw przeczytaj, potem
obejrzyj, wzrusz się, zajrzyj w
siebie. Być może ta książka
pozwoli ci dostrzec rzeczy
naprawdę ważne. Polecam !!!

Wiem, co jem!

BIO batony
Składniki:
1 szklanka płatków owsianych
2 szklanki otrębów
4 szklanki mąki razowej
2 łyżki proszku do pieczenia
szczypta cynamonu
4 szklanki suszonych jabłek
(pokrojonych)
4 szklanki rożnych orzechów
(posiekanych)
3 kostki gorzkiej czekolady
2 łyżki cukru trzcinowego
130 g kefiru
4 szklanki żurawin
Wszystkie składniki wsyp do
miski,wymieszaj dokładnie. Wstaw
do lodówki na 10 minut. Przygotuj
kwadratowe naczynie i wyłóż je
papierem do pieczenia.Wstaw do
piekarnika na 20
minut.Temperatura pikarnika200
stopni .
Oliwia lewandowska,
Julia Jastrzębska

Zuza

Google

Top fryzura!

Top fryzurą grudnia jest warkocz:
holender dobierany.
Jest on bardzo podobny do
francuza. Będzie potrzebna jedna
gumka. Zaczynamy od czoła
oddzielając pasmo włosów, które
dzielimy na trzy części.Teraz
prawe pasmo przekładamy tylko
pod środkową częścią, a lewą
część przekładamy pod
przełożonym pasmem. Tak
przekładamy pasma, aż się nie
skończą.

Ola Błaszczyk
Natalia Blacheta

modelka

Zuzanna Gogolin

Planszówka dla
całej rodziny!
Rummikub
Gra przeznaczona dla graczy
powyżej 8 lat. W 1980 roku gra
uzyskała tytuł Spiel des Jahres
(gry roku). Polega na tym, że losuje
12 kostek z numerami lub jokerem.
Do rozgrywki gracze używają
specjalnych tabliczek stojaków,
gdzie umieszcza się kostki tak, by
przeciwnik ich nie widział. Wygrywa
ten, kto najszybciej pozbędzie się
wszystkich kostek.
Sophie Kozacka
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BMW i8
czyli przepis
na hybrydę
doskonałą

Kącik Fascynatów
Motoryzacja i fani sportu

Dużo ludzi myśli, że z marki BMW
najlepszy model to M3 lub M4.
Jednak niedawno wyszła nowa
hybryda, która nosi nazwę BMW i8.
Ten model jest niesamowity, w
mieście można jeździć trybem
elektrycznym, dzięki czemu nie
będzie się płacić za benzynę oraz,
jak to mówią ekolodzy, będziemy
bardziej "ekologiczni". Natomiast na
torze możemy połączyć benzynę z
elektryką, przez co osiągamy
niesamowity efekt. Możemy też
jeździć na samej benzynie. Ma też
wady. Np. rzadko spotyka się
automaty do ładowania prądem, ale
poza tym jest świetny.
Michał Szczupał
il. Michał Szczupał

BMW i8

Kącik sportowy:
Górnik Zabrze vs Piast Gliwice

Bliźniacy

Pierwszy raz Górnik wygrał w
starciu z Piastem Gliwice 5:2.
Na początku Górnik zaczął ostro
lecz chwilę później Piast ich
wyprzedził, ale nasi strzeli
pierwszego gola. W 36 minucie
Mateusz Słodow strzelił samobója i
to doprowadził do remisu.Trzy
minuty później Piast strzelił gola i
zaczął prowadzić. W drugiej
połowie Górnik strzelił aż 4 gole!
Najlepszym strzelcem był Roman
Gergel, który strzelił 4 gole. Właśnie
tym meczem Górnik pokazał, że
nie jest słaby.

