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Większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych. 
A my życzymy, moi mili, 
byście święta te spędzili tak, jak każdy sobie marzy. 
Może cicho bez hałasu, idąc na spacer do lasu.
Może w gronie swoich bliskich jedząc karpia z jednej miski,   
Może gdzieś tam w ciepłym kraju czując się jak Adam w raju,
Może lepiąc gdzieś bałwana, jeśli śniegiem ziemia zasypana.

Dyrekcja Szkoły pod Lasem

       Świąt czas czas zacząć!
        Tradycyjnie, jak co roku, 
       sypią się życzenia wokół.
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: św. Mikołajem

-Witam Świętego Mikołaja, czy możemy zadać Ci
kilka pytań?

-Oczywiście moje gwiazdeczki. Czego chcecie się o
mnie dowiedzieć?

-Skąd Mikołaj wie że dzieci są grzeczne?

-Oj, ale pytanie! Wiem stąd, że na Biegunie mamy
nasz tajemniczy pokój zamknięty na świąteczne hasło
i tam mamy monitoring 24h. Widzimy wszystkie
uczynki dzieci, zarówno te dobre, jak i te złe. Dane są
aktualizowane co godzinę w postaci wykresu, który
pokazuje mi stan dobroci i złości dzieci. Odczytuję
wyniki i już wiem, czy dziecko zasługuje na prezenty.

-Mikołaju, przychodzą do Ciebie miliardy próśb na
temat prezentów na gwiazdkę. Odczytujesz
wszystkie sam?

-Och, moje liściki! Oczywiście, pomagają mi elfy, które
pracują cały rok, aby każde dzieciątko dostało swój
wymarzony prezent. Przyznam się Wam również, że
odrobinkę pomagam sobie czarami. Wtedy szybciej
segreguję upominki i łatwiej planuję trasę.
Pamiętajcie, że na rozdanie wszystkich prezentów
mam tylko kilka godzin.

- A czy na biegunie choinka stoi przez cały rok?
Czy tylko w grudniu?

- Malutkie kruszynki, jak wiecie, gwiazdka przypada
24 grudnia. Na biegunie też jest świąteczny klimat, ale
tylko w grudniu stawiamy i przystrajamy choinkę w
pełne kolorów i blasku drzewko.

- Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

-Ja wam też dziękuję moje kochaniutkie, to był miło
spędzony czas.

                          Na biegunie była Nikola Biela

. .
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Temat miesiąca: Zguba świętego Mikołaja

.

     Była noc, śnieg ciągle prószył, a na ziemi zdążyła utworzyć się już dość gruba, bielutka i miękka puchowa
kołderka. W oknach domów widać było żarzące się światła choinek. Idąc ulicą wyczuć można było zapachy
świątecznych potraw i usłyszeć głosy ludzi śpiewających kolędy.
    Wszyscy tego dnia byli naprawdę, naprawdę weseli (a przynajmniej tak mi się wydawało). Jednak nie każdy
był tak szczęśliwy... Na szarych i (nie ukrywajmy, trochę pozbawionych ludności) przedmieściach, mieścił się
duży, betonowy budynek: Miss Anna 's Children's Home. Okna były otwarte na oścież, a do środka zdążył
napadać już śnieg. Od razu widać było, że gmach od dawna stoi opuszczony i bezużyteczny. Wszedłem do
środka i rozejrzałem się tam dokładnie. Wszystkie meble były poniszczone lub powywracane, firany pospadały
z karniszy, a pościele i ubrania leżały rozrzucone i podziurawione. Przez chwilę rozglądałem się, gdy nagle
usłyszałem skomlenie. Początkowo byłem przekonany, że to moja podświadomość robi mi bardzo słabe żarty.
Podszedłem bliżej i zdjąłem kotarę. Początkowo nie wierzyłem własnym oczom, spod materiału czmychnął
reniferek, nie zdążyłem się dobrze przypatrzeć, a jego już nie było. Jak najszybciej potrafiłem, wydostałem się
spod grubych warstw czerwonego, trochę brudnego , welurowego materiału i pobiegłem za zwierzakiem. 
   Po dziesięciu minutach uganiania się po schodach między piętrami domu dziecka, znalazłem uciekiniera.
Wziąłem go na ręce i razem zeszliśmy piętro niżej, bo budynek groził zawaleniem, poza tym nie miał dachu.
Usiedliśmy na podłodze, mały wyglądał na głodnego i zziębniętego, ale już mi nie uciekał.
Z kieszeni płaszcza wyciągnąłem kromkę chleba, którą wcześniej wziąłem ze stołu wigilijnego. 
Renifer szybko i bez zastanowienia wziął ją ode mnie i zjadł! Zbliżała się północ, zauważyłem to na starym
zegarze z kukułką ustawionym pod ścianą. Nagle, ni stąd ni zowąd, kompletną ciszę przerwało piskliwe KUKU!
KUKU! Oczywiście zwierzak się przestraszył ( mnie też z resztą przeszły ciarki). Po pewnej chwili, gdy kukanie
ustało, usłyszałem:
- Pomożesz mi znaleźć tatusia? Początkowo o mało nie uciekłem ze strachu, jednak przypomniałem sobie, że o
północy w noc wigilijną zwierzęta potrafią mówić! Nim usłyszałem znów kolejne "PROSZĘ,  POMOŻESZ..."
Zapytałem - Jak mam Ci pomóc? Mój nowy kolega opowiedział mi, jak się zgubił Świętemu Mikołajowi i gdzie
teraz jest jego  TATUŚ. Razem go ODNALEŹLIŚMY, a ja stwierdziłem, że Wigilia czyni cuda! Po czym udałem
się do kościoła na pasterkę podziękować Bogu za cud.                                                                                             
                                                                                                                                   Ola Czyżewska

