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                  Co słychać jesienią u Pszczółek? 
                   Zajrzyjmy do Szkoły pod Lasem.

Niecodzienny wywiad z autorem
książek dla dzieci Grzegorzem
Kasdepke str. 2

Bohaterowie: Wiktor,
Remik i Szymon

W naszej szkole
wiele się dzieje.
Codziennie nowe
zdarzenia i newsy,
które pilnie
śledzimy. A te
najważniejsze
zamieszczamy w
gazetce. Historia
Śpiącej    Korneli

- str. 3 - dla
fascynatów
niezwykłych
historii. 
Wieści Szkolnej
Treści - str. 4 - tu
m.in. poruszające
dzieje mieszkańców
Psitula. 

.

Bohaterskiej postawy podczas ewakuacji
letniego obozu pogratulowała im Pani
Prezydent Miasta Zabrza – Małgorzata
Mańka-Szulik.

Szymon, Wiktor i
Remik podczas
letniego obozu
harcerskiego 
pomagali w
ewakuacji obozu i
chronili swoich
kolegów
zachowując zimną
krew.

.
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Wywiad z ciekawym człowiekiem - Grzegorz Kasdepke:
Czytanie jest dobre dla chuliganów...

Czy Kuba i Buba z książki to też Pana dzieci?
Nie. Są to dzieci moich znajomych. Buba w
rzeczywistości to Beata. Kuba i Buba są bliźniakami.
Jak łatwo się zorientować, jedno z nich jest
dziewczynką, a drugie chłopcem. Rzecz w tym, że nie
zawsze wiadomo, które jest które, bo Kuba zachowuje
się czasami jak dziewczynka, a Buba wręcz
przeciwnie.
Byli to moi sąsiedzi w Warszawie. Teraz już są
dorośli. Mają prawie 30 lat!

Dziękujemy za spotkanie i wpisy do książek!

Natalia Guzińska, Hanna Madej, Mikołaj Maertz
Amelia Starowicz, Lena Pszowska

Jaką książkę napisał Pan jako pierwszą?
Moja pierwszą książka nosi tytuł "Kacperiada"
Która z napisanych przez Pana książek jest Pana
ulubioną?
Moja ulubiona książka to właśnie "Kacperiada".
Dlatego, że bohaterem w niej jest mój syn, który ma 5
lat i ja, tata. Czasem bywam też dzieckiem i wtedy
sytuację może uratować tylko mama. W książce jest
dużo humoru. To opowiadania dla łobuzów... o
ważnych sprawach.

.

.

Dobra lektura to paliwo dla przyszłych
rewolucjonistów, wynalazców, niepokornych
duchów, ludzi samodzielnie myślących. To nie jest
zabawa dla grzecznych dzieci – to coś dla
łobuzów, chuliganów – mówił Grzegorz Kasdepke,
autor książek dla dzieci w wywiadzie dla
Publicystyki.

Jaki ma Pan rozmiar buta?
Dlaczego wszyscy mnie o to pytają? (śmiech). Mój
rozmiar buta to 43.

A ile ma Pan lat?
Kolejne popularne pytanie:) Mam 49 lat.

Nie nudzi się Pan na spotkaniach autorskich,
kiedy trzeba gadać przez 3 godziny?
Jestem bardzo gadatliwy i mógłbym "gadać" pięć
godzin dziennie. Bardzo lubię rozmawiać z dziećmi,
dlatego nie nudzi mi się!

Fot. KK

.
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Temat miesiąca: Śpiąca Kornelia

      Były to urodziny Kornelii. Jej rodzice długo starali się o dziecko. Gdy ich córeczka w końcu się urodziła,
postanowili zaprosić gości, by uczcić fakt przyjścia na świat maleństwa. Ojciec Kornelii piastował wysoki urząd,
był prezydentem. Matka prowadziła liczne fundacje, by pomagać potrzebującym.

      Przygotowanie uroczystości na zamku zajęło obsłudze kilka dni. Utworzono na potrzeby imprezy piękną
scenę, gdzie miał przemawiać prezydent oraz goście.  Cudownie przybrano stoły w kolorze żółto-białym,
wszędzie stało mnóstwo kwiatów i ozdób. Wszyscy mówili tylko o uroczystości, czekając z niecierpliwością na
ten właśnie dzień.  Kołyska stanęła tuż obok podium, aby wybrani goście mogli podejść do niej i pobłogosławić
dziecko oraz wręczyć dary.