Kacper Kosiacki i Franek
Szymusiński swoim strojem
wyrażają przywiązanie do klubu
Górnika Zabrze.
Chłopcy są ubrani w takie same
koszulki z torcidy w barwach
czerwieni, niebieskiego i białego.
Martyna Walasek

Filip Głowa, Filip Pielot
FPG

google

Franek

fot. AS
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Kącik sowy mądrej głowy

1. Rósł mu nos, kiedy kłamał.
2. Obrazek w książce.
3. Bardzo ciepłe ubranie na zimę.
4. Książka do nauki.
5. Bohater książki "Ten Obcy".
6. Najlepsza koleżanka.
7. Budynek do nauczania.
8. Zdrobnienie słowa "jeż".
9. 24 grudnia.

Zuzanna Gogolin

il. Z. Gogolin

krzyżówka

Zagadka

Pobaw się
zapałkami
Zamień
jedną zapałkę
tak, aby
równanie było
prawidłowe.

zuza

google

Zuzanna
Gogolin
Wiktoria Duda

Ciekawostki
świąteczne
1. Boże Narodzenie to
najpiękniejsze święto
chrześcijańskie. Wiąże się z nim
wiele tradycji, a czasem
przesądów.
2. Święta dzieciom kojarzą się z
podarkami. A czy wiecie, kto je
przynosi? Na Śląsku prezenty
rozdaje Dzieciątko, w Krakowie
Aniołek, na Kaszubach Gwiazdor, a
jeszcze gdzie indziej - Gwiazdka.
Święty Mikołaj ma sporo
pomocników!
3.Podczas kolacji wigilijnej tylko
jedna osoba może odejść od stołu.
4. Kolacja wigilijna składa się z 12
potraw. Spróbowanie każdej ma
zapewnić szczęście przez cały rok.
5. Czubek na choinkę zakłada tylko
głowa rodziny.
Kamil Rzeszutek
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Tydzień Marlenki

Horoskop Natalii i Julii

Poniedziałek.
Przychodzi Marlenka z poparzoną ręką i nogą...
-Marlenko! Co Ci się stało w rękę? - pyta brat.
- Prąd mnie kopnął.
- W nogę?
- Chciałem mu oddać...!
Wtorek
Idzie przez pustynię Marlenka i nagle widzi stoisko ze
spódnicami. Sprzedawca oferował jej spódnicę, ale nie
chciała kupić. Idzie dalej, widzi restaurację.
Chce wejść, ale strażnik mówi, że bez spódniczki nie
wejdzie.
Środa
W klasie Marlenki wychowawczyni pyta :
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła?
A klasa zgodnym chórem :
- Zamknięta, proszę pani.

Skorpion- na lekcji wf-u wykażesz się świetną formą
fizyczną i niebywałym refleksem. Inni będą ci
zazdrościć.
Panna- w tym tygodniu dostaniesz szóstkę ze
sprawdzianu z języka polskiego. Mama doceni twoje
wysiłki super niespodzianką. Warto będzie się
postarać.
Byk - w tym miesiącu poznasz nową koleżankę,
jednak okaże się, że pochodzi z całkiem innej planety.
Trudno będzie się wam dogadać.
Strzelec- na Boże Narodzenie dostaniesz psa i
prawdziwą gwiazdę z nieba. Pies będzie twoim
najlepszym przyjacielem. Sprawi, że poczujesz się
szczęśliwym człowiekiem.
Lew - dostaniesz jedynkę z przyrody. Nie martw się,
światełko w tunelu jeszcze widać. Po prostu się naucz.
Wkrótce spotka cię coś przyjemnego.
Rak- W te święta nie dostaniesz swojego
wymarzonego prezentu, ale spędzisz je z daleką
rodziną w świątecznej atmosferze. Będzie miło i
wesoło.
Wodnik- Dostaniesz swój wymarzony prezent, ale w
rodzinie pojawi się ktoś nowy. Będzie trochę
zamieszania, ale wszystko się ułoży po twojej myśli.
Baran-Ten miesiąc będzie dla ciebie korzystny,
dostaniesz 4 i to podwyższy twoją średnią. Szykują
się całkiem niezłe wyniki na półrocze. Możesz być z
siebie dumny.
Koziorożec- Będziesz rozmyślać nad prezentem na
święta, ale to się okaże, co dostaniesz. Będziesz mile
zaskoczony.
Waga- dostaniesz super prezent od cioci, dziadka i
mamy, ale coś się wydarzy. Poczujesz niepokój,
jednak bliskie osoby o ciebie zadbają.
Ryby- niestety dostaniesz dwie jedynki, co znacznie
wpłynie na twoją średnią z danego przedmiotu. Jesteś
ambitny, to tylko spadek formy.
Strzelec- W tym miesiącu odkryjesz coś
niesamowitego w swoim domu. Będziesz z tego
bardzo zadowolony. Twoje życie wzbogaci się o
przygodę życia.

