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100 lat powstań śląskich
fotografią uczcili harcerze z 7
Drużyny Harcerskiej "Żar" str.5

Uczymy się on-line

Uczenie się w domu, dzień przed
komputerem to wydawałoby się ziszczenie
marzeń uczniowskich, szczególnie tych,
którzy lubią rano pospać(a kto nie lubi?).
Jak odnaleźć się w tym niecodziennym
rytmie, coś jednak się nauczyć, odrobić
zadania i mieć poczucie pożytecznie
spędzonego dnia? Krótki poradnik
skutecznej nauki znajdziecie na str. 4

Wielkanoc, a z nią wiosna tuż, tuż... Maja (nasza redakcyjna
koleżanka) spotkała Zajączka Wielkanocnego. Rozmową z nim
postanowiła się z Wami podzielić na str. 2 Z kolei Olę pierwsze
zielone listki nastroiły poetycko, str. 3. Nikola K.  zadbała o
prestiż szkoły, na str. 5 zaprezentowała najświeższe informacje o
laureatach konkursów. Nikola B. zwróciła uwagę na ekologię i
zdrowy styl życia na str. 6. Natalia zadbała o dobry humor
czytelników na str. 8i9.
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Spotkałam Zajączka Wielkanocnego -
krótki wywiad

Wywiad z ciekawymi ludźmi: nasze ósmoklasistki dla
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

.

Nasze dziewczyny z klas ósmych wzięły udział w
corocznym podsumowaniu działań WOŚP podczas 28
Finału. Akcję koordynuje w placówkach oświatowych
miasta Zabrze Sztab #3883 Dzieci dzieciom.
A nasza szkoła bardzo aktywnie wspierała te
działania, które rozpoczął orkiestrowy bieg.

Zuzia Kęsy- Nasza szkoła co roku bierze udział w
zbiórce pieniędzy na WOŚP.
Basia Pniak - Jak co roku odbyła się loteria fantowa z
wyjątkowymi nagrodami.
Julka Jastrzębska - Nasze wspaniałe nauczycielki
Pani Elżbieta Kucner i Pani Katarzyna Poloczek
zorganizowały wiele atrakcji.
Oliwia Lewandowska - Odbyły się mecze siatkówki.
Emocjonująca gra pochłonęła wielu uczniów.
Oliwia Malinowska - Kolejną atrakcją było szkolne
karaoke, na którym śpiewaliśmy największe hity roku.
Oliwia Borkowska - Został zorganizowany escape
room o tematyce powstań śląskich, czyli nasze
nauczycielki połączyły zabawę z nauką.
Sophie Kozacka - Dzięki wszystkim  atrakcjom
zebraliśmy 915 złotych.

Dziękujemy!!!

Maja: Zajączku, czasem chowasz prezenty, a innym razem zostawiasz
np. pod ścianą. 
Zajączek: Tak, ale najczęściej chowam wszystkie upominki, bo ich
szukanie jest świetną zabawą. 
Maja: To bardzo ciekawe. A co najbardziej lubisz w Wielkanoc?
Zajączek: Najbardziej lubię śmiechy dzieci, gdy szukają po podwórku lub
po domu czekoladowe łakocie, mają wtedy dużo uciechy.
Maja: A czy są takie dzieci, które w Wielkanoc nic nie dostaną?
Zajączek: Nie, w ten wyjątkowy dzień każde dziecko coś dostanie. I to
jest właśnie najlepsze.
Maja: A czy ktoś cię kiedyś zobaczył?
Zajączek: Ha, ha, ha...Nikt mnie nigdy nie widział i tak jest najlepiej. Ale
kiedyś zdarzyło mi się, że zostawiłem swój koszyczek i dzieci zaczęły coś
podejrzewać....

Maja: W takim razie życzę Ci wiele dziecięcych uśmiechów w te święta!
Rozmawiała Maja Rzeszutek

.

.

wielkanocna kartka pocztowa z
1915 roku



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 29 03/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Pszczółka

Temat miesiąca: 
Na wiosnę - Poezja! To nie katar, nie zaszkodzi!

Obok niej stoi sarenek kilka, 
na jej ramieniu widać motyla.

