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8 marca Dzień Kobiet
10 marca Dzień Mężczyzn
Daty nieprzypadkowe czytaj str.3

Szkolne bale
karnawałowe

Diler liter raperzy       
      o języku polskim

dzień kobiet

Klasy I -III karnawał
zakończyły hucznie
i w iście
staropolskim
zwyczaju. Był bal
przebierańców w
klasie 1a i 1b, bal
maskowy dzieci
świetlicowych, a
nawet piżama party
w klasie 2a. Było
wesoło, głośno i
zabawnie.
Więcej na str. 4

Messenger, WhatsApp, Viber, Microsoft
Teams, Skype – każdego dnia
wielokrotnie korzystamy z komunikatorów
internetowych.  Korzystamy z nich często
i… szybko – nierzadko zapominając o
dziewięciu niezwykle istotnych literach –
znakach diakrytycznych. A przecież ą, ę,
ś, ć, ż, ź, ł, ń, ó są charakterystycznymi
elementami języka polskiego! Z okazji
Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego, przygotowaliśmy kilka 
ciekawostek.

Sokół, Łona, Pokahontaz to polscy
raperzy, którzy lubią język polski czytaj str.
6

Lena Ib

Zuzia Banaś

fot. IG
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: pan Michał Maćkowski
informatyk - zawód przyszłości

Ósmoklasiści staną za chwilę przed wyborem
szkoły i zasadniczym pytaniem: jaki zawód
wybrać? Na pracę przeznaczamy około 80 tysięcy
godzin naszego życia. Jak więc będzie wyglądał
rynek pracy za kilka, kilkanaście lat?  Które
zawody znikną lub zostaną zastąpione przez
roboty, a które branże będą się rozwijać?

Przyszłościowe branże zawodowe:
· informatyka i telekomunikacja
· służba i ochrona zdrowia
· branża farmaceutyczna.
· biotechnologia i mikrobiologia
· ekologia i ochrona środowiska
· transport, logistyka i spedycja
· handel elektroniczny – e-commerce
· branża hybrydowa na styku IT i finansów
· prawo i teleporady prawne
Pracy nie zabraknie także dla:
·  prawo kosmetyczek
·  dietetyków
·  trenerów osobistych i personalnych
·  pielęgniarek
·  fizjoterapeutów

Jakich przedmiotów w szkole trzeba się uczyć,
żeby być dobrym informatykiem?
Przede wszystkim informatyka to nauka ścisła. Za pan
brat trzeba być z matematyką, fizyką. Przedmioty te
oprócz wiedzy uczą nas logicznego myślenia w każdej
dziedzinie życia. Poza tym, trzeba cały czas
poszerzać swoje horyzonty i mieć otwarty umysł, gdyż
informatyk może dostać zlecenie napisania np.
programu komputerowego dla klienta z branży
biologicznej, językowej, medycznej. No i oczywiście
nacisk należy kłaść na naukę języków obcych,
szczególnie angielskiego, gdyż wiele nowinek czy
podręczników napisana jest właśnie w tym języku. 

Na czym polega zawód informatyka?
Informatyk to bardzo szerokie pojęcie. Jedni
specjalizują się w pisaniu oprogramowania na
komputery i urządzenia mobilne. Inni zajmują się
administracją sieci i zarządzaniem bazami danych. Są
też specjaliści, którzy projektują urządzenia
informatyczne i piszą do nich oprogramowania.
 
Co trzeba zrobić, jaką szkołę skończyć, żeby być
informatykiem?
Osoby chcące zostać informatykami najczęściej po
szkole podstawowej wybierają się do technikum
informatycznego. Myślę, że jest to trafny wybór, gdyż
na zajęciach można zdobyć dużo wiedzy praktycznej.
Są też licea o profilu informatycznym.
Po szkole średniej informatykę można studiować na
wielu uczelniach - głównie na politechnikach, gdzie
można zdobyć tytuł inżyniera, a następnie magistra.

Czy to jest dobrze płatna praca?
Zarobki oczywiście różnią się od tego czym się
zajmujemy. Po informatyce można uczyć w szkole,
być wykładowcą na uczelni wyższej, pracować w
różnych firmach. Można też być programistą, tworzyć
rozwiązania dedykowane do konkretnych potrzeb, np.
urządzenia do sterowania budynkiem. Można tworzyć
też aplikacje ułatwiające nam życie oraz oczywiście
gry :). Zarobki są raczej wysokie, ponad średnią
krajową. Niestety jest to okupione dużą ilością pracy i
godzin spędzonych przed ekranem komputera. 

