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Puchar Mistrzów za osiągnięcia w
nauce po raz drugi w rękach
klasy 5a

            Puchar Mistrzów dla najlepszej klasy!

           Solidarni 

           z Ukrainą   

MK

Co półrocze podsumowywane są osiągnięcia uczniów. Zarówno
te indywidualne, jak i klasowe. Puchar po brzegi wypełniony
łakociami to uznanie dla wysiłków włożonych przez każdego
ucznia w osiągnięcie jak najlepszych ocen. Puchar jest
przechodni, ale zdarza się, że te same klasy zatrzymują go w
swym posiadaniu na dłużej. To symbol ich zaangażowania,
sumienności, wytrwałości i pracy. Gratulacje również dla
wychowawczyni, pani I.Zaczkowskiej

Fot.
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: Makar Voskovskyi -
uczeń z Ukrainy.

Wywiad 2b

 Makar chodzi do klasy pani Kasi Kacprzyk - 2b.
Kiedy do nas przyjechał, nie znał w ogóle języka
polskiego. Dzisiaj radzi sobie świetnie, recytuje
wiersze, czyta i pisze, no i udzielił nam wywiadu.
Jak mówi pani Kasia, jest bardzo dobrym uczniem.
Poza tym jest po prostu wesołym, miłym i dobrze
wychowanym chłopcem.

Klasa: Makar, jak długo mieszkasz w Polsce?
Makar: 3 miesiące.
Klasa: Skąd pochodzisz?
Makar: Przyjechałem tu z Ukrainy, z miasta
Dniepropetrowsk.
Klasa: Czy podoba Ci się w Polsce?
Makar: Tak, bardzo mi się tu podoba.
Klasa: Czy jest coś szczególnego, co spodobało
Ci się w Polsce?
Makar: Spodobała mi się szkoła, Pani, a gdy
zwiedzałem Kraków, bardzo spodobał mi się
zamek.
Klasa: Czy jest jakaś potrawa, którą poznałeś w
Polsce i Ci zasmakowała?
Makar: Tak, kebab:)
Klasa: Kiedy przyjechałeś do Polski i przyszedłeś
do naszej szkoły nie potrafiłeś mówić po polsku,
więc jak sobie poradziłeś z nauką języka
polskiego?
Makar: Uczyłem się polskiego w domu i na
dodatkowych zajęciach w szkole.

Klasa: Jak zostałeś przyjęty w naszej szkole?
Makar: Bardzo dobrze, wszyscy byli dla mnie bardzo
mili i się mną zaopiekowali, pomagali mi.
Klasa: Czy masz w Polsce albo w naszej klasie
kogoś, z kim bardzo lubisz spędzać czas?
Makar: Tak. Bardzo lubię spędzać czas z Kubą,
Oskarem, Markiem i Piotrkiem (koledzy z klasy).
Klasa: Jaki jest Twój ulubiony sport?
Makar: Piłka nożna.
Klasa: Jakie zauważyłeś różnice między Polską a
Ukrainą?
Makar: Polska jest bardzo czysta i kolorowa, a na
Ukrainie jest bardzo ponuro i ciemno. Pociągi są tutaj
bardzo ciche, a nie takie głośne jak na Ukrainie.
Klasa: Czy tęsknisz za czymś z Ukrainy?
Makar: Tęsknię za rodziną, bratem i siostrą, za
kolegami i koleżankami z klasy.
Klasa: Czy to prawda, że jesteś mistrzem tabliczki
mnożenia?
Makar: Tak, to prawda:)
Klasa: Czy na koniec naszej rozmowy możesz nas
nauczyć kilku słów w swoim języku?
Makar:Tak. Dzień dobry ( Dobroho ranku), cześć 
(Pryvit), do widzenia (Do pobachennya), miś (Teddi), 
szkoła (shkolu), nauczyciel (vchytelʹ).
Klasa: Makar, bardzo Ci dziękujemy, że zechciałeś 
opowiedzieć nam kilka słów o sobie.

uczniowie 2b

KKacprzyk
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Temat miesiąca: Serdecznym bądź a dobro zawsze wróci
do ciebie. Nowy w klasie.