.

.

.
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Zdobądź swój własny Everest!

Finał II Triathlonu Profilaktycznego

Szkolna Uliczka Sukcesu Laureat antologii poezji
dziecięcej

Uczeń klasy 5b, Piotr Pierończyk, został zwycięzcą
XVI edycji wojewódzkiego konkursu Antologia poezji
dziecięcej. Jego wiersz pt. "Piotrek podróżnik" został
doceniony przez jury i znalazł się w setce najlepszych
wierszy z całego województwa, a recenzję do tomiku
napisała Małgorzata Kożuchowska.

Piotrek podróżnik

Kiedy wreszcie będę duży
Stać mnie będzie na wiele podróży.

Chciałbym zwiedzić świat cały
Choć wiem, że nie jest mały.
Będę się moczył w morskiej wodzie
Niczym pirat , co płynie ku przygodzie.
Na wielbłądzie przemierzę piaski pustyni,
czy będą inne niż te na plaży w Gdyni?
Przejdę piękne i dzikie lasy,
Nawet te, w których straszy.
Wysokie szczyty zdobędę,
Taki to silny i dzielny będę.
Stado  małp poznam w dżungli,
I będę miał figlarnych kumpli.
Na biegunie pobawię się z pingwinkami,
Razem będziemy jeździć sankami.
W Australii zmierzę się z kangurami
Co wszędzie skaczą z pełnymi torbami.

Kiedy wreszcie będę duży,
W podróżach zakocham się po uszy.

.

     Po raz drugi nasza szkoła gościła siódmoklasistów
zabrzańskich podstawówek, którzy wzięli udział w
warsztatach profilaktycznych dotyczących zdrowego
stylu życia. 
     Warsztaty przeprowadziła Fundacja Twój Everest.
Finał odbył się na naszej sali gimnastycznej.
Uczniowie mogli wykazać się umiejętnością
współpracy w grupie podczas zmagań sportowych
oraz umiejętnościami plastycznymi i kreatywnością
przy tworzeniu plakatu. Całość dopełnił quiz. Zabawa
była świetna, a nagród dużo. Zdrowy styl życia to
dzisiaj priorytet dla każdego, a trudności trzeba umieć
pokonywać na każdym etapie życia.

KK

..
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              Iskra odwagi 
       jest w każdym z nas

Dziewczyny potrafią!

Wieści szkolnej treści

IV Zabrzański Bieg dla WOŚP
11 stycznia 2020 rok

Sztab WOŚP oraz Bieg Pluszaka działający przy
Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży "Wielka Flota
Zjednoczonych Sił" serdecznie zaprasza wszystkich
na bieg w parku przy naszej szkole.

.

Nasze dziewczyny podczas zmagań w siatkówce
pokazały klasę! Niezłomne, waleczne, działające
razem. Kolejne stracone punkty tylko dodawały im
skrzydeł. Każda minuta meczu wykorzystana na
maksa. Pan Bartek Kozłowski jest pod wrażeniem
sportowego ducha naszej szkolnej reprezentacji. Tak
trzymać!                                 Lena Szewczyk

.

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w
okolicach 10 grudnia, kiedy przypada
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas
wydarzenia organizacja Amnesty International
mobilizuje ludzi na całym świecie do solidarnego
przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.

Co roku podczas Maratonu z Polski jest wysyłane
kilkaset tysięcy listów, aby pomóc osobom, których
prawa zostały złamane. W ostatnim roku listy
doprowadziły m.in. do uwolnienia Olega Seńcowa,
ukraińskiego reżysera i aktywisty aresztowanego za
sprzeciw wobec okupacji Krymu przez Rosję.