      Pierwszym gościem był prezydent Stanów Zjednoczonych. Podarował pomoc i ochronę wojska swojego
kraju, drugi był przyjaciel, który zaproponował wzajemną współpracę między krajami, trzeci - Francuz
przyprowadził swoich najlepszych producentów mody i kosmetyków, chcąc podarować artystyczną współpracę
między krajami. Nagle pojawił się nieznany gość, ochrona ruszyła w jego stronę, ale skinieniem ręki odrzucił
mężczyzn na bok i unieruchomił. To był nasz sąsiad… głowa państwa, której nie zaprosiliśmy. Dumny, mściwy i
wpływowy. Zaśmiał się złowrogo i odparł ,,Moim prezentem dla Was nie będzie tylko ograniczenie współpracy ..
Wasza córka, gdy skończy lat 16, zostanie odcięta od dostępu do internetu w swoim telefonie, po czym
najpierw wasza córka, a potem cały kraj zarazi się strasznym wirusem, z którym  ciężko będzie walczyć.
Pozamykacie szkoły, przychodnie, szpitale i sklepy. Nadejdzie kryzys, a jedynym lekarstwem będzie rozsądek
rządu tego kraju i umiejętność współpracy ze sobą...hahahaha ...czyli to, czego nie macie!".

       Rodzice Kornelii, bardzo zaniepokojeni, długo szukali rozwiązania, by umocnić sygnał internetu.
Zatrudnieni zostali najlepsi specjaliści, zaangażowano do pracy nad nowymi lekami laboratoria. Ale po kilku
latach zapomniano o całej sprawie, a zdarzenie opowiadano jedynie jako anegdotę. Mówiono: "...przecież
dostępu do internetu nie można ograniczyć, a żaden wirus nie może być aż tak zaraźliwy..." - śmiano się głośno
ze zwolenników tej teorii.

      Kornelia przygotowywała się do 16 urodzin. Na zamku instalowano tęczowe balony, watę cukrową w
kształcie jednorożców i szklane pantofelki samo napełniające się ulubionym trunkiem. To tylko kilka szalonych
pomysłów, które francuscy przyjaciele prezydenckiej pary wprowadzili w życie w ramach podjętej współpracy.

     Tymczasem Kornelia chciała porozmawiać z przyjaciółką. przez telefon. Włączyła komórkę, gdy nagle
dostała straszny komunikat: "Brak dostępu do internetu". Dziewczyna nie mogła w to uwierzyć. Czyżby
sprawdzała się straszna przepowiednia? Nagle zaniosła się kaszlem. Zeszła na dół, gdzie wszyscy goście
kaszleli i kichali, słaniając się na nogach. Wróciła do swojego pokoju i położyła się do łóżka. Chorowała wiele
tygodni. Marzyła, żeby ten koszmar wreszcie się skończył. Wprowadzono nakaz zasłaniania nosa i usta
maseczką, zamknięto szkoły i sklepy. Wiele osób zmarło.

      Ojciec Kornelii wiedział, że jedyną drogą wyjścia z kryzysu była współpraca. Naukowcy stanęli do pracy ze
zwykłymi ludźmi, by opracować szczepionkę. Politycy przestali się spierać kierując się tylko dobrem obywateli.
Zdrowi pomagali chorym, silniejsi troszczyli się o słabszych. Ludzie zaczęli zdrowieć. Przywrócono internet.
Ludzie docenili w końcu, jak ważne jest wspólne działanie, bez kłótni. 

      Oby ta nauka nie poszła w las ... pomyślała Kornelia, kandydując na nowego prezydenta swojego kraju. 

Natalia Otręba
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Wieści szkolnej treści 
Czwartoklasiści o Niepodległej

"Psitul mnie" 
w szkole

Kolejną rocznicę upamiętniającą
odzyskanie przez Polskę
niepodległości klasa 4b i pani
Grażyna Bagińska uświetniła
pięknym przedstawieniem.
Najbardziej nam się podobał Józef
Piłsudski. 
                             Maja Rzeszutek

Ciśnijmy na wieżę ciśnień! 

Owocowo i kolorowo w 2b, bo
śniadanie daje moc!

