
Pszczółka
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

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

Numer 35 12/21

Najpiękniejsze święta w roku

Nauczanie zdalne od 20.12.21r.
do 09.01.22r. Zobaczymy się w
szkole 13 stycznia 2022r.

Zgrana klasa to nowa
inicjatywa SU

Samorząd Uczniowski wpadł na świetny
pomysł nowej inicjatywy pod nazwą
"Zgrana klasa". Działaniem, które
uczniowie musieli podjąć, była dekoracja
drzwi kojarząca się z zimą, świętami
Bożego Narodzenia. Klasa musiała
wspólnie zaprojektować wygląd drzwi i
wcielić w życie swoje pomysły. W jury
znaleźli się uczniowie świetlicy i
najbardziej spodobały im się dekoracje w
sali 44(8c) i 25(7b). My jeszcze doceniamy
35(2b).Gratulujemy zgranym klasom.

 zy święta w tym roku będą zamaskowane? Okres ferii zimowych
dalej obejmuje zasada noszenia maseczki. Posłuchajcie  ,,It Was
A... (masked christmas)'' - piosenka Jimmiego Fallona, Megan
Thee Stallion i Ariany Grande. It was a masked christmas - to
będą zamaskowane święta. 
Przy dźwiękach muzyki zapraszamy Was do lektury ostatniej
zimowej gazetki "Pszczółka" w tym roku. Życzymy Wam
przyjemnej lektury i do siego roku!

Redakcja
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 Wywiad z ciekawym człowiekiem: Marcinem Pałaszem -
pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży

Czy zna pan psa Elfa?
Oczywiście, że znam - to mój pies!

Skąd Pan go ma?
Mój syn po przeprowadzce zobaczył pięknego psa
sąsiadki i też zapragnął mieć zwierzaka.  Poszedłem
do schroniska i od razu zakochałem się w Elfie. To
właśnie z nim wróciłem do domu.

Czy Elf ma rodzinę?
Tak, jego siostra to Ela. Też trafiła do kochającego
domu ze schroniska.
W książce Elf lubi psikusy, czy na żywo też taki
jest?
OOO tak, kiedyś na spacerze usłyszałem jak sąsiadka
zaczęła głośno krzyczeć i wygrażać Elfowi.
Zaniepokojony poszedłem zobaczyć o co chodzi.
Sąsiadka była już starszą panią i wypadła jej sztuczna
szczęką, a Elf ją złapał w zęby i uciekł (śmiech).

Skąd Pan wziął pomysły na książkę?
Bohaterowie książki to osoby, które znam.
Mieszkańcy Wrocławia. Najwięcej pomysłów
dostarczył mi główny bohater - mój pies Elf.

Zanotowały:
Pani Karolina B. i Lena Pszowska

.

Książki Marcina Pałasza:

-"Sposób na Elfa"
-"Zwłokopolscy"
- "Straszyć nie jest łatwo"
- "Opowieści z Krainy
Potworów"
- "Licencja na zakochanie"
- "Wakacje w wielkim
mieście"

.
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Wieści szkolnej treści
Najlepsza pani Dyrektor

W teatrze cieni

Niedługo koniec I semestru

Chrzestni kortów
tenisowych

Sonia Monasterska i Maksymilian Łabuda z 7a
zostali chrzestnymi kortów tenisowych na Osiedlu
Kopernika w Zabrzu. Korty zostały sfinansowane z
budżetu obywatelskiego. Nasi uczniowie towarzyszyli
Pani Prezydent Małgorzacie Mańce - Szulik w
przecięciu wstęgi, a tym samym otwarciu kortów.

BK

Świat lubi kiedy przykładasz do
zmian serce, ręce i rozum �
                   Grażyna Kasperek
Tym hasłem nasza Pani
Dyrektor wygrała konkurs
Nanopolis Schola 2021. 

Nanopolis to interaktywna książka
popularnonaukowa dla
dzieci.  Bohaterowie książki to
edukusy – niezwykłe stworki, które
powstały na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu i
szukają przygód w świecie
nauki. Książki nie można kupić, ale
można ją wygrać w konkursach! I
właśnie w takim konkursie pani
Dyrektor wzięła udział i wygrała
książkowe nagrody.

