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Gdybym miał magiczne krzesło,
wyczarowałbym uśmiech na
twarzy każdego dziecka...str.5

Kwiaty dla naszych
nauczycieli

fot.

Dla Nauczyciela sprawa to błaha,
Pamiętać, ile oczu ma mucha,
Wiedzieć jak zadaniu sprostać,
I jak przez labirynt się przedostać.
Jednak my, uczniowie, to małe owieczki,
Które wciąż wierzą w ojców bajeczki,
Które się uczą, owszem, lecz także
Błądzą myślami po świecie, a jakże!
Życzymy wam wszystkiego najlepszego i zdrowia dużego.
Byście uczyli długie lata i lubili każdego małolata. .

KK

.
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Wywiad z ciekawym człowiekiem...
Rozmowa z Bogiem

Tego roku, kiedy w Czarnolesie panowała żałoba,
Urszulka planowała z Bogiem, jak urządzić niebo.

 
Bóg zapytał:
- Urszulko, gdzie chciałabyś, żeby rosła twoja
ulubiona lipa? 
- Obok mojego domu w Czarnolesie - odpowiedziała
dziewczynka. - Będę sobie siedziała w jej cieniu i
pisała wierszyki jak mój tatuś. A a kiedy on już do
mnie przyjdzie, pokażę pokaże mu cały tomik poezji.
- Na  pewno będzie zachwycony - z uśmiechem
odpowiedział Pan Bóg głaszcząc dziewczynkę po
głowie.
-Chciałabym też mieć dużo kwiatów w ogrodzie, z 
których mogłabym robić wianki i obserwować
pracujące pszczółki.
-Będzie jak zechcesz maleńka - kolejny raz z
uśmiechem odpowiedział Bóg.

Urszulka nagle posmutniała, a w jej oczach zaszkliły
się łzy. Mała bródka zaczęła drżeć niebezpiecznie.
-Co się stało kochanie? - Zapytał stwórca.
-Zatęskniłam za moją rodziną, za śpiewem mamy,
uśmiechem taty i cała gromadką mojego rodzeństwa.
.

- Nie martw się córeńko. Nim się obejrzysz, twoja
rodzina znów będzie z tobą. 
A ja zawsze będę twoim tatą. Będę się tobą
opiekował, śpiewał ci do snu, uśmiechał się grając z
tobą w berka i słuchał śpiewu ptaków. Obiecuję Ci też,
że zaopiekuję się twoim tatą tam na ziemi - on teraz
bardzo za tobą tęskni, ale z moją pomocą da sobie
radę. Zobaczysz, stworzy najpiękniejsze wiersze na
twoją cześć i będzie z niecierpliwością czekał na
wasze spotkanie.
-Obiecujesz?- ziewając zapytała Urszulka.
-Tak, a ty już zamknij oczka i śnij o małych aniołkach,
które jutro będą z tobą bawić w ogrodzie. 

Zmęczona, lecz uradowana Urszulka zasnęła w
objęciach Boga.
                                                                                         

            Maja Sanocka 

żr.

muzeum

google grafika

Czarnolas
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Temat miesiąca: Dzień naszych Nauczycieli

il.
Oliwia Modrzik, Natalia Niemczyk, Maja Rzeszutek
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Wieści szkolnej treści

Zadbaj o czysty smartfon

Pachnące mydełko

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego

Według firmy analitycznej dscout średnio każdego
dnia dotykamy ekranu 2617 razy, odkładając go w nie
zawsze sterylne miejsca – na biurka, blaty stołów,
ławki, do kieszeni, plecaka, torebki, pod poduszkę. 

Używamy telefonu, kiedy mamy chwilę “dla siebie”,
jedziemy środkami komunikacji miejskiej czy siedzimy
w kolejce u lekarza, ale również gdy spożywamy
posiłek, uprawiamy sport, a nawet w toalecie. 