Hej! Mam na imię Natasha i pochodzę z Ukrainy. Jak
już dobrze wiecie, na Ukrainie wybuchła wojna. Mój
tata jak i starszy brat Ivan poszli walczyć. Na drugi
dzień ja i moja mama musiałyśmy szybko się
spakować i wyjechać. Miałyśmy naprawdę mało
czasu na zabranie wszystkiego, co nam będzie
potrzebne. Nie zdążyłam się nawet pożegnać z
przyjaciółmi. Wszyscy zostaliśmy porozrzucani po
całym świecie. Nie mam z nimi kontaktu, nie wiem, co
się u nich dzieje, czy są bezpieczni. Wszędzie pełno
tych myśli. Zostawiliśmy tam wszystko, psa, koty, cały
majątek, znajomych i dużo więcej.
Nie pamiętam kiedy ostatnio się uśmiechnęłam. 
Trafiłam do Niemiec i tam już zostałam. Nie umiem,
nie rozumiem języka niemieckiego. Dlatego nie
umiałam się tam z nikim dogadać. 
Następnie poszłam do szkoły podstawowej w
Hamburgu. Trafiłam do klasy 7 b. Gdy weszłam do
klasy, każdy się zaczął ze mnie śmiać, z tego jak
wyglądam oraz jak mówię po angielsku. Nauczyciele
natomiast przywitali mnie serdecznie. Niektórzy nawet
nie umieli zapamiętać mojego imienia i wołali do mnie
,,Ej ty!" ,,Ukrainko!". Czułam się tam niechciana.
Pewnego razu już naprawdę przekroczyli granicę.
Jedna dziewczyna, Maria, powiedziała do mnie
,,Wracaj tam do swoich na Ukrainę! Nie ma tutaj
miejsca dla takich dziwaków jak wy!" i wylała na mnie
wodę. Zdecydowałam z mamą, że zmienię szkołę.
Jednak nie było zbyt wielkiego wyboru.

Dlatego wyjechałyśmy do Litwy. Zamieszkałyśmy w
Siadach. Znalazłyśmy tam też szkołę, tym razem
trafiłam do klasy 7a. Gdy weszłam do klasy, każdy się
uśmiechnął do mnie szeroko. Nawet wstali z ławek,
przywitali mnie, przedstawili się. Nawet jedna
dziewczyna o imieniu Milda, jak litewska bogini
miłości,  zaproponowała mi, żebym z nią usiadła.
Także przyjęłam propozycję. Przez całą lekcje nic nie
rozumiałam. Milda próbowała mi wytłumaczyć, ale nici
z tego. 
Po kilku tygodniach powoli zaczęłam rozumieć
litewski. Bywało, że się ze mnie naśmiewali. Jedynie
Milda była zawsze pomocna. Uznałam ją za najlepszą
przyjaciółkę. Jednak nadal nie umiałam się
przyzwyczaić do kultury w Litwie. Totalnie inne
tradycje, święta, potrawy itd.
W restauracji nie było nawet słynnej kutii. Jednak
najważniejsze było to, że byłam bezpieczna.
Milda pokazała mi, że bycie serdecznym i miłym
zawsze jest miłym uczuciem, może dla ciebie to jest
mały gest, lecz dla osoby zagubionej może być to coś
najważniejszego.