Czy wiecie, że jest mnóstwo
niekochanych, porzuconych i
pokrzywdzonych zwierząt? Na
szczęście mogą znaleźć swoje
miejsce w schronisku "Psitul
mnie".  Okrucieństwo ludzi nie zna
granic. Niedawno znaleziono psa
przypiętego do drzewa. Nie mógł
się nawet położyć. Dowiedziano
się, że ma raka łapy, trzeba ją było
amputować. Jednak pies miał
wspaniałe usposobienie i znalazł
rodzinę.       Natalia Otręba

Eustachy

Czy jedzenie owoców i warzyw musi być nudne? Nie! Klasa 2b stworzyła
z owoców i warzyw ludziki, które potem uczestniczyły z nimi na lekcjach.
Pomysłów nie brakowało, spójrzcie tylko na te urocze warzywno -
owocowe stworki, poza tym śniadanie jest najważniejszym posiłkiem
dnia, bo daje energię na cały dzień.          Maja Rzeszutek

2b

Wieża ciśnień to ważne miejsce na
mapie Zabrza, a Piotr z 7b niczym
mitologiczny Atlas podtrzymuje
kopułę wieży. Prawdziwy
siłacz! Uczniowie z klasy 5a i 7b
reprezentowali naszą szkołę w
grze miejskiej "Zabrzonauci". Gra
toczyła się on-line, ale niektóre
zadania wymagały wyjścia w teren
-  m.in. do wieży ciśnień. Grupa
starsza w ogólnej punktacji zajęła 3
miejsce zdobywając 91 punktów
na 93. Młodsi zdobyli 78 punktów
na 97. Brawo i powodzenia za rok! 

Oliwia Kornas 

.

Fot. KK
kolorowy tydzień

.
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Szkolna Uliczka Sukcesu

 Czy lektury muszą być nudne? Wielu uczniów na
słowo lektura dostaje gęsiej skórki. Ale nie ci z VIIc,
oni nie tylko sięgnęli po Mickiewicza, ale i wcielili się w
postacie z dramatu "Dziady cz.II". Był Guślarz i Zosia,
aniołki i Zły Pan. Próbowali nawet duchy przywołać,
bo przynieśli kądziel i wódkę... Ale pani Ada Wojtynek
zapalić nie pozwoliła. Czytanie może być fajne.           
                                          KK

Karolina i Maja z Va zajęły pierwsze miejsce
w zawodach w badmintona.

Zakwalifikowały się do ćwierćfinału, który
odbył się 16.11.2021. I tam znowu pokazały
klasę sportowca! Teraz będą rywalizować w
półfinałach. Poniżej relacja Karoliny.
 

           Dziady  w VIIc

Kopciuszek wyśmienicie
zagrany!Już po zakończeniu ćwierćfinału i znowu

dałyśmy radę, choć było trudno.

Teraz kwalifikujemy się do półfinału i same nie
wierzymy, że dałyśmy radę.Gdy dojechałyśmy na
miejsce zawodów, to stwierdziłyśmy z Mają, że
wszystkie inne zawodniczki były od nas wyższe i 
starsze. Byłyśmy tam najmłodsze, jako jedyne w
szkole  dostałyśmy się aż tak daleko. Następne
zawody odbędą się w Bytomiu, i będziemy
reprezentować cały Śląsk.          Karolina Bujoczek

Klasa Va pod opieką pani Ireny Zaczkowskiej
przygotowała spektakl na podstawie baśni wszystkim
dobrze znanej, a mianowicie "Kopciuszka". Zagrali go
po mistrzowsku, przygotowali piękną scenografię.
Najbardziej podobały się piosenki, a szczególnie czary
mary buuu!

Karolina Bujoczek
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Spektakl o Łysku, który
pracował w pokładzie Idy

KK

.

,,Wiedźmy'' - Roald Dahl

Pisałam już o 2 powieściach Roalda Dahla m.in
,,BFG'' i ,,Fantastyczny Pan Lis". Dzisiaj przejdę do
powieści pt. ,,Wiedźmy''. Książka została napisana w
roku 1983, przetłumaczono ją na język polski w 1997
roku. Doczekała się także dwóch ekranizacji: pierwsza
powstała w 1990 roku, a druga w 2019. 
            Ciekawostką na temat tej książki jest to, że
inspiracją dla Roalda Dahla było jego dzieciństwo.
Jego babcia i rodzice byli Norwegami, wiele
szczegółów historii zostało opartych na jego własnych
doświadczeniach. Postać głównego bohatera była
wzorowana na matce autora. Książka została
uhonorowana nagrodą The Whitbread Award.
Dlaczego warto ją przeczytać?
Wiedźmy z bajek noszą zawsze głupawe czarne
kapelusze, czarne peleryny i latają na miotłach. Ta
historia nie jest jednak bajeczką. Opowie wam o
PRAWDZIWYCH WIEDŹMACH. Ubierają się całkiem
normalne i wyglądem przypominają zwykłe kobiety.
Strzeżcie się! Wiedźmy są bardzo niebezpieczne -
chcą wszystkie dzieci zamienić w myszy. Przekona
się o tym bohater książki, który będzie musiał się
zmierzyć z arcy wiedźmą, najgorszą czarownicą na
świecie!
                                                        Julia Osińska Va