Możemy więc sobie wyobrazić, że na powierzchni
telefonu gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje.
Gdy korzystamy z brudnego telefonu, a następnie
dotykamy dłońmi twarzy lub przykładamy
niehigieniczny telefon do ucha – narażamy swoje
zdrowie. 

Czyszczenie i dezynfekowanie telefonu np.
wilgotnymi chusteczkami, które nasączone są
środkiem do dezynfekcji, powinno stać się dla nas
regularnym rytuałem. 

A zatem w szkole wyciszmy smartfon i pozwólmy mu
odpoczywać w torbie.

Marta Tamaka

Fot.

W naszej szkolnej świetlicy dzieją się pachnące cuda.
Dzieci pracowicie mieszały składniki, potem powstałą
masę uklepywały w foremkach, studziły i tak powstały
piękne mydełka. 

Na zdjęciu poniżej Justyna Rduch z klasy 1b
prezentuje swoje dzieło. 

Koniecznie zgłoś swoją kandydaturę do Samorządu
Uczniowskiego. Daj się poznać swoim kolegom jako
aktywna osoba, która ma pomysł, jak uprzyjemnić
szkolne życie. W tym celu przygotuj plakat wyborczy,
gdzie krótko przedstawisz swój program na najbliższy
rok szkolny. Wybory już wkrótce! Nie zwlekaj!

Redakcja

Mateusz Lech
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Lekcja kaligrafii

Moje czerwone krzesło

Szkolna Uliczka Sukcesu

fot.

fot.

fot.

Na technice robiliśmy czerwone krzesła z panią
Bartecką na podstawie książki "Magiczne Drzewo.
Czerwone Krzesło" Andrzeja Maleszki". Najpierw
przygotowaliśmy różne materiały np.
- kawałki drewna
- karton 
- patyczki i oczywiście czerwoną farbę.
Potem projektowaliśmy, jakby to krzesło miało
wyglądać. Gotowe krzesła stały się inspiracją do
rozważań, jakie 3 życzenia mogłoby spełnić? O co je
poprosić? Jak sformułować zaklęcie, by nie popaść w
tarapaty. Krzesło zabrało nas do magicznej krainy,
krainy marzeń, w której było wszystko, czego można
sobie zażyczyć.

I tak Marta poprosiłaby, by czerwone krzesło
zniszczyło wirusa Covid-19, bo wirus jest wszędzie.
Maja chciałaby, by nigdy nie zabrakło wody, bo martwi
ją sytuacja ekologiczna na świcie. Michał zażądał od
krzesła, by już żaden człowiek nie był głodny, by
każdego było stać na jedzenie.

                                                               Napisały:
                           Hania Sosnowska i Julia Osińska

Zdjęcia niektórych krzeseł znajdziecie na okładce ;)

Fot.

Warsztaty z kaligrafii, w których wzięła udział klasa VI
b okazały się hitem. Żaden z uczniów nie spodziewał
się, że tak fascynujące może okazać się pisanie
stalówką i tuszem. Pomimo tego, że zajęcie to było
bardzo czasochłonne, wymagało skupienia i precyzji
oraz pewnej ręki, powstały piękne listy do
najbliższych. A nasza pani Kęsy wykonała etykietę na
drzwi klasy. Poza tym miło spędziliśmy czas popijając
soczki i delektując się ciasteczkami. 
                                                   Oliwia Kornas

KK

KK

KK

Mateusz Lech
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To jest ważne. Już niepotrzebne?

Trendy i style poświęć im chwilę

Plastikomania to cecha mody
w latach osiemdziesiątych.
Ludzie nosili: 
-plastikowe sandałki
-plastikowe koszyczki
-lwią grzywę
-spódniczki bombki
-mokasyny z krokodylej skóry
-poduszki na ramionach 
-t-shirt z dziurami
-okulary z oprawkami w kształcie
serca 
-kolczyki w kształcie gwiazdek
-żółtą przypinkę z uśmiechniętą
buźką
-kolorowe bransoletki i pierścionki
-bransoletki przyjaźni 
-łańcuszek z zawieszkami.