,,Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą" - Adam
Mickiewicz ,,Pan Tadeusz"

Julia Osińska. .
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 Wieści Szkolnej Treści

Szkoła dobrych manier

Rywalizacja o Puchar
Mistrzów Szkoły

Stypendium za wyniki       
w nauce otrzymają:

Grzeczność to umiejętność zachowania się w różnych
sytuacjach. Pozwala nam zdobyć szacunek innych
ludzi. Kultura osobista sprawia, że jesteśmy dobrze
traktowani przez dorosłych i przez rówieśników,
postrzegani jako osoby dobrze wychowane.  Niestety,
w naszej szkole nie wszyscy wykazują się
znajomością savoire vivre. Jak zapewne
zauważyliście, ostatnio pojawiło się w naszej szkole
wielu nowych uczniów. Zdarza się, że nie znają
naszego języka. Uczennice starszych klas
koszmarnie potraktowały cudzoziemkę. Kazały jej
powrócić do swego kraju oraz padło wiele przykrych
słów na jej temat. Jest mi wstyd.                                   
                                                        Oliwia Zgrzędek

Bujoczek Karolina 5,58         Płatek Amelia 5,0
Tomaszewska Emilia 5,55    Tamaka Marta 5,0
Maćkowski Sergiusz 5,50     Nowak Natalia 5,0
Michalski Mikołaj 5,42          Rościszewski Adam 5,0
Gmyrek Zuzanna 5,36         Lewandowska Emilia 5,0
Gburek Matylda 5,36            Adamski Kacper 5,0
Pierończyk Piotr 5,21
Podstawa Wiktoria 5,20
Tobijańska Nikola 5,10
Antoszczyk Stanisław 5,09
Gansty Natan 5,09
Niemczyk Natalia 5,08
Dronka Karolina 5,07
Lis Paulina 5,07
Monasterska Sonia 5,07
Osińska Julia 5,08
Osińska Katarzyna 5,07
Starowicz Natalia 5,07
Papierniak Aleksander 5,07

.

W tej rywalizacji  muszą wykazać
się wszyscy uczniowie, ponieważ
każda ocena każdego ucznia liczy
się do średniej.
 A oto wyniki średniej ocen ze
wszystkich przedmiotów za I
półrocze:
5a 4,84
4a 4,57
6a 4,35
4b 4,27
7c 4,23
5b 4,13
7b 3,90
7a 3,89
8b 3,83
8c 3,78
8a 3,65
Redakcja

 

.

szkolne

.

.

google
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Nie zagrażam 
a przetwarzam

Szkolna Uliczka Sukcesu
Matematyka dla wytrwałych

Antologia poezji dziecięcej i
młodzieżowej

KK

KK

KK

KK

Matematyka dla wytrwałych to zmagania 
matematyczne organizowane przez Zespół Szkół
Katolickich w Zabrzu. Konkurs cieszy się dużą
popularnością wśród uczniów zabrzańskich
podstawówek, więc rywalizacja jest bardzo zacięta.
Gratulujemy tytułu finalisty, który osiągnęli: Piotr
Pierończyk, Stanisław Antoszczyk i Sergiusz
Maćkowski pod opieką pani A. Krzyk i E. Maciążek.

Poetyckie wyczucie słowa to dar bogów. Kamil
Hadrosek (7b) i Bruno Korecki (absolwent)zostali
docenieni przez znanego aktora - Michała
Żebrowskiego (m.in. rola w "Wiedźminie") i spośród
tysiąca wierszy ich utwory zostały zamieszczone w
tomiku poetyckim. Nad piórem młodych poetów
pochyliła się pani K.Kęsy i G.Bagińska.

Wielka Liga Czytelników to ogólnopolski konkurs
czytelniczy dla tych, którzy uważają, że czytanie jest
ważne. Naszą szkołę reprezentują klasy: 3b, 5a i 7b.
Zadaniem uczestników jest nie tylko czytanie książek,
ale i rozwiązywanie testów. Już wkrótce odbędą się
testy kwalifikacyjne do etapu powiatowego.

4b 4,27
7c 4,23
5b 4,13
7b 3,90
7a 3,89
8b 3,83
8c 3,78
8a 3,65

Redakcja

.

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach ogłosił wyniki konkursu
"Nie zagrażam a przetwarzam".