Sergiusz Maćkowski
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 Temat miesiąca: Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn - skąd
się wzięły te święta?

Julia Osińska

O Dniu Kobiet, mamy nadzieję, nie trzeba
przypominać żadnemu z panów. Panie natomiast
powinny pamiętać, że dwa dni później, czyli 10
marca, odbywa się święto płci niesłusznie
określanej mianem „brzydszej”. Obdarowując się
upominkami okolicznościowymi, warto wiedzieć,
skąd wzięły się obie daty i do czego się odwołują.
Żadna z nich nie jest przypadkowa! 

1. Po raz pierwszy dzień kobiet został obchodzony 28
lutego 1909 roku, jako upamiętnienie strajku kobiet z 8
marca 1908.
2. Decyzja o ustanowieniu Międzynarodowego Dnia
Kobiet została podjęta rok później w Kopenhadze
podczas zjazdu kobiet związanym z II
Międzynarodówką.
3. Pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się
19 marca 1911 roku dzięki wysiłkom działaczki Clary
Zetkin. Obchodzono go w Austrii, Danii, Niemczech i
Szwajcarii.
4. W Armenii świętuje się Miesiąc Kobiet. Trwa on od
8 marca do 7 kwietnia.

Słynne kobiety, o których warto tutaj wspomnieć
to Peggy Whitson – kobieta, która spędziła najwięcej
czasu w kosmosie, Malala Yousafzai – najmłodsza
noblistka, Coco Chanel – symbol elegancji i
stylu, Maria Skłodowska-Curie – otworzyła kobietom
drzwi do świata nauki.

1. Dzień Mężczyzn odbył się  19 listopada dzięki 1999
roku w Trynidadzie i Tobago (wyspy Ameryki
Południowej). Święto powołano przy wsparciu ONZ
jako symbol równowagi płci.

Brazylia świętuje Dzień Mężczyzny 15 lipca, Norwegia
9 września, Białoruś i Rosja 23 lutego, a Polska 10
marca.

A swoją drogą oprócz Dnia Mężczyzny jest jeszcze
Dzień Chłopaka (30 września). Dlaczego nie ma Dnia
Dziewczyny?

Natalia Otręba

il.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 32 03/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plPszczółka

Wieści szkolnej treści

IG

EK

              Wynalazki 2 a 

to roboty, zabawki i  stwory z materiałów
ekologicznych. Uczniowie wykazali się pomysłowością
i dużym zaangażowaniem, a nawet dowcipem. Na
przykład robot - pielęgniarka o wdzięcznym imieniu
"Koniec covida" z maseczką na brzuchu i w
gumowych rękawiczkach. Popatrzcie na zdjęcie
powyżej - cóż za sympatyczny różowy zajączek.

Najsympatyczniejsza para 1b

Początek roku to bale karnawałowe. Ten w 1b był
barwny i szalony, dzieci miały cudowne stroje, bawiły
się doskonale, o co zadbała pani Iwonka. A żeby
dzieciom dobrze się tańczyło, o wystrój sali zadbała
pani Jola. Na zdjęciu przesympatyczni tancerze: Kuba
i Laura.

Serce Wolontariusza
Serce wolontariusza jest wielkie i przepełnione chęcią
niesienia pomocy. Nasze uczennice powiedziały, że
dziś spełniło się ich marzenie z dzieciństwa o zastaniu
wolontariuszką WOŚP.
Klub Ludzi Renesansu aktywnie kwestował dla
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z
koordynatorkami - panią Elą Kucner  i panią Kasią
Poloczek. Do zbiórki dołączyli również harcerze 7DH
"Żar" pod komendą drużynowej Karoliny
Bartoszewskiej.
 
Wspólne kwestowania jest super! WOŚP gra do
końca świata i jeden dzień dłużej... Mróz nie mrozi,
gdy serca są gorące...

fot.

fot.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 32 03/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Pszczółka

Szkolna Uliczka Sukcesów

Laureaci Antologii poezji dziecięcej i
młodzieżowej

Zabrzańska gra
miejska

Wytrwali
matematycy

Po raz kolejny nasi uczniowie
pokazali niezwykłą umiejętność
posługiwania się słowem. Ania
Sikorska i Maks Jakubowski w
tym roku zaprezentowali swoje
poetyckie debiuty na tyle mocne,
że zostali docenieni przez jury
Wojewódzkiego Konkursu
Poetyckiego, a ich wiersze zostały
wydane w postaci tomiku pt.
"Antologia poezji dziecięcej i
młodzieżowej".. Tematem
inspirującym młodych poetów był
taniec. 