Chodzi po lesie taka dziewczynka.
Do  kwiatka szepce,
po płatkach głaska...

Ten niczym różdżką magiczną dotknięty, 
wysoko ponad ziemię wyrasta.

Woła zwierzątka,
zagląda do norek.
Zimowy sen wnet spędza im z powiek!

Biega wesoła, z ptakami śpiewa...
Wesołą nutkę o ptakach i drzewach.
Ciekawi jesteście co to za piosenka?
W końcu śpiewa ją PANI WIOSENKA! :)

Aleksandra Czyżewska

Są takie dni, co siedzę sobie.
Siedzę po prostu i nic nie robię,
na przykład latem w wysokiej trawie,
wciąż tylko myśląc o długiej zabawie.
   
Jesienią siedzę na ławce w parku,
wsłuchując się w ciche podmuchy wiatru.

Czasem siedzę przed oknem w zimie,
i myślę sobie o pięknej dziewczynie.

Włosy ma spięte w złote warkocze,
gdy widzi ludzi, wesoło chichocze.
Nosi sukienkę w żółte stokrotki,
za nią biegają malutkie kotki.

W lewej ręce trzyma koszyczek,
siedzi w nim mały, puszysty króliczek.
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U podstaw efektywnej nauki leży
pewność siebie, czyli przekonanie,
że jest się w stanie nauczyć
czegoś nowego. 

Bez presji ocen, sprawdzianu
czy odpytania łatwo
zrezygnować z systematycznej i
solidnej nauki.

Zanim rozpoczniesz naukę,
zaplanuj dokładnie takie rzeczy,
jak:
1. źródło informacji (kurs online,
seria tutoriali na YouTubie, notatki
od znajomych), pomogą ci w tym
informacje od nauczycieli. Oni
poprowadzą cię przez materiał.
2. czas, jaki przeznaczysz na dany
przedmiot,
3. metodę weryfikacji nowej wiedzy
(np. nagrywanie krótkiego
podsumowania każdej lekcji na
smartfonie).

Nie dopuść, by nazbierało ci się
zbyt wiele zaległości. Pracuj
codziennie, ale skup się na
rzeczach dla ciebie
najważniejszych. Dla
ósmoklasistów będzie to
matematyka, język polski i
angielski.
Dla młodszych uczniów np.
codzienne głośne czytanie, czyli
ćwiczenie techniki czytania.

Nie zaniedbuj dbałości o ciało i
urodę. Codziennie ćwicz, tańcz,
czy co tam lubisz. Uczesz się
porządnie, załóż coś ładnego. Nie
paraduj cały dzień w piżamie.
Dzwoń i pisz do znajomych.
Kontakty towarzyskie poprawiają
nastrój i nie odczujecie
samotności.
Trzymajcie się!                 KK

Wieści szkolnej
treści: sztuka
samodzielnej nauki
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Szkolna Uliczka Sukcesu

Pasja! Profesja! Powołanie!
Zwycięzcy OTK wyłonieni!

100 lat temu na Górnym
Śląsku - zdjęcie z okładki

One znają się na biologii 
i geografii

Kuratorium Oświaty ogłosiło konkurs na rekonstrukcję
fotografii z czasów powstań śląskich. Zdjęcie
wykonała 7 Drużyna Harcerska ''Żar'' im. Tony"ego
Halika, która działa w naszej szkole. Nasze zdjęcie
wygrało etap rejonowy! I czekamy na wynik etapu
wojewódzkiego.  
Drużynę prowadzą druhna Karolina Bartoszewska i
druhna Dominika Kozioł. 
Zdjęcie nie tylko udane, ale i wspaniale oddaje ducha
czasów sprzed 100 lat. 

Gratulujemy

                                                        Maja Rzeszutek

Fot.

fot.