.

.

Na zajęciach projektowych "Wiele potrzeb, jeden cel"
z panią Anią Krzyk uczniowie uczyli się matematyki w
niezwykły sposób. Musieli uruchomić wyobraźnię! W
tym celu przenieśli się do świata teatru cieni, w którym
każdy może być jednocześnie i aktorem, i
widzem. Wyobraźnia na szczęście nie zna granic,
więc powstały niesamowite opowieści. 

Przypominamy, że 22 stycznia
2022r. kończy się I semestr.
Wszyscy, którzy chcą poprawić
oceny, z czymś jeszcze zalegają,
muszą się sprężyć i zaraz po
przerwie zimowej nadrobić
zaległości. Sprawdźcie librusa. 

Fot..

.
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Finał Triathlonu
Profilaktycznego

Szkolna Uliczka Sukcesu Kolejna wygrana OTK!

Po złotych medalach Karoliny Bujoczek i Maji
Węgrzyn apetyt na mistrzostwo badmintonowe nie
maleje. Tym razem na podium stanęli chłopcy:
 
        Mikołaj Śmiech 7b i Paweł Muszer 5a 
zajmując III miejsca w Mistrzostwach Zabrza w
Badmintonie! Gratulujemy!

Konkurs na Komiks - był to konkurs międzyszkolny.
Brało w nim udział naprawdę dużo osób, moje szanse
nie były zbyt wielkie, ale stwierdziłam, że będzie to
dobra zabawa nawet jeśli nie wygram, więc wzięłam
udział. Pracę zaczęłam robić na lekcji polskiego,
ponieważ pani Kęsy nas zachęciła i pokazała, jak się
tworzy komiks. Na lekcji szło mi bardzo dobrze,
jednak musiałam wykonać kawał roboty w domu. 
 A więc robiłam, po jakimś czasie nie spodobał mi się i
robiłam go od nowa. Nie zdążyłam go oddać w
terminie, oddałam trochę po czasie, ale został przyjęty
i jak widać wygrałam!            
                                                            Julia Osińska

 Rozstrzygnięci konkursu literackiego pod     
            hasłem: „Wyprawa na 3K”
            zorganizowanego w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
2021 w Zabrzu. 
                  I miejsce – Julia Osińska
                        Wyróżnienia:
                        Maja Węgrzyn
                       Marta Tamaka

Mikołaj

Na zajęciach profilaktycznych pod hasłem "Gdzie
szukać pomocy?" uczniowie klasy 7c dowiedzieli się,
jakie współczesne zagrożenia na nich czyhają i jak się
przed nimi bronić. Podsumowaniem zajęć były
plakaty  m.in. na temat: Jak się bronić przed
koronawirusem? i Jak bronić się przed hejtem w sieci?
Wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni atrakcyjnymi
niespodziankami za ciężką pracę, pomysłowość i

zaangażowanie.  
 Bartek B.  Karolina D.  

           Ada S.  Lila K.  Robert D.   
                                                    

KK
Paweł

Fot.
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Junior krytyk - świąteczne
recenzje

Kevin sam w domu 

Kevin sam w Nowym Yorku 

,,Kevin sam w domu'' - chyba każdy już to zna i
oglądał. Hit, i jak niektórzy mówią, tradycja
świąteczna. Z roku na rok staje się coraz bardziej
znany. Zdobył także kilka nagród m.in Chicago Film
Critics Association - Najbardziej obiecujący aktor,
American comedy Award - Najzabawniejszy aktor
filmowy pierwszoplanowy oraz British comedy
Award - najzabawniejszy świąteczny film. Dużo
nagród, co nie? Nie dziwię się, skoro jest to
najbardziej znany świąteczny film. Jeśli jeszcze nie
oglądałeś, zapraszam do obejrzenia! Oczywiście nie
zaszkodzi też obejrzeć po raz setny!
Kevin jest ośmioletnim chłopcem, któremu wydaje
się, że jest niekochany. Jego rodzina postanowiła
spędzić święta we Francji. W zamieszaniu rodzice
zapominają zabrać go ze sobą. Ośmioletni Kevin
zostaje sam w domu, gdzie dzieją się różne,
niebezpieczne rzeczy!
                                                             Julia Osińska 

