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Dziadyween, czyli jak uczciliśmy
Rok Polskiego Romantyzmu

D

Był też cukierek
albo psikus (ocena
6 z dowolnego
przedmiotu – taki
psikus dla
nauczycieli…). ,
pokarm dla dusz –
karteczka z dobrym
słowem, Komnata
Wróżb i Tajemnic i
wiele wrażeń. A
obok gabinetu
dyrektora powstało
Bistro u sióstr,
gdzie pyszną
malinową herbatą

częstowała 
Balladyna (pani
Dyrektor). Po
korytarz krążył bosy
Ksiądz Robak (pan
Andrzej Kasperek) i
Wdowa (pani
Grażyna Bagińska).
A wszystko to
wymyśliły i
zorganizowały
nasze polonistki:
pani Beata Bugaj i
pani  Krystyna
Kęsy.

28 października w
naszej szkole
hucznie
świętowaliśmy
DZIADYWEEN,
czyli Rok Polskiego
Romantyzmu.
Przybraniom w
stylu
romantycznych

bohaterów
towarzyszyła
Upióriada, czyli
zabawy i zagadki
językowe z
trudnością
ortograficzną wokół
utworów
Mickiewicza,
Słowackiego

i Fredry.
Tajemnicze
Świtezianki, Aliny i
Balladyny, ksiądz
Robak, Widma,
Zosie, Jasie i Rózie
zaprezentowały się
na balu
romantycznych
bohaterów na sali
gimnastycznej.

AK
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: Piotr Hnatyszyn
dyrektor Muzeum miejskiego w Zabrzu

Czy zna pan jakieś ciekawostki o naszej szkole?
O waszej szkole niestety ciekawostek nie znam,
aczkolwiek jest to bardzo fajna szkoła.
Charakterystyczne budownictwo dla tej epoki, czyli lat
30 XX w. Może będzie taką ciekawostką dla was to,
że tego samego dnia, kiedy poświęcono waszą
szkołę, zostały poświęcone jeszcze dwie inne szkoły
w Zabrzu. Obecne I liceum i szkoła w Biskupicach.
Czym zajmuje się pan na co dzień?
Jestem historykiem i całe to życie dorosłe pracuje w
tym właśnie muzeum.
Czy lubi pan swoją pracę?
Lubię swoją pracę, czasami traktuje ją jako moje
hobby, co się każdemu zdarza. To, co robię, 
interesuje mnie, zdarza się, że swojej pracy
poświęcam także czas wolny poza godzinami pracy.
Ale robię to z przyjemnością.
Czy ma pan jakieś zainteresowania poza pana
pracą?
Oczywiście, że mam też inne zainteresowania. Są to
między innymi podróże. Wraz z moją żoną, która jest
geografem, dużo podróżuję i są o wyprawy bardzo
ciekawe. Oboje też uwielbiamy przyrodę. 

Dziękujemy za rozmowę
Maja Rzeszutek i Oliwia Kornas

Piotr Hnatyszyn jest historykiem i
kierownikiem Działu Historii Muzeum
Miejskiego w Zabrzu.
Urodził się w Siemianowicach Śląskich, a
w Zabrzu mieszka od drugiego roku życia.
Jest autorem wielu publikacji o Zabrzu,
m.in. "Zabrze na dawnej pocztówce".
Można go też spotkać na historycznych
rajdach rowerowych po mieście, a także
na spacerach, które organizuje
przybliżając mieszkańcom godne uwagi
zabrzańskie miejsca. 

Właśnie podczas takiego spaceru
spotkały pana Hnatyszyna nasze
dziennikarki Maja Rzeszutek i Oliwia
Kornas, i  postanowiły zadać kilka pytań.
Przeczytajcie wywiad.

Którą dzielnice Zabrza lubi pan najbardziej?
Najbardziej upodobałem sobie śródmieście, ponieważ
jestem w śródmieściu wychowany. Cały okres, który
przeżyłem w Zabrzu jest to ta dzielnica. Nie urodziłem
się natomiast w Zabrzu, ale w Siemianowicach
Śląskich. 

. Waldschule
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Temat miesiąca: Dziadyween HORROR 

 „ Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co
to będzie? Co to będzie?”
 Pewnego zimnego wieczoru usłyszałam dziwne
krzyki wychodzące z