III miejsce w tym konkursie zajęła 
              Michalina Kopiec, 
             uczennica klasy 7a

W konkursie wspierała ją
nauczycielka biologii Pani Sylwia
Kot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

.
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,,Państwo Burakowie"
Roald Dahl

Junior Krytyk

Czytanie to dobry sposób
na nudę!

Tajemnicza bliblioteczka
Roalda Dahla

Zajrzyjmy ponownie do książek pana Dahla,
Tym razem będzie to ,,Matylda''.
Rok wydania książki to 1988, na język polski została
przetłumaczona w roku 2016. Ilustracja została
wykonana poprzez Quentina Blake'a.
Opowieść doczekała się również ekranizacji w dniu 28
lipca 1996r. Reżyserem tego filmu jest Danny DeVito. 
Książka opowiada o małej, bardzo mądrej
dziewczynce która została "porzucona" przez swoich
rodziców, którzy są totalną odwrotnością dziewczynki.

To nie będzie kolejna nudna lektura!
Nie ma tu zwykłej szkoły, jest za to dyrektorka,
która w wolnym czasie.... rzuca swoimi uczniami
na odległość! Nie ma troskliwych rodziców tylko
mama i tata zajęci oglądaniem tv.
I jest bardzo mądra Matylda...
                                                           Julia Osińska

źródło Google

To kolejna książka napisana poprzez Roalda Dahla,
która mnie zachwyciła. 
Chyba nie ma i nie będzie gazetki, w której nie
napiszę coś związanego z Roaldem Dahlem. Ten
autor jest po prostu moim ulubionym i zachwyca mnie
swoimi kreatywnymi opowieściami. 
Rok wydania książki to 1990, przełożona na język
polski została w 2020r.
Państwo Burakowie to małżeństwo, które robi sobie
nawzajem dość nieprzyjemne żarty... oraz znęcają się
nad zwierzętami.

Państwo Burakowie są naprawdę obrzydliwi.
Całymi dniami obmyślają złośliwe żarty:
żaby w ich łóżku, robaki w spaghetti - to ich
specjalność!
Uwielbiają też łapać ptaki i małpy w podstępne
pułapki, ale nie ujdzie im to na sucho. Zwierzaki
szykują zemstę!                                Julia Osińska

Co się jeszcze kryje w tajemniczej biblioteczce
Roalda Dahla? (oczywiście nie mówię, że on nich
nie napiszę)
,,BFG''
,,Charlie i fabryka czekolady''
,,Charlie i szklana winda"
,,Billy i miniputki"
,,Cudowne lekarstwo Georga"
,,Danny Mistrz Świata''
,,Fantastyczny Pan Lis"
,,James i ogromna brzoskwinia"
,,Wiedźmy"

.
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Doskonałe na Wielkanoc

Trendy i Style Poświęć im
chwilę

Twój strój wyrażą twoją
osobowość

Stylu lat 70 powraca i cieszy się dużą popularnością. 
Czy naprawdę warto wracać do mody sprzed 50 lat?
Zobaczmy.
W latach 70 modne były m.in spodnie dzwony, (które
aktualnie są także modne i noszone przez dużą ilość
dziewczyn), miniówy, kolor niebieski, buty na
platformach, szerokie kołnierze oraz pasiaste swetry.
Z dodatków dziewczyny nosiły zazwyczaj perły, które
dopełniały każdy look. Modne były krótko ścięte
włosy, grzywki, wysoko upięte kucyki oraz blond
włosy. Panował styl hippie, disco oraz punk. Każdy z
nich był silnie związany z przemianami społeczno-
politycznymi bądź muzyką.  
Moda lat 70. nieustannie inspiruje projektantów,
zarówno jeśli chodzi o kroje, jaki i połączenia
kolorystyczne czy użyte materiały. Rozwiane sukienki
w stylu boho, dzwony w połączeniu z platformami czy
dziergane spódnice i topy.