 Skoro mowa o Kevinie, to czemu miałabym nie pisać
o drugiej części Kevina? Film tej samej reżyserii z tym
samym Kevinem, tylko że teraz w.... NOWYM
YORKU!!!
Recenzje krytyków były już o wiele słabsze.. na
dodatek nie zdobył ŻADNEJ nagrody. Ale mimo
wszystko film spodobał się widzom jak i fanom ,,Kevin
sam w domu'' dlatego nikt też nie rozumie, czemu
krytycy przyjęli ten film tak bardzo źle, ale w sumie to
profesjonaliści.
Ale nie zwracając na to uwagi ten film, tak samo jak i
,,Kevin sam w domu'', bardzo polecam
obejrzeć. Podczas zamieszania na lotnisku, Kevin
traci z oczu swoją rodzinę i wsiada do
niewłaściwego samolotu. Tym sposobem trafia
do Nowego Jorku. Mały Kevin musi tutaj radzić
sobie sam. Nie wie, że w tym samym czasie na
wolność wyszło dwóch znanych mu
złodziejaszków.                Julia Osińska

,,Last Christmas'' - komedia romantyczna autorstwa
Paula Feiga
,,Grinch'' - komedia autorstwa Yarrowa Cheneya,
Scotta Mosiera
,,Zamiana z księżniczką'' - komedia romantyczna
autorstwa Michaela Rohla
,,Opowieść Wigilijna'' - fantasy autorstwa Roberta
Zemeckisa
,,Ekpres Polarny'' - fantasy autorstwa Roberta
Zemeckisa
,,Elf'' - komedia familijna autorstwa Jona Favreaua
,,Jack Frost'' - fantasy autorstwa Troya Millera
,,Śnięty Mikołaj'' - komedia familijna autorstwa Johna
Pasquina                                   Julia Osińska

Czy oprócz nieśmiertelnego Kevina są 
inne świąteczne filmy, które warto
obejrzeć? Oczywiście! A oto kilka
sprawdzonych propozycji:
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Jak jest zimno to co ubrać,
by nie wyglądać grubo?

Trendy i style poświęć im
chwilę - Świąteczna moda

W co się ubrać na Wigilię? (Wersja damska)
Święta coraz bliżej i coraz mniej czasu na zakupy! Nie
masz jeszcze w co się ubrać w święta? To artykuł
IDEALNY dla ciebie! Tak właśnie dla ciebie! 
W tym roku stawiałabym na kolor czerwony, czarny
bądź biały, kolorowe sukienki w tym roku odpadają,
nawet o tym nie myśl!
Sukienki z bufiastymi rękawami są idealne na ten rok,
bufiaste rękawy w tym roku to oczywistość! Powinnaś
zainwestować właśnie w sukienkę z bufiastymi
rękawami! Myślę że warto zwrócić uwagę na guziki
jako element biżuteryjny (czarna sukienka- srebrne
guziki, biała - srebrne guziki, czerwona - złote
guziki). 
I żeby kreacja nie była za luźna! Może być luźna lecz
nie za luźna, tak samo nie może być za obcisła, że aż
ci się będzie ciężko oddychać! Może być obcisła, ale
żeby cię nie ściskała! Pamiętaj, żeby czuć się
komfortowo, musisz wyglądać ładnie i musi ci być
wygodnie. Takiego typu sukienki znajdziesz w
popularnych sieciówkach. Mam nadzieję, że
pomogłam.                        Julia Osińska

Mamy zimę, a więc zaczynają się mrozy, dużo z nas
twierdzi, że wygląda grubo w zimowej kurtce. A więc
co ubrać, by nie było nam zimno, ale też żeby nie
wyglądać jak jedna wielka kula? Na to pytanie właśnie
już odpowiadam! Warto zainwestować w różnego
rodzaju futra! Są one ciepłe jak i modne, nie
wyglądasz w nich jak ziemniak! Można także kupić
płaszcz! Są długie, ciepłe i tak samo modne! Polecam
także płaszcz w typie sukienki. Naprawdę może
zrobić duże wrażenie. Różne kurtki też są dobrym
wyborem, ale nie takie grube żebyś wyglądał* jak
kula. Można także kupić ciepłą futrzaną bluzę, super
wygląda i do wszystkiego pasuje. Naprawdę jest dużo
opcji! Także jeśli dalej sądzisz, że wyglądasz jak kula,
to kup coś z moich propozycji!
                                                             Julia Osińska