Serdecznie gratulujemy i czekamy
na kolejne wiersze.

KK

antologia

W tym roku zamiast Dni Nauki
odbyła się gra miejska,  ze
względu na pandemię on-line, co
nie znaczy, że była mniej ciekawa.
 Naszą szkołę reprezentowali:
Bartek Polak, Maciek Nawracaj,
Sergiusz Maćkowski, Maja
Stefaniak, Natalia Otręba, Julia
Osińska, Bartek Brodowicz, Oliwia
Kornas i Kuba Zalewski. 

Gra składała się z 21 zadań
wymagających przeszukiwania
sieci, rozwiązywania zagadek
logicznych rodem z gier room
escape, łamania szyfrów,
prowadzenia eksperymentów,
kręcenia filmów i tworzenia
memów. Oj, się działo!

W powiatowym konkursie
"Matematyka dla wytrwałych" I
miejsce zajął Sergiusz
Maćkowski z kl. 4a.
Tytuł finalisty otrzymali: Kamila
Pielot, Bruno Korecki, Maja
Sanocka. Gratulacje!

grafika googleGK źr.
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Akcesoria do nauki
zdalanej

Trendy i style poświęć im
chwilę

Diler liter

Utwór “Diler liter” pochodzi z płyty “Renesans” grupy
muzycznej Pokahontaz. Powstał z gościnnym
udziałem trzech muzyków — Vito Bambino (wokalista
zespołu Bitamina), Minix oraz Tymoteusz Bies
(pianista, laureat Międzynarodowego Konkursu
Muzycznego im. Karola Szymanowskiego).

Łona – raper, producent muzyczny i prawnik,
uhonorowany przez Radę Języka Polskiego tytułem
“Młodego Ambasadora Polszczyzny”. Ze względu na
swoje teksty uważany jest za przedstawiciela tzw.
rapu inteligenckiego. Webber – muzyk, kompozytor i
producent muzyczny. To autorzy utworu “ĄĘ”, który
pochodzi z albumu “Absurd i Nonsens”.

Wielu artystów za pośrednictwem muzyki interpretuje
polską poezję. Jednym z nich jest Sokół – raper,
przedsiębiorca i dziennikarz radiowy. Przy współpracy
z Hadesem oraz Sampler Orchestra stworzyli projekt
muzyczny ”Różewicz – Interpretacje”. Słowa poety
brzmią niezwykle trafnie, a muzyka wspaniale je
dopełnia.

                                                    Maja Węgrzyn

Na pewno internet. Bez niego zdalnej nauki nie
będzie. 
Skoro mamy już dostęp do sieci, wypadałoby też mieć
na czym z niego skorzystać. Może być to smartfon
lub tablet, jednak komputer będzie lepszym
pomysłem z kilku powodów. Pozwoli nie tylko odbyć
zdalną lekcję, ale również przygotować
wypracowania, wypełnić ćwiczenia online i w zasadzie
zrobić wszystko, co zostanie na wirtualnej lekcji
zadane.
Kolejna sprawa to słuchawki. Każdy przenośny
komputer jest wyposażony w kamerę i mikrofon, ale
praca w słuchawkach wytłumia dźwięki z zewnątrz, jak
i z komputera. Uwierzcie mi, różnica jest spora,
również dla pracujących w pokoju obok rodziców. 