Julia Osińska

Młodzieżowe słowo roku
Przedstawiam Wam kilka sprawdzonych tytułów
doskonałych na familijny wieczór z filmem:
,,Kurczak mały''
,,The Easter dog''
,,Piotruś Królik''
,,Zając Max ratuje Wielkanoc''
,,Hop''
,,Dora's Easter Adwenture''
,,Maleństwo i przyjaciele''

Karolina Bujoczek

W latach 70 Voque ogłosił, że „od teraz w
modzie nie istnieją już żadne zasady”. W ten
sposób zapanowała totalna wolność pod
względem garderoby. Kult indywidualizmu i
traktowanie stroju jako narzędzia wyrażania
własnej osobowości wpisały się w
świadomość społeczeństwa.

Wśród najpopularniejszych młodzieżowych słów lat
2021/2022 znajduje się "crush" pisany także krasz.
Kim lub czym jest?
a) to wydarzenie, które chcemy jak najszybciej
zapomnieć;
b) to wypadek;
c) to osoba, w której się zakochaliśmy.

. .
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Kącik sowy mądrej głowy

Krzyżówka Wielkanocna

Kierowca autobusu ma 32 lata.
Jeżeli 5 osób wsiadło, 1 osoba
wysiadła, 24 osoby wsiadły, 8 osób
wysiadło, 11 osób wsiadło, 5 osób
wsiadło 12 osób wysiadło 4 osoby
wsiadły i 17 osób wysiadło.
To ile lat ma kierowca autobusu?

Parys miał w koszu 3 jabłka, które
rozdał 3 boginiom tak, że każda z
nich dostała jedno jabłko, ale jedno
jabłko zostało w koszyku. Jak to
możliwe?

Oliwia Modrzik 
Marta Tamaka

11

.

Julia Osińska

odpowiedź to

.
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Śmiech to zdrowie!

Uśmiechnij się

Żona modna

Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do zięcia i córki.
Drzwi otwiera zięć:
-O, mamusia!
A mamusia na długo?
-Na tak długo synku, aż wam się znudzę.
-To mamusia nawet nie wejdzie?

Przychodzi Jasiu szczęśliwy do domu i mówi-
nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10.
Tata pyta:
-Jasiu a gdzie jedynka?
- Jedynka jest w dzienniczku.

Czym się różni dobra teściowa od UFO?
Podobno UFO ktoś widział.

Brunetka, blondynka i szatynka założyły się która
pierwsza przepłynie 1000 metrów. Płynie brunetka
250 metrów utonęła, płynie blondynka 500 metrów
utonęła, płynie brunetka 999 metrów zmęczyła się i
zawróciła.

-Panie doktorze jest pan geniuszem! Po zastosowaniu
przypisanego mi leku ustąpiły wszystkie dolegliwości.-
mówi zadowolony pacjent.
-Mój drogi panie, proszę pogratulować farmaceucie.
To on wykazał się prawdziwym geniuszem.- stwierdza
lekarz.
-Czemu pan tak twierdzi?- dopytuje pacjent.
-Bo ja tylko próbowałem rozpisać długopis...

Pewien mężczyzna przechodzi koło kliniki zdrowia.
Na drzwiach wisi kartka z napisem: Jeśli wyleczymy
cię z choroby dajesz nam 50zł. A jak nam się nie
uda to dajemy ci 100zł.
Mężczyzna wchodzi do gabinetu lekarza i mówi:
-Doktorze, nie czuje smaku.
Na to doktor do swojego pomocnika:
-Proszę podać mi butelkę numer 35. Teraz proszę
wziąć łyk. Pacjent pije i mówi:
-Doktorze, ale to benzyna!
-Brawo, odzyskał pan smak, teraz proszę 50zł.
Pacjent oburzony wychodzi i wraca przebrany
mówiąc:
-Doktorze straciłem pamięć.
Na to lekarz:
-Proszę mi podać butelkę numer 35.
-Ale doktorze, przecież to benzyna!- mówi przerażony
mężczyzna.
-Brawo odzyskał pan pamięć, teraz proszę 50zł.
Mężczyzna przychodzi jeszcze raz:
-Doktorze straciłem wzrok. Na to doktor:
-No cóż, nic na to nie poradzę. Proszę, to pana 100zł.
-Ale doktorze, to tylko 50zł.
-Gratulację odzyskał pan wzrok, teraz proszę jeszcze
50zł.