W naszej szkole 9 grudnia w jadalni w godzinach:
16.00 - 18.00 Klub Ludzi Renesansu pod okiem
pani Elżbiety Kucner, Katarzyny Poloczek i Iwony
Gaweł zaprosił wszystkich chętnych uczniów i
rodziców do międzynarodowej akcji pisania listu.
Paniom pomagały: Zuzia Kęsy, Basia Pniak i Oliwia
Lewandowska.

Pisaniu listów towarzyszyły świąteczne dekoracje,
herbata i przekąski. Można było zrobić coś ważnego,
a jednocześnie odpocząć przy stole i w wesołej
atmosferze.

Zuzanna Kęsy

.

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 28 12/2019 | Strona 6  
www.juniormedia.plPszczółka

Gra dla całej rodziny:
UBONGO

Pamiętajmy, że nie każdy lubi to co
my, więc kupujmy prezenty z
miłością, radością, świątecznym
klimatem. A więc życzę Wam
pięknych świąt!

Trendy i style poświęć im chwilę

PREZENTY NA ŚWIĘTA DLA
DZIEWCZYN:

7-8 lat- gry planszowe, lalki, wózki
dla lalek, lol surprise,domek dla
lalek, ubranka dla lalek, Lego
Friends
9-10 lat- furby, bransoletki,
gry planszowe, Monopoly,książki 
11-12 lat- slime box, bransoletki,
karty UNO , biżuteria
13-14 lat- loom bands, torebka,
namiot, huśtawka do pokoju, 
zestaw kosmetyków np. Eos
15-16 lat- oryginalne bluzki,
scrunchies, iphone,  instax, bluzy,
perfumy Calvin Klein, kosmetyki
Nyx, James Charles, Kylie  Jenner,
Jeefre Stars, gadżety Harry Potter

                 Martyna Paśko

..

KK

PREZENTY NA ŚWIĘTA DLA
CHŁOPAKA:

7-8 lat- gry planszowe, samochody
zdalnie 
sterowanie,  puzzle, piłka, klocki
Lego
9-10 lat- kierownica do komputera,
koszulka z ulubionym piłkarzem,
gra "5 sekund", "Fifa"
11-12 lat- wirtualne okulary, ,
zegarek, książka, myszka
gamingowa, lampka nocna,
słuchawki bezprzewodowe
13-14 lat- gry komputerowe,
telefon, laptop, dron
15-16 lat- oryginalne ciuchy,
książki,skarpety, deska 
elektryczna, hulajnoga 

A może takie fajne bluzy, 
jakie prezentują Mikołaj 
i  Olek z 5b?

wiek: od 8 lat
liczba graczy: 1-4 graczy

Ta gra to prawdziwy trening
mózgu! Nazwa jest bardzo
adekwatna, bo w języku suahili
ubongo oznacza mózg. Każdy z
graczy otrzymuje 12 elementów
układanki oraz kartę, na której
znajduje się inny wzór. Gra polega
na zasłonięciu białych pól wzoru
odpowiednimi elementami, czas
odmierza klepsydra. Kto zrobi to
jako pierwszy, krzyczy Ubongo! i
zdobywa klejnot. 

.

źródło-google

fot.

.
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Junior krytyk
Co robi z nami internet?

Canva - darmowy projekt do
tworzenia grafiki

źr.

Pokolenie „Always on”

Próby ograniczenia korzystania ze smartfonu
podejmuje co trzeci polski nastolatek! Bo
czuje niepokój, zdenerwowanie, ma problemy z
koncentracją i jest przeciążony nadmiarem informacji,
przy jednoczesnym braku wystarczającego wsparcia
ze strony rodziców.  
Według portalu Librus co dziesiąty badany uczeń
deklaruje, że korzysta z telefonu praktycznie cały
czas. Prawie połowa uczniów, jeśli przebudzi się w
nocy, sięga po swój smartfon. Aż 24,7% uczniów
czuje się uzależnionych od swojego smartfona. Ok.
20% to  fonoholicy (nałogowe korzystanie z telefonu
komórkowego).1/3 uczniów uważa, że jest
uzależniona od serwisów społecznościowych.

Syndrom FOMO
Syndrom FOMO (z ang. fear of missing out), czyli lęk
przed byciem pominiętym, czyli odczuwanie niepokoju
lub zdenerwowania, gdy nie wie się, co planują lub
robią w sieci inni. Połowa młodzieży czuje potrzebę
natychmiastowej reakcji na wiadomości w sieci. 

 I znowu"Kevin sam w domu" film typowo wigilijny
- czy ktoś jeszcze tego nie oglądał?
Rodzina McCallisterów na Święta Bożego Narodzenia
wyjeżdża do Paryża. Z powodu porannego pośpiechu
wywołanego możliwością spóźnienia się na samolot
do Francji, rodzina poleciała bez Kevina, który został
sam w domu. Tymczasem domem chłopca zaczynają
interesować się włamywacze – Harry i Marv... 