Maja Stefaniak, Maja Węgrzyn

moda w

Śledzimy dla was modowe
trendy!

Jesień-zima 2020/2021 stawia na:
-kratkę;
-zwierzęce wzory;
-total look - od stóp do głów w
czerwieni lub beżu;
-kożuchy;
-ciężkie botki na traperze; 
-ubrania ze skóry;
-powrót do lat 90 (np. jeansy typu
mumfit, poduszki na ramionach).
 Lena Szewczyk, Oliwia Kornas

.

Dlaczego schroniska są pełne porzuconych psów i kotów? Jak to
się dzieje, że tylu ludzi najpierw marzy o zwierzaku, a później go
porzuca? A przecież o zwierzęta powinniśmy się troszczyć.

W klasie 8 Sara miała mnóstwo nauki, ale gdy w domu pojawił się pies,
udawało jej się pogodzić wszystkie obowiązki: naukę i zajęcia domowe.
Dodatkowo zajmowała się psem. Wychodziła z nim na dwór przed szkołą
i po szkole. Po kilku tygodniach to się zmieniło. Jej mama nie mogła
uwierzyć, że zapał Sary do zwierzaka tak szybko minął. Musiała budzić
córkę kilkakrotnie, by wyszła z psem na spacer przed szkołą. Po szkole
było jeszcze gorzej. Sara owszem, chciała iść na dwór, ale bez psa, bo
umówiła się z koleżankami. No cóż...

Zwierzęta też czują ból. Przywiązują się do rodziny i potem nie
rozumieją, dlaczego nie ma koło nich ukochanych ludzi. Trafiają do
schroniska. A tam tylko od dobrych ludzi zależy, czy mają właściwe
warunki. Dlatego pomyśl, czy jesteś gotowy na zwierzątko. To nie
zabawka, tylko żywa istota. Przyłącz się do akcji pani Machowskiej,
wesprzyj schronisko!
                                                                  Hania Sosnowska

.

latach 70

.

schronisko
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Lifehack - jak przemycać
 jedzenie na lekcje

   "Fantastyczny Pan Lis"
              Roald Dahl

Junior krytyk

Książka autora "Charlie i Fabryka Czekolady" jest
oczywiście o wiele bardziej znana od tej drugiej
powieści pt. "Fantastyczny Pan Lis".  Biblioteczka
Pana Roalda Dahla jest oczywiście o wiele większa
kryje się tam np. "Matylda", "Wiedźmy". Ale nie o tych
książkach mowa, mowa tu jest o powieści Roalda
Dahla pt. "Fantastyczny Pan Lis" która została
wydana w roku 1970. Jej sława zaczęła się w roku
1974. Na podstawie tej książki 39 lat po jej wydaniu,
czyli w 2009 roku, powstał film w reżyserii Wes
Anderson. 
Opis książki. Fantastyczny Pan Lis musi uciekać!
Trzej najgroźniejsi farmerzy w dziejach świata wpadli
na jego trop. Gnojek, Blagier i Szparag nienawidzą
rudzielca, zrobią wszystko, by się go pozbyć. Nie
mają jednak do czynienia z lisem zwykłym, ale
fantastycznym, który ma chytry plan, żeby wykraść ich
smaczne kąski...

Julia Osińska

google

Lifehack nr 1
Do pierwszego lifehacku potrzebujemy:
nutellę, brązowe opakowanie po farbce, oczywiście
przed wlaniem nutelli trzeba oczyścić opakowanie po
farbce, do tego można dodać różne inne słodkości!
Uzupełnij opakowanie nutellą, jedz na plastyce. Pani
nie zauważy!

Lifehack nr 2 

Do drugiego lifehacka jest nam potrzebne
oczyszczone opakowanie po kleju w sztyfcie.
Następnie weź czekoladę w ruloniku i ją tam włóż.
Możesz wykręcać po kawałku i podgryzać bez
konsekwencji. Słodkość na każdą lekcję.