Blondynka pracuje w hotelu jako sprzątaczka.
Jej prezes mówi:
-Posprzątaj windę.
-Na wszystkich piętrach?

-Mamusiu, czemu tata jest łysy?
-Bo ci którzy szybko łysieją są bardzo mądrzy.
-Mamusiu, a czemu ty masz takie gęste włosy?
-Śpij już kochanie.

Przychodzi mama z zebrania i krzyczy:
-Jasiu twoja wychowawczyni mi powiedziała, że od
wakacji nie byłeś ani razu w szkole!
-To wakacje się już skończyły?

Piotr Pierończyk
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Wirtualny dzień otwartych
drzwi

Junior News

           Dzień bez plecaka

 Dzień bez Plecaka to akcja
Samorządu Uczniowskiego.
Okazuje się, że książki można
przynieść w walizce, reklamówce,
torbie (koszyku) na zakupy, w
poszewce na poduszkę, koszu na
śmieci, doniczce albo w klatce dla
zwierzaka! Kreatywność naszych
uczniów jest niesamowita!               
                                          
                           Maja Rzeszutek  

                           Oliwia Kornas 
                                             

KK

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

Emilia Tomaszewska
Julia Osińska
Liliana Burek
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Marta Tamaka
Matylda Gburek
Natalia Machnik
Natalia Niemczyk
Oliwia Kornas
Oliwia Modrzik
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Rekrutacja do 1 klasy na rok szkolny 2022/2023 trwa.
Na stronie internetowej https://sp15.zabrze.pl/
szukajcie filmu promującego naszą szkołę. 
Dlaczego warto się uczyć w 15? 
Bo to przyjazna szkoła pod lasem, gdzie wszyscy
czują się dobrze i bezpiecznie. Wysoki poziom
nauczania gwarantuje charyzmatyczna kadra
nauczycielska. Różnorodność zajęć poza lekcyjnych
zadowoli każdego: zajęcia z tenisa ziemnego, tańce, 
rękodzieło, aikido, SKS, kółka naukowe i artystyczne,
no i oczywiście dziennikarskie. Pracujemy projektami.
Każda lekcja to niebanalna przygoda. Zapraszamy!

Oliwia Kornas
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 Kalendarium:
1.04- Prima aprilis
2.04- Światowy Dzień Autyzmu
4.04- Dzień Tęczy
5.04- Dzień Marchewki
14.04-19.04- Przerwa świąteczna
15.04- Wielki Piątek
16.04- Wielka Sobota
17.04- Wielkanoc
18.04- Lany Poniedziałek
22.04- Dzień Ziemi

Rekolekcje wielkopostne:
klasy 1-4 godz. 8.30 4-6 kwietnia
klasy 5-6 godz. 10.00 4-6 kwietnia
klasy 7-8 godz. 10.00 4-5 kwietnia i 22 kwietnia na sali
gimnastycznej zamiast w kościele

W te dni pracujemy według planu, po rekolekcjach i
przed nimi lekcje odbywają się normalnie.

Fot.
Fot.
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	Makar chodzi do klasy pani Kasi Kacprzyk - 2b. Kiedy do nas przyjechał, nie znał w ogóle języka polskiego. Dzisiaj radzi sobie świetnie, recytuje wiersze, czyta i pisze, no i udzielił nam wywiadu. Jak mówi pani Kasia, jest bardzo dobrym uczniem. Poza tym jest po prostu wesołym, miłym i dobrze wychowanym chłopcem.