 Junior Krytyk
Małe Kobietki Greta Gerwig

Amerykański dramat filmowy z 2019 roku w reżyserii
Grety Gerwig. Scenariusz powstał na podstawie
powieści Louisy May Alcott pod tym samym
tytułem. Film spotkał się z dużą ilością dobrej oceny
krytyków, 95% z 342 recenzji jest pozytywnych! Na
portalu Metacritic średnia ocen z 57 recenzji wyniosła
91 punktów na 100. Film zdobył 6 nominacji do
Nagrody Akademii Filmowej,5 nominacji do nagrody
BAFTA i zdobył nagrodę Critics' Choice za najlepszy
scenariusz. 
Film opowiada historię czterech sióstr, każda z nich
ma inny charakter i zainteresowania. Akcja toczy się
w Ameryce podczas wojny secesyjnej. Bohaterki są
wesołe i sympatyczne, kiedyś bogate, teraz muszą
zmagać się z ubóstwem i ciężko pracować. Polecam
wszystkim tę sympatyczną, ale nie nudną opowieść.

                             
                                                       Julia Osińska Va

Klasa 4a, 5a,5b i 6a obejrzały w Teatrze Ateneum w
Katowicach spektakl pt. "Łysek z pokładu Idy". Na
wszystkich zrobiła wrażenie postać św. Barbary, która
niczym posąg stała za plecami widowni, a potem 
śpiewała piosenki. Ubrana w czarny strój, z czarną
twarzą i z mnóstwem warkoczyków na głowie budziła
niepokój.                               Karolina Bujoczek

Fot.

.
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Park Miliona Świateł
 w Zabrzu 

Już  od  6.11.2021r. Kąpielisko Leśne przemieniło się
w Park Miliona Świateł, którego motywem
przewodnim jest Królowa Śniegu. Najlepiej jest się
tam wybrać wieczorem, kiedy światła i iluminacje
zachwycają blaskiem i kolorami. Jest tu świetlica
karuzela i oczywiście pałac Królowej. Ogromne
wrażenie robi multimedialna Kryształowa Komnata w
kształcie ogromnej korony. Niestety, żeby wejść,
trzeba kupić bilet. Cały spacer zajmie nam niecałe pół
godziny i to ze zrobieniem zdjęć. Jest to dość drogie
wyjście.

Natalia Machnik

.

Trendy i style poświęć im
chwilę -styl anime

 Skąd się wzięło anime i jego styl?

Historia anime sięga XX wieku, kiedy to japońscy
twórcy filmów eksperymentowali z technikami
plastycznymi w kinematografii. Pierwszą znaną serią
był Astro Boy w reż. Osamu Tezuki z 1963 roku.
Cechą charakterystyczną większości anime jest styl
rysowania. Postacie anime mają duże oczy, a włosy
cieniowane są w charakterystyczny sposób. Bardzo
ważnym elementem anime jest muzyka często
tworzona przez znanych muzyków i kompozytorów.
W latach 80 anime zostało uznane za
główny nurt filmowy w Japonii i coraz więcej twórców
filmów zaczęło je produkować. Najstarsze znalezione
anime powstało około roku 1907, składał się na
pięćdziesiąt klatek namalowanych bezpośrednio
na taśmie celuloidowej . 
Słowo anime  pochodzi z angielskiego słowa
,,animation`` czyli po polsku animacja. 
W Japonii w 2019 roku około 37%
Japończyków oglądało anime od 5 do 69 lat.

Magda Wendzel 

Komiksy mangi i filmy anime są popularne nie tylko w
Japonii. 
Mają wielu zwolenników na całym świecie. Stały się
inspiracją dla kreowania wyjątkowego stylu i makijażu.
Dziewczyny za pomocą make up'u próbują upodobnić
się do postaci z kreskówek. Niektóre są bardzo
konsekwentne w kreowaniu swojego wizerunku i
wyglądają niczym żywe anime.

 Bohaterki japońskich kreskówek i komiksów
charakteryzują się dziewczęcą, bardzo delikatną
urodą, dużymi, wręcz olbrzymimi oczami w
porównaniu do reszty twarzy oraz porcelanową
cerą. Postacie te mają różne fryzury o nietypowych
kolorach. Jeśli chodzi o strój to pojawiają się tam kuse
spódniczki, peruki z niebieskimi, różowymi i zielonymi
włosami, kapelusze, kimona, koszulki
otaku, maski, opaski do włosów, uszka i ogony.