Pniak

il. Basia

Czwartek:
Marlenka
napisała na
tablicy: "Fczoraj
byłam f szkole".
Pani pyta
innego ucznia:
- Czy twoja
koleżanka
dobrze napisała
to zdanie?

- Jasne, że nie proszę pani, ponieważ wczoraj była
niedziela...
Piątek:
Marlenka wraca ze szkoły a mama do niej mówi:
- Znowu zgubiłaś klucze od domu?
- Nie martw się mamo, tym razem przyczepiłam do
nich kartkę z naszym adresem.
Paulina Opałka

Natalia i Julia
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Aktualności
Kalendarium

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
4 grudnia - Barbórka
6 grudnia - Mikołajki
9 grudnia - spotkanie z pisarzem
10 grudnia - Dzień Praw Człowieka
14 grudnia - zebrania z rodzicami, koncert kolęd, Szkolny Dzień Śląski
17 grudzień - Dzień bez Przekleństw
20 grudzień - Dzień Ryby
23 - 31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna
24 grudnia - Wigilia
25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie
31 grudnia - koniec roku 2015, Sylwester
1 stycznia - Nowy Rok
4 stycznia - wracamy do szkoły
6 stycznia - Święto Trzech Króli, dzień wolny
8 stycznia - szkolne bale karnawałowe
29 stycznia - koniec I semestru
Emilia Biela

Fotoreporterzy:
Basia Pniak, Julia Jastrzębska
grafik: Maria Rorot, Michał
Szczupał
dziennikarze: Emilia Biela,
Wiktoria Duda, Filip Głowa, Natalia
Czapla, Zuzanna Gogolin,
Maksymilian Kamiński
Oliwia Lewandowska
Paulina Opałka, Filip Pielot, Oliwia
Śmigiela, Julia Hosumbek
Martyna Walasek, Kamil
Rzeszutek

Przepis na
przyjaźń
Składniki:
2 kg porozumienia
140 ml dobrej zabawy
5 sztuk wierności
duża szczypta koleżeństwa
garść zaufania
szklanka podobnych zainteresowań
10 miłych słów

Życzenia
świąteczne
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
składamy życzenia
wszystkim czytelnikom
Pszczółki .

Wykonanie:
Wymieszać wierność i zaufanie.
Mieszać 5 minut, aż staną się
jednolitą masą. Dodać
porozumienie i znów wymieszać.
Piec w wysokiej temperaturze, aż
nabierze złotego koloru.W drugiej
misce do podobnych
zainteresowań wsypać miłe skowa,
utrzeć blenderem. Masę wyłożyć
na potrawę, polać z koleżeństwem i
sosem dobrej zabawy.
Smacznego!
Oliwia Śmigiela

Niech te dni wypełnią się
radością, rodzinnym
bzyczeniem, słodyczą
miodu, pszczelą radością,
a renifery niechaj zgubią w
Waszych progach
podkowę na szczęście!
Redakcja
pszczolka

il. Marysia Rorot