IG

W tym roku uczniowie mieli szansę zabłysnąć w
czterech konkursach organizowanych w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery: w konkursie
literackim, plastycznym, fotograficznym i
multimedialnym. I i II miejsca zostały nagrodzone
smartwatch'ami, więc było o co walczyć. Julia
Jastrzębska zajęła I miejsce w konkursie
fotograficznym, Zuzanna Kęsy II miejsce w konkursie
literackim dla klas 7-8, Oliwia Kornas zdobyła
wyróżnienie w konkursie literackim dla klas 4-6.
Najmłodsza uczestniczka to Alicja Łukaszewicz,
której jury przyznało III miejsce w konkursie
plastycznym. Wszystkie konkursy związane były z
karierą zawodową.

Po raz drugi w tym roku szkolnym odbył się w
naszej szkole konkurs geograficzny i biologiczny.
 
Laureatki w konkursie geograficznym: 
1 miejsce zajęła Olga Kenig z 6b, 
2 miejsce Maryna Gnielczyk z 5c, 
3 miejsce Maja Sanocka z 7b, 

w konkursie biologicznym:
 1 miejsce Martyna Gnielczyk z 5c, 
2 miejsce Zuzanna Kaluza z 7a, 
3 miejsce Maja Sanocka z 7 b.                        
  

Gratulujemy! Nicola Kasprzak

Julia, Oliwia, Zuzanna

Łukasiewicz Alicja

fot.
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Trendy i style poświęć im
chwilę

Zrób to sam!

    Uczniowie Piętnastki 
            bądźcie EKO!

Co to znaczy być EKO? EKOlogia, EKOsystem,
EKOnomiczny... To znaczy postępować tak, by
rozsądnie gospodarować zasobami Ziemi. Nie
zużywać więcej, niż potrzebujemy, nie marnować, nie
niszczyć, nie zabijać. Na placu szkolnym pojawiły się
kosze na śmieci, segregujcie śmieci według kolorów.

Nikola Biela

.

.
.

Szybka domowa nutella

Składniki:
daktyle suszone – 200 g
kakao – 2 łyżki
banan – 1 sztuka
awokado – 1 sztuka 

Opis przygotowania: 
1. Daktyle moczymy we wrzątku ok. 5 minut,

następnie odlewamy wodę.
2. Do kielicha blendera dodajemy daktyle, obrane

awokado, banana oraz kakao i miksujemy
wszystkie składniki.

3. Przekładamy do słoiczków i przechowujemy w
lodówce.

Jest nie tylko szybka,ale i dużo zdrowsza od
tradycyjnej i możesz ją jeść bez wyrzutów
sumienia.

.

.
.
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TikTokerzy, czyli kto?

Junior krytyk

TikTok to aplikacja, na której konto założyć mogą
osoby powyżej 13 roku życia. Użytkownicy
zamieszczają tam 15 sekundowe filmiki, które
zamysłem zbliżone są do teledysków muzycznych.
Jest to miejsce, w którym młodzież oprócz oglądania
filmów innych osób, może tworzyć też własne treści,
wyrażając siebie i dając się ponieść wodzom fantazji.
Nagrania przyjmują różne formy, np.:

lips sync (nagranie, na którym twórca porusza
ustami do utworu muzycznego, udając, że
śpiewa),
stand-up (śmieszne, komediowe klipy),
transition (powstaje w wyniku montażu urywków z
przedniej i tylnej kamery smartfona),
challenge (nagranie przedstawiające krótkie
wyzwania podejmowane przez większą grupę
użytkowników),
tutorial (krótki poradnik związany np. z nauką
makijażu),
live (na żywo), który znika z aplikacji zaraz po
zakończeniu transmisji.                                           
                                                Martyna Paśko

Cleo

"OZ wielki i potężny"
(2013)
Film znajdziecie na cda, to nieco inna wersja historii o
Dorotce, polecam.

Gdy Oscar Diggs (James Franco), drugorzędny magik
cyrkowy o nieco wątpliwej moralności, zostaje
przeniesiony z zakurzonego Kansas do tętniącej
życiem Krainy Oz – cudownego świata pełnego
barwnych postaci i niesamowitych krajobrazów –
wydaje mu się, że wygrał los na loterii. Sława i
bogactwo zdają się leżeć u jego stóp do chwili, w
której spotyka trzy piękne i tajemnicze czarownice...
Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) i
Gliwia (Michelle Williams) nie wierzą, że to właśnie
Oscar jest potężnym czarnoksiężnikiem, którego
wszyscy w Oz oczekują. Oscar z wielką niechęcią
musi zmierzyć się z potężnymi problemami krainy i jej
mieszkańców. Korzystając ze swego uroku
osobistego, pomysłowości, a nawet odrobiny magii,
nie tylko przemienia się w Wielkiego i Potężnego Oza,
ale przede wszystkim staje się lepszym człowiekiem. 