Makijaż a'la anime modny jest nie tylko wśród
japońskich nastolatek, okazuje się inspiracją dla wielu
dziewcząt i kobiet pragnących wyglądać niczym
postaci wyjęte wprost z japońskiej kreskówki. U nas w
szkole też są zwolenniczki tego stylu.
       
                                               Zuzanna Gmyrek 

.
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Kącik Sowy Mądrej Głowy Znajdź 20 kwadratów

il.

librus

Oliwia Modrzik, Marta Tamaka

żr.
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Dobre i wygodne ciuchy.  Żarty na dobry humor

 Z jakich materiałów kupować ubrania? Co
oznaczają dziwnie brzmiące nazwy na metkach? I
czy warto zwracać na nie w ogóle uwagę?

Nie chcę nosić plastikowych butelek, a znajdę ich
mnóstwo w polskich sieciówkach. W mojej szafie była
spora ilość takich sztuczniaków, w których czułam się
jakbym była owinięta w folię spożywczą. Nawet jeśli
coś jest pięknie uszyte, w najmodniejszym kolorze
sezonu, do tego idealnie podkreśla moją figurę, ale w
całości zrobione z poliestru, nie kupię! To jedno z
moich postanowień nie tylko na ten rok, ale na lata.
Stawiam na jakość, a nie na ilość. Jak wiadomo,
nieważna jest ilość ubrań lecz wygoda i jakość. Choć
recykling to świetny pomysł, bo mniej śmieci.
oszczędność wody i energii do produkcji odzieży,
mniejsza emisja CO2, to jest wiele lepszych pomysłów
na wykorzystani plastiku, którego nie nosimy na ciele.

Julia Winkler i Lila Burek

Dużo lepszym
wyborem są
różnego
rodzaju akce-
soria z plastiku
z recyklingu,
których nie
nosimy
bezpośrednio
na ciele i
których nie
pierzemy – np.
buty, walizki,
plecaki.

Co mówi lawina do lawiny?
Spadamy stąd.

Co robi kucharz gdy go atakują?
Wzywa posiłki.

Co robi kościotrup w piaskownicy?
Bawi się łopatką.

Co robi matematyka w święta?
Zadania z gwiazdką.

Jasiu wieczorem biegnie do taty i mówi:
-Tato, tato dom się pali!
-Synku uciekaj szybko z domu, tylko cicho, żeby nie
obudzić mamy.

Siedzą dwie babeczki na ławeczce i jedna mówi:
-Mój syn będzie ogrodnikiem, bo ciągle kopie dołki w
ogródku.
-A mój Jasiu będzie pilotem, bo jak wącha benzynę to
mówi, ale odlot.

Spotyka Jasio po latach dawną nauczycielkę z liceum:
-No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz?
-Wykładam chemię.
-Niemożliwe, a gdzie Jasiu?
-W "Biedronce"

Co mówi policjant na basenie?
-Do wody proszę.

Pani do Jasia?
-Jasiu, znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i
Makuszyńskiego?
-A pani zna Grubego, Łysego lub Zenka?
-Nie.
-To co pani swoją banda straszy.

Maja Rzeszutek i Oliwia Kornas

instagram źr.
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Junior news

Pilne szkolne sprawy

Pszczółki przypominają, że w
szkole obowiązuje zakaz używania
telefonów komórkowych. Tylko 
klasy 8 mogą z nich korzystać  w
Strefie Ciszy. Telefon trzymamy
w szafce albo w plecaku. Dzięki
temu nie będzie kusił, żeby do
niego zajrzeć i unikniemy
nieprzyjemności ze strony
nauczycieli. 

Od 15 listopada obowiązkowe jest
zmienne obuwie. Pamiętajcie też,
że na salę gimnastyczną można
wchodzić tylko w obuwiu
sportowym z jasną podeszwą.

Kolejna sprawa to noszenie
maseczek, ponieważ dbamy o
bezpieczeństwo swoje i innych.
Maseczki nie obowiązują w
klasach, ale w przestrzeniach
wspólnych, co oznacza, że
zakładamy je wychodząc na
korytarz.

Oliwia Zgrzędek

W naszej szkole realizowany jest
projekt unijny '' Wiele potrzeb
jeden cel'', w którym uczymy się
różnych ciekawych rzeczy m.in.
matematyki i fizyki. Zajęcia są w
formie zabawy.

Matylda Gburek i Zuzia Gmyrek

   Wiele potrzeb    
       jeden cel

Matematyka

kalendarz
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