Do przygotowania pysznych świątecznych pierników
będziemy potrzebować następujących składników: 2,5
szklanki pszennej mąki, 90 g masła, 70 ml miodu
pół szklanki cukru pudru, 1 łyżeczka sody
oczyszczonej,  2 łyżki przyprawy korzennej do
piernika, 1 jajko. 
Pierniki dekorujemy według własnej fantazji.     

Domowe pierniki

Po Wigilii mamy 2 dni świąt, chyba nie ubierzesz się w
dresy! A więc już wrzucam kolejne propozycje na 
świąteczny look.

Dziewczyny:

1. Możesz ubrać się w sukienkę w kwiatki bądź w
jakieś wzorki.
2.Możesz także założyć spódniczkę i elegancką
bluzkę.
3. Eleganckie spodnie i koszula to też dobry wybór.

Chłopcy:

1. Świąteczna koszula we wzorki np. w pierniki,
choinki, prezenty itd. i jakieś eleganckie spodnie.
2. Koszula z muszką bądź krawatem.
3. Eleganckie spodnie, koszula i marynarka.
                                                           Julia Osińska
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Kącik Sowy Mądrej Głowy

Krzyżówka

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 
od choinkowych lampek rozgrzana.
...............................................

Gałązki zielone igiełkami usiane
ma to drzewko świąteczne,
przez dzieci kochane. 
.....................................................

Co roku wyrusza w długą drogę,
Czerwoną ma czapę i długą białą
brodę,
Wyraz twarzy uśmiechnięty.
Czy już wiecie, kto to taki?
....................................................

Co roku w grudniową noc,
wszystko ma czarodziejską moc.
Wtedy też Mikołaj Święty,
rozdaje dzieciom...

...................................................

Ten śniegowy ludek,
garnek ma na głowie.
W miejscu nosa marchew,
ulepił go człowiek!

...................................................

Gdy śpiewasz je wraz z rodziną,
radośnie Wam Święta płyną

....................................................

Długim sznurem choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają!

....................................................

Jest ulubieńcem Mikołaja ,
Ma czerwony nosek

....................................................

Jak taka szyba się nazywa,
co wodę zimą na stawie przykrywa

...............................................

Nie mają kół, a suną po śniegu.
Ze śnieżnej górki zjedziesz na nich
na pazurki!

...................................................

Julia Osińska
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Junior news

Bądź kumplem! Pomagaj Szkoła się
zmienia

.

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

Emilia Tomaszewska
Julia Osińska
Liliana Burek
Magda Wendzel
Maja Rzeszutek
Marta Tamaka
Matylda Gburek
Natalia Machnik
Natalia Niemczyk
Oliwia Kornas
Oliwia Modrzik
Zuzanna Gmyrek
Julia Winkler
Oliwia Zgrzędek

Jak wszyscy już dobrze wiemy,
zdobycie notatek z lekcji w czasie,
gdy ktoś jest nieobecny w szkole,
nie jest wcale takie łatwe. Więc co
zrobić, aby je mieć? Najlepiej
ustalić klasowego notatkowego
dyżurnego. Można zadzwonić i
umówić się z konkretną osobą o
pożyczenie zeszytu. Można także
sprawdzić zakładkę organizacja na
stronie internetowej Portal LIBRUS
a następnie wybrać opcję lekcje.
Pamiętajcie, że warto być
uczynnym, bo dobro wraca i
zawsze się do ciebie uśmiechnie.

B. Brodowicz 
R. Dusza, Karolina D.

Lila K.
KK

.

Mamy już pięknie wyposażoną
klasę 44 - przyrodniczą i klasę 30-
językową. Teraz nowością pachnie
sala 24 - przeznaczona do
przedmiotów ścisłych. Fajnie
pracuje się w takich ładnych
klasach!

.

Fot.
.
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