Lifehack nr 3

Do trzeciego lifehacka potrzebny nam jest korektor na
taśmie,  wyciągnij z niego taśmę, i włóż tam 
długiego żelka. Nawiń na szpulkę, rób to ostrożnie, by
żelek się połamał. Taki korektor może leżeć na ławce,
nikt na niego nie zwróci uwagi. Rozkoszuj się
kwaskowatym smakiem.

Mateusz Lech, Kuba Pisarczyk

grafika
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Kącik sowy mądrej głowy

.

HASŁO.....................................................

DEVXD

.
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Jeżeli człowiek żyje dłużej jak się śmieje, to ja z moją pensją jestem prawie nie śmiertelny
:D 

Do Kowalskiego na środku jeziora podpływa policjant i
pyta;
-Ma pan kartę pływacką?
-Mam- odpowiedział Kowalski i  wyciąga kartę
-Żarty pan sobie robi? Przecież to Joker.
-To nie wie pan, że Joker zastępuje każdą kartę?
Rozmawiają sobie dwaj koledzy:
-Co się stało?
-Zwolnili mnie z roboty.
-A czemu?
Bo jak był toast z okazji urodzin szefa to on
powiedział:
-Niech żyją pracownicy! A ja dodałem: - A z czego?
Spotykają się dwaj kumple ze studiów.
-Wiesz co Stasiek? Jak sobie pomyślę, jaki ze mnie
inżynier, to aż się boję iść do lekarza.
Bóg pyta się Mojżesza po ile ryb łowi. A Pan Bóg
mówi:
-apostołowie.

Wchodzi facet do biura i pyta:
- Czy ktoś może zgubił spory rulon pieniędzy owinięty
w gumkę recepturką?
Jeden z klientów podchodzi do niego i mówi:
-Ja, ja to moje!
- Masz znalazłem gumkę.

Ojciec w kuchni przygotowuje mięsny farsz. Wchodzi
córka i mówi:
-Tato, poznaj Krzysia. On z nami zamieszka.
Ojciec w tym czasie mieląc mięso nawet nie odwraca
głowy i mówi:
- W samą porę, bo z Tomka już tylko te resztki nam
zostały na farsz.

- Mamusiu, czemu tatuś jest łysy?
- Ci, którzy szybko łysieją, są bardzo mądrzy.
- Mamusiu, a czemu ty masz takie gęste włosy?
- Śpij już dziecko.

 Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza
też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!

                                                      Jakub Rzeszutek

       
                                  Uśmiechnij się!

.

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z
adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!..

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i
otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To
kwas siarkowy...

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę
polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie:
rodzaj męski, liczba mnoga!

Sergiusz Maćkowski

Fabrykamemów.pl

.
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Aktualności

Młodzi dziennikarze "Pszczółki"

fot.

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

Hania Sosnowska
Natalia Nowak
Oliwia Kornas
Jakub Pisarczyk
Natalia Niemczyk 
Oliwia Modrzik
Maja Stefaniak
Dawid Filipek
Sergiusz Maćkowski
Marta Tamaka
Maja Węgrzyn
Maja i Jakub Rzeszutek
Mateusz Lech
Julia Osińska
Lena Szewczyk
Patrycja Zawierucha

IIb

4. października Dzień Zwierząt, Dzień Polskiej
Harcerki
9. października Dzień Pisania Listów
11. października Dzień Wychodzenia z Szafy
12. października Dzień Bezpiecznego Komputera
14. października Dzień Edukacji Narodowej
16. października Dzień Papieża Jana Pawła II
21. października Dzień bez Skarpetek
22. października Dzień CAPS LOCKA
30 października Dzień Spódnicy
31. października Halloween

Mamy ścieżkę zmysłów! Na boisku
szkolnym, za salą gimnastyczną powstała
ścieżka zmysłów z projektu
ekologicznego. Została pięknie
obsadzona kwiatami przez klasę 2b z
panią Karoliną i rodziców. Na wiosnę
rozkwitnie tulipanami. Dziękujemy!

KK

Rodzice i dzieci
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