Sandra Zblewska

.

tiktok

.
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Uśmiechnij się!

Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową:
-Dziesięć litrów benzyny, szybko!
-Pali się, czy co?
-Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać.

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku
całującą się parę.
- Dlaczego oni to robią? - pyta Małgosia.
- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia! 

Jasiu, dlaczego masz w zeszycie te same błędy, co
twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka
polskiego...

Do jakiego sklepu chodzą super bohaterowie?
Do super marketu.                                  

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta
nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 

Pani na lekcji biologii pyta:
- Jasiu, powiedz mi, ile pies ma zębów.
- Pies - odpowiada Jaś - ma cały pysk zębów.

Maja Rzeszutek

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy:
- Mamo, mamo, dzisiaj zrobiłem dobry uczynek.
- No to mów.
- Koledzy podłożyli pinezkę szpicem do góry na
krześle nauczyciela... już miał siadać, kiedy ja
odsunąłem krzesło...

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny!

- Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do
szkoły i pani go wysłała do domu!
- I co, pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.

- Kaziu, jeśli powiem: "Jestem piękna", to jaki to
czas?
- Czas przeszły, proszę pani!

Zdenerwowana mama do córki:
- Wiesz co się dzieje z małymi dziewczynkami, które
nie zjadają wszystkiego z talerza?!
- Wiem, pozostają szczupłe, zostają modelkami i
zarabiają dużo forsy...

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił
mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym!

- Tatusiu, widziałem jak nasz sąsiad gonił ruszający z
przystanku autobus...
- I co?
- Pogoniłem go naszym psem i zdążył...

- Mamo, choinka się pali! - wola Jasio z pokoju do
matki zajętej w kuchni.
- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka.
Za chwile chłopiec krzyczy: - Mamo, mamo, firanki się
święcą!

Natalia Otręba

. .
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Kącik sowy mądrej głowy

Zgadnij, co tu nie pasuje i rozwiąż rebus.

.
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  Kalendarium: kwiecień

Egzaminy on-line?

Tylko przez okno

zastępca redaktora naczelnego:
Ola Czyżewska

korektor: Ola Czyżewska
fotoreporter: Nikola Biela

dziennikarze:
Martyna Paśko
Nikola Kasprzak
Maja Rzeszutek
Patrycja Zawierucha
Sandra Zblewska
Lena Szewczyk
Natalia Otręba

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

1.04 - Prima Aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków
2.04 - Międzynarodowy Dzień Książek Dla Dzieci,
Światowy Dzień Autyzmu
4.04 - Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i
Działań Zapobiegających Minom
5.04 - Niedziela Palmowa, Dzień Leśnika
6.04 - Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
7.04 - Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Pamięci o
Holocauście
8.04 - Międzynarodowy Dzień Romów
11.04 - Wielkanoc
12.04-  Lany Poniedziałek
14.04 - Święto Chrztu Polski
22.04 - Dzień Ziemi
24.04 - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
29.04 - Międzynarodowy Dzień Tańca

Maja Rzeszutek

Wydarzenia, budzącą się wiosnę, nadchodzące
święta możemy dziś obserwować tylko przez okna
telewizorów, monitorów, smartfonów. Przestrzegamy
zaleceń, by uniknąć choroby. A za oknem się dzieje...

Koronawirus szaleje, termin
egzaminów jest zagrożony, czy to
oznacza, że się nie odbędą?
Odbędą się, tylko nie wiadomo
kiedy i w jakiej formie. Właśnie
uczniowie 8 klas mogli się
sprawdzić pisząc egzaminy próbne
on-line. Potrzebny był do tego
internet i komputer. 

Egzaminy mają się odbyć:

21.04 język polski 
22.04 matematyka
23.04 język angielski

. .
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