                                         Patrycja Zawierucha

Zanim zaczniemy pracę, musimy założyć konto na  na
bezpłatnej stronie Canva.com. W tym celu wchodzimy
na stronę i klikamy “Zarejestruj się” w prawym górnym
rogu. Po dokonaniu rejestracji mamy dostęp do
darmowych zdjęć, grafik i szablonów do pobrania.
Projekty zapisują się automatycznie, można tworzyć
własne plakaty, kartki albo plany graficzne.

Maja Rzeszutek

KK

librus

il.

http://www.canva.com/
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Który element tutaj nie pasuje?

Nikola Biela
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Popraw sobie humor!

 Karolina- jest bardzo dociekliwa, a przy tym
sumienna i zorganizowana.
Malwina- ma mnóstwopomysłów, energii i chęci jej
nie brak. Imię tę pochodzi z języka germańskiego.
Marta- lubi kontakty z otoczeniem, ale nie ulega
wpływom innych. Imię jest pochodzenia aramejskiego.
Weronika- ma niełatwy charakter i potrafi nagle
pokazać pazurki. Imię jest pochodzenia Greckiego lub
bizantyjskiego.
Sandra- chętnie angażuje się w wielkie sprawy i nie
umie długo usiedzieć w jednym miejscu. Jest to imię
pochodzenia.
Kornelia- żyje sprawami innych, siebie usuwając w
cień. Jej imię pochodzi od nazwy znanego
rzymskiego rodu Korneliuszów (Cornelius).                 
                                               
                                             

        
Krzysztof- jest bardzo aktywny, pomysłowy, pewny
siebie a jednocześnie zdolny do refleksji. Jego imię
pochodzi z Grecji.
Kamil- posiada złożoną osobowość. Jest
introwertykiem ze skłonnością do zamykania się w
sobie. Kamil to imię pochodzenia łacińskiego.
Robert- to choleryk o silnej pobudliwości i dużej
aktywności.Zdecydowanie czerpie z życia pełnymi
garściami. Robert jest to imię pochodzenia
starogermańskiego.
Tomasz- jest osobą: uczciwą, inteligentną, kulturalną i
niezwykle subtelną. Tomasz jest to imię  pochodzenia
aramejskiego.
Olaf- to bardzo sympatyczny, nieco nieśmiały i skryty,
chociaż porywczy choleryk. Imię to  jest pochodzenia
skandynawskiego.

                                                  Sandra Zblewska   

 - Mamusiu, czy tę rybkę będziemy
jeść na Wigilię?
- Tak, syneczku.
- To po co ją myjesz? Przecież ona
całe życie pływała w wodzie.

         
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli
chcesz mi sprawić przyjemność, to
popraw swoją jedynkę z
matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci
już perfumy.       
                                   
                         Martyna Paśko, 
                      Sandra Zblewska

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze
prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał
trąbić!

- Szczęśliwego nowego Roku! 
- Zwariowałeś, w lutym? 
- To już luty? Ups, jeszcze nigdy
nie wracałem tak późno z
sylwestra... 

                   Maja Rzeszutek
            Patrycja Zawierucha

Fąfarowie przygotowują się do
wieczerzy wigilijnej. W pewnej
chwili Fąfarowa pyta męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go.

Co robi kucharz, gdy go atakują?
Wzywa posiłki.

Co robi traktor u fryzjera?
Warkocze.

.

Co znaczy twoje imię?
Imiona żeńskie                                            Imiona męskie

fot.
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       kiermasz       
      świąteczny

Aktualności             Stopka redakcyjna

              Krystyna Kęsy       
      redaktor Junior Gazety
     sp15pszczolka@gmail.com
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fotoreporter: Nikola Biela
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Sandra Zblewska
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10 stycznia Konferencja klasyfikacyjna za I semestr i koniec pierwszego
półrocza
12 stycznia Finał WOŚP

Na początku stycznia (7-10) odbędzie się zbiórka funduszy na rzecz
fundacji WOŚP. Zachęcamy do pomocy i zaangażowania. Już teraz
można przynosić do świetlicy zabawki, słodycze, książki i inne
przedmioty, które wykorzystamy do zasilenia naszej puszki.

12-16 stycznia obóz językowy Euroweek
13 - 26 stycznia Ferie zimowe

Świetlica szkolna i samorząd
uczniowski w tym tygodniu kończy
kiermasz świąteczny.
Udało się sprzedać mnóstwo
ozdób świątecznych, a ciasta
cieszyły się wielkim powodzeniem.
Ogromne podziękowania dla
rodziców, którzy wspierali kiermasz
wypiekami. Gorąca kiermaszowa
herbatka również umilała
przerwy.  

Podziękowania dla pań
świetliczanek, które zorganizowały
jarmark oraz dla dziewczyn z klasy
8a udostępniających na każdej
przerwie świąteczny sklepik.

. .
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