
Pszczółka
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 15
im. Ks. Jana Dzierżona w
Zabrzu
Zabrze
41-800, Zabrze

Numer 33 03/21

Wiosna obfituje w święta
rodzinne: Dzień Matki, Dzień Ojca
i oczywiście Dzień Dziecka

Ważne dla
ósmoklasistów

rodzina

Rok szkolny dobiega końca. Mury naszej
Piętnastki opuszczą klasy ósme, które
stają przed ważnym życiowym wyborem -
co dalej? Którą szkołę wybrać, jaki
kierunek, jacy okażą się nowi znajomi,
nowi nauczyciele. Na str.4 znajdziecie
ściągę z ważnych terminów.

Życzymy Wam, Drodzy Ósmoklasiści,
właściwych wyborów, wspaniałych
przyjaźni, cudownych nauczycieli.
Będziemy za Wami tęsknić.

Redakcja Pszczółki

Macie przed sobą, Kochani Czytelnicy, ostatnie wydanie gazetki
szkolnej "Pszczółka" w tym roku szkolnym. Praca nad każdym
numerem nie była łatwa, ponieważ musiała odbywać się zdalnie.
Niemniej wszyscy redaktorzy dzielnie sobie radzili, choć jak sami
przyznają, największym wyzwaniem było dla nich, co napisać?
Zamknięci w domach, skoncentrowani na lekcjach on-line mieli
poczucie, że niewiele się dzieje. Ale jak pokazuje lektura
kolejnych stron, działo się sporo. Pozdrawiamy Was ciepło i już
wakacyjnie!

il.
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Wywiad z ciekawym człowiekiem:
Stella Maćkowska - anglistka

Jakie są najlepsze sposoby na naukę
angielskiego?

W nauce języka szalenie ważna jest
systematyczność. Nawet kilka minut dziennie z
językiem to już sukces. W dzisiejszych czasach mamy
mnóstwo źródeł, dzięki którym możemy rozwijać swe
umiejętności. Słuchanie piosenek, oglądanie filmów w
wersji oryginalnej, słuchanie radia, czytanie po
angielsku - to tylko niektóre z możliwości. Ale zasada
jest taka, że robimy to systematycznie. W nauce
języka obcego ważne jest także, aby poznać kulturę
danego kraju, bo wtedy łatwiej nam zrozumieć pewne
rzeczy.

                                       Dziękuję za rozmowę
                                                        Sergiusz

Stella Maćkowska

Ósmoklasiści właśnie stają przed wyborem szkoły
średniej. W poprzednim numerze pisaliśmy o
zwodzie informatyka. Dziś rozmowa z panią Stellą
Maćkowską, która przybliży Wam zawód anglisty.

Kim jest anglista?

To osoba, która ukończyła studia filologii angielskiej,
znawca języka i kultury krajów anglojęzycznych, taki
specjalista od języka. 

Gdzie może pracować taka osoba?

Anglista może pracować jako nauczyciel w szkole, na
studiach, może zajmować się tłumaczeniami,
prowadzić kursy językowe. Może wykorzystywać
również swoją wiedzę językową w innych dziedzinach,
np. do tworzenia narzędzi informatycznych
wykorzystujących metody sztucznej inteligencji.

Dlaczego nauka języka angielskiego jest ważna?

Jest wiele korzyści płynących ze znajomości języków
obcych, w tym angielskiego. Przede wszystkim mamy
szansę na dobra pracę, możemy podróżować po
całym świecie i prawie wszędzie się porozumiemy.
Gdy znamy angielski, wtedy łatwiej nauczyć się nam
kolejnych języków, np. hiszpańskiego, gdyż wiele słów
oraz zasady gramatyczne są bardzo podobne.
Angielski jest również bardzo przydatny w
informatyce, gdzie dokumentacja jest napisana
zazwyczaj w języku angielskim.

Anglia

anglistka

symbole
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Temat miesiąca: Magiczne spotkanie Karola i Luny

Magiczne spotkanie

     Przed pustą salą gimnastyczną siedział
przygnębiony chłopak wpatrzony w ekran telefonu.
Korytarz, w którym się znajdował, przypominał pusty
wagon pociągu z licznymi, czerwonymi siedzeniami
skierowanymi przodem do środka. W szkole odbywały
się lekcje, więc na korytarzu nie było nikogo poza nim.

     Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby
nie to, że nagle na ścianie korytarza pojawił się
świecący portal, z którego wypadła długowłosa,
piękna dziewczyna, bardzo zdezorientowana i
zagubiona.
Dziewczyna podeszła do chłopca. Nieoczekiwanie
siadła obok niego i powiedziała, że jest wróżką!
Podczas lekcji magii pomyliła czary. Zdumiony
chłopak pocieszył ją i dodał jej otuchy. Ona na to
lekko zarumieniła się. Cały czas się na siebie patrzyli.
Kiedy opanowali emocje, dziewczyna
zaczęła rozmowę:
-To nie tak miało być...
- To znaczy? – odparł zaciekawiony chłopak.
- Przyznam ci się.. ogólnie to szłam na wagary...
Rzuciłam czar, by teleportować się do domu mojej
przyjaciółki, ale nie przygotowałam się do lekcji i
pomyliły mi się regułki zaklęć i... znalazłam
się tutaj..  – odpowiedziała sfrustrowana dziewczyna.
- A ty czemu nie jesteś na lekcji? - spojrzała na niego
z zaciekawieniem.
- Mamy religię, a ja jestem ateistą.
- Chcesz iść ze mną? Pokażę ci mój świat.
- Chyba żartujesz. Nawet nie wiem, jak masz na
imię...
- Mam na imię Luna. Szkoda. Nie żartuję...Ja też cię
nie znam, ale czuję, jakbyśmy się znali wiele lat...
- Mam na imię Karol. Też tak czuje. No dobra, idę z
tobą.
- Ok, to idziemy – odparła i szybko wstała.

W pewnej chwili złapała go za rękę i pociągnęła za
sobą.

   
     Zaciekawiony chłopak dopiero teraz zauważył, że
Luna ma piękne, błękitne oczy i blond włosy oraz
nienaganne ubranie, chociaż kompletnie nie z tej
epoki.

     Po chwili razem weszli do sali gimnastycznej, w
której nagle pojawiła się pani woźna.
- Dzieci, nie wolno wagarować, zaraz zawołam
waszych wychowawców! – wykrzyknęła
zezłoszczona pani woźna.
    Zanim Karol zdążył coś odpowiedzieć, Luna
wypowiedziała magiczne słowa i zniknęli.
     I pomyśleć, że ta historia i wielka przyjaźń nigdy by
się nie wydarzyły, gdyby nie splot dziwnych i
magicznych okoliczności...

Natalia Otręba

Motion Graphics & 3D Hobbyist.Allan Bartholomeusz Creative Designer



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 33 06/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plPszczółka

Wieści szkolnej treści

Dzień Dziecka w szkolnych
murach i nad morzem

Rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych

.

Ósmoklasiści! Najwyższy czas pomyśleć o
rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Sprawdźcie terminy składania wniosków i
dokumentów, żeby żaden Wam nie umknął. 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami  można składać od 17 maja
2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Wyjątek stanowią:
szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne,
oddziały dwujęzyczne,
oddziały międzynarodowe,
oddziały przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej,
oddziały wymagające od kandydatów
szczególnych indywidualnych predyspozycji,
szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe
w szkołach ponadpodstawowych.

Do wymienionych powyżej wnioski mogą być
składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Termin składania zaświadczenia o wyniku
egzaminu

W terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca
2021 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.

Termin ogłoszenia list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r. zostaną ogłoszone listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. zostaną ogłoszone listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkół.

Dzień Dziecka może trwać cały czas! Możemy
świetnie się bawić w każdym miejscu, zarówno w
murach szkoły, jak i słuchając szumu fal Bałtyku w
Pogorzelicy. Wystarczy tylko odrobina wyobraźni.
Część uczniów klas I - IV wyjechała na Zieloną
Szkołę. Pogoda i humory im dopisują, no i atrakcji nie
brakuje. Nie samą nauką przecież młody człowiek
żyje. Ale i ci, którzy zostali w szkolnych ławach,
cieszą się każdą słoneczną przerwą.

KK

.
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Szkolna Uliczka Sukcesów

Fot.