Przydałaby się również drukarka, taka ze skanerem.
Ułatwia życie, choćby odsyłanie prac.
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Na przerwie... poezja Zrób challenge:
Zdrowe ciało, bystry umysł

Junior krytyk 
poleca film

Królowa wszystkich mam

Moja mama jest poetką!
Życzliwą smerfetką
chociaż jest ładniejsza
no i o wiele większa!
I co że trochę się kłócimy,
i co że czasem się nie lubimy
daję słowo,
moja mama jest mamą
wyjątkową !!!
                          Marta Tamaka  

Książka ,,BFG''- Roald Dahl w 2016 roku doczekała
się ekranizacji pt.  "Bardzo Fajny Gigant" (BFG).
Gigant chodzi nocami od domu do domu i obdarowuje
dzieci snami. Gdy którejś nocy przyłapuje go mała
Sophie, zabiera ją ze sobą do kraju Gigantów, aby nie
wygadała innym, co zobaczyła. Kraju gigantów, jak się
można domyślić, nie ma na mapie świata. Gigant
wchodzi z nią do swojej małej (dla dziewczynki
wielgaśnej) chatki i razem odwiedzają krainę snów,
jakże inną i fantastyczną krainę. Inni giganci byli
przeciwieństwem miłego giganta, ponieważ zjadali
dzieci. Obejrzyj przygody Sophie i Giganta! 

Julia Osińska

S.C.Lewis ,,Opowieści z
Narnii. Książę Kaspian''

grafika google

Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja po roku powracają do
Narnii, jednak to wystarczyło, by rodzeństwo nie
wiedziało, gdzie się znajduje. Rodzeństwo wyrusza na
pomoc prawowitemu władcy Narnii, Księciu
Kaspianowi, który toczy walkę przeciw siłom władców
zła o prawo do tronu.
Książka warta przeczytania, tak jak inne tomy cyklu
Opowieści z Narnii.

Autorki: Maja Stefaniak i Oliwia Zgrzędek z 4a

grafika google

grafika google

Dotleniony mózg i mięśnie to łatwiejsza nauka, a więc
ruszaj się w każdej możliwej formie: spacer, jazda na
rowerze, wyrzucanie śmieci, to też gimnastyka. Licz
kroki, nastaw muzykę i tańcz! Opracuj własną
choreografię do ulubionej piosenki. Zrób grupowy
challenge, niech twoi znajomi też podejmą wyzwanie. 

Celem jest aktywacja, mobilizacja ciała, przepływ
energii. Wykorzystaj gadżety do treningu domowego:
skakanka, hula hop, piłki, kij, krzesło poduszki,
ściereczki, butelki z wodą.

Lena i Mateusz 

źr. źr.

źr.
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Kącik sowy mądrej głowy

Co nie ma pary?
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Uśmiechnij się! Ale beka!

Jak nazywa się płacz małego raka?
Wycieraczka...

Przychodzi facet do urzędu i pyta:
- Czy jest dla mnie jakaś praca?
Urzędniczka odpowiada:
-Tak. 10000zł zarobków co miesiąc, firmowy
samochód, firmowy telefon, mieszkanie, coroczne
wakacje z firmy...
-Pani chyba żartuje? Mówi zdziwiony Pan
-Tak, ale pan pierwszy zaczął.

Mem ekologiczny Bartka 
śmieszny pies

Jak mężczyźni sortują pranie?
- Na "brudne" oraz "brudne, ale jeszcze można
założyć".

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się
kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze.

Jasio chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga takiego, jak
moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów!

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też
szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do
tej pory nie znalazł...

Jakub Rzeszutek

polskie memy
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Pszczółki na wagarachAktualności 

XXI edycja Góry Grosza

Zuzia Banaś, 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

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

8 marca Dzień Kobiet
10 marca Dzień Mężczyzn
14 marca Światowy Dzień Liczby Pi
17 marca egzamin próbny ósmoklasisty z języka
polskiego
18 marca egzamin próbny ósmoklasisty z matematyki
18 marca konsultacje z nauczycielami
19 marca egzamin próbny ósmoklasisty z języka
angielskiego
20 marca początek astronomicznej wiosny
21 marca Międzynarodowy Dzień Poezji, IV wiosenne
wagary z kulturą w Szkole pod Lasem
28 marca Niedziela Palmowa. Zmiana czasu z
zimowego na letni
29 marca Spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII
1 - 7 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna

Pomimo zdalnego nauczania
przyłączamy się do Góry Grosza.
Koordynatorem akcji w naszej
szkole jest pani Alicja Leśko.
Potrzebujemy Was, by pomagać
dzieciom, które są w trudnej
sytuacji i nie mieszkają z
rodzicami. Dla nich zbierajmy Górę
Grosza!

Zbierajcie grosze u was w domach,
a kiedy będzie można wrócić do
szkoły, wrzucicie je do wspólnej
skarbonki.

KK

fot. KB 2b
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