Sergiusz Maćkowski 
 zajął I miejsce w powiatowym konkursie

"Matematyka dla wytrwałych"
 w kategorii klas IV

 Maja Sanocka i Kamila Pielot 
zdobyły tytuł finalistki 

w powiatowym konkursie 
"Matematyka dla wytrwałych"

 w kategorii klas VII

uczniów przygotowała pani Anna Krzyk

Natalia Otręba 
zajęła I miejsce 

w konkursie literackim 
"Wybieram odlotowo! 

Reklama wymarzonego zawodu" 
zorganizowanego w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020

uczennicę przygotowała pani Krystyna Kęsy

Lena Szewczyk
i

Mateusz Lech 
zdobyli wyróżnienia 

w konkursie plastycznym
"Zawodowe karykatury" 

zorganizowanym w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020

uczniów przygotowała pani Joanna Bartecka

KK
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Dzieła sztuki pod lupą

!Film dla osób o mocnych nerwach! 
"Zejście" (2005) i "Zejście" (2009)

Junior krytyk

.

Pastisz, bo o nim tu mowa, okazał
się świetnym tematem dla uczniów
pani Barteckiej. Pod lupę wzięli
znane obrazy, jak na przykład
"Damę z gronostajem", która stała
się inspiracją dla Wiktorii Lazar.

Pastisz wydaje się
niewyczerpanym źródłem
pomysłów. Niektórzy na przykład
sięgnęli po klocki LEGO, aby
tworzyć własne wersje
legendarnych zdjęć czy też
obrazów.

Film Neila Marshalla opowiada losy sześciu
dziewczyn, które decydują się na wycieczkę do jaskiń
w dzikich rejonach Appalachów. Zawał skalny odcina
im drogę powrotu. Muszą odnaleźć inne wyjście.
Posuwają się w głąb góry, lecz warunki stają się coraz
trudniejsze. Tracą latarki, są obolałe i głodne. Żadna z
nich nawet nie przeczuwa, że wkroczyły na cudzy
teren. Czyj? W ciemnościach czają się pierwotne,
człekokształtne istoty, które przez tysiąclecia
perfekcyjnie przystosowały się do życia bez światła.

Ciekawostki:
Przed rozpoczęciem zdjęć aktorki odbyły
profesjonalne szkolenie wspinaczkowe w szkole w
Derbyshire.
Do ucharakteryzowania jednego człowieka grającego
podziemnego stwora potrzeba było 3,5 godziny.
Nakładano warstwy silikonu na twarz i ciało aktora, do
oczu wkładano specjalne soczewki, a do ust protezy
dentystyczne. 

Julia Osińska

Adam Musioł pastisz "Portretu
mężczyzny w turbanie" wykonał z
klocków. Świetne prace!

.

.

.
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5a w Szkolnym Ogrodzie
Zmysłów 

Trendy i style poświęć im
chwilę

Kiedy hobby staje się pasją

 Co widzi mój pies?

Przedstawiam Wam Olka Papierniaka. 
Olek jest uczniem klasy VIb i dla sportu poświęca
swój wolny czas, rzadko ma możliwość nudzenia
się. Musi być zorganizowany i tak planować swoje
szkolne obowiązki, by móc oddać się temu, co go
pochłania bez reszty - piłce nożnej. Na boisku czuje
się jak ryba w wodzie. Ciężko trenuje w Akademii
Piłkarskiej Górnika Zabrze, ale nie narzeka, bo po
prostu to lubi. Na swoim koncie ma już pierwsze
sukcesy: tytuł najlepszego zawodnika drużyny
rocznika 2009 w eliminacjach do pucharu Prezesa
PZPN, a także tytuł najlepszego zawodnika swojej
drużyny VIII Memoriału Jerzego Wyrobka. Olku,
trzymamy za Ciebie kciuki!                                JP

Psy mają w oczach dwa rodzaje komórek
rejestrujących kolory - jedne odbierają kolory
niebiesko - fioletowe, a drugie - żółte. To powoduje, że
widzą świat w kolorach niebiesko - fioletowych i
żółtych, nie odróżniają natomiast czerwieni i zieleni.
Przedmioty w podobnych kolorach są dla nich
niewyraźne - lepiej widzą rzeczy w kontrastowych
barwach.

Psi wzrok jest jednak lepszy od ludzkiego w
spostrzeganiu ruchu i w widzeniu w ciemności.
Ponadto zwierzęta te widzą znacznie większy obszar.
Nie muszą kręcić głową, żeby zobaczyć, co się dzieje
częściowo za nimi.                                                 MW
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Kącik sowy mądrej głowy

Rozwiąż krzyżówkę

. .
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Uśmiechnij się!

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją
objętość, a zimno że się kurczą. Możecie podać jakieś
tego przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.

 Kocham cię mamo!
- Może powiesz to też tacie. Bardzo się ucieszy.
- Tato, kocham mamę!

Syn piłkarza wraca z zakończenia roku.
- Tato mój kontrakt z 4 klasą został przedłużony o rok.

Jedzcie dzieci!
Jedzcie, dzieci!
Pamiętaj o przecinkach, interpunkcja ratuje życie!

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...

- Jasiu, pospiesz się bo spóźnisz się do szkoły. -
ponagla syna ojciec.
- Tato, przecież oni mają tam otwarte do piętnastej.

.

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
– Co to, znowu jedynka z historii?
– Niestety, historia lubi się powtarzać…

 Jasiu, jaka jest twoja wymarzona szkoła? - pyta pani.
- Zamknięta, proszę pani!

Jasiu wpada spóźniony do szkoły. Na schodach stoi
dyrektor i woła:
– Dziesięć minut spóźnienia!
– Ja też! – stwierdza Jasiu ze zrozumieniem.

Wynotowane z zeszytów uczniowskich:

·  Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił.
·  Górnik pogłaskał konia po głowie i cicho zarżał.
·  Jacek Soplica miał długie rzęsy i dlatego nazywali
go wąsalem.
·   Jacek Soplica po swojej śmierci był jakiś nieswój,
ale przecież wiedział, ze cale życie poświęcił
ojczyźnie.
·   Kirkor poszukując cnotliwej żony, załamał się na
mostku i poszedł do wdowy.
·  Kości człowieka są połączone łokciami do kolan.
·  Największym błędem Bolesława Krzywoustego było
to, ze podzielił swych synów na 5 części.
·  Pigmeje są to maleńcy czarni ludzie, tak jak u nas
krasnoludki.
·  Pot spływał po nim od stóp do głów.
·  Sonet zawiera nędzny opis wsi.

Kuba Rzeszutek

.

.

.
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23 czerwca Dzień Ojca
piosenka dla taty

Aktualności

Łatwo poznasz mego tatę
bo koszule nosi w kratę.
I na nosie okulary
(chociaż wcale nie jest stary!)
Włosy krótko przystrzyżone
Lekko na bok ułożone.
Ot zwyczajny tata! Ale…
drzemie w nim magiczny talent.
REF: Mój tata jest czarodziejem
bo kiedy on się śmieje
znikają chmury, ucieka deszcz.
Wychodzi słońce…
Świat piękny jest!
Łatwo poznasz mego tatę.
W pracy chodzi pod krawatem.
Z miną srogą i poważną
(bo ma pracę bardzo ważną!)
Marynarka i w kant spodnie.
(bo tak modnie i wygodnie).
Ot zwyczajny tata, ale…
drzemie w nim magiczny talent.

.

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

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

Od 7 czerwca możliwe będzie zapisanie dzieci w
wieku 12-15 lat na szczepienia przeciw COVID-19.
Szczepienia w szkołach będą organizowane we
wrześniu.

W czerwcu oraz w trakcie wakacji rodzice i
opiekunowie będą mogli zapisać dziecko w wieku 12-
15 lat na szczepienie w punktach szczepień w ramach
narodowego programu szczepień.

Natomiast po wakacjach w 2. tygodniu września w
szkołach i placówkach rodzice będą mieli możliwość
złożenia tzw. kwestionariusza medycznego. Na jego
podstawie w zależności od liczby zgłoszeń dyrektor
szkoły w 3. tygodniu września zorganizuje akcję
szczepień na terenie szkoły  lub w punkcie
szczepień.

Źródło:
Konferencja prasowa Ministra Zdrowia oraz Ministra
Edukacji i Nauki z dn. 01.06.2021 r.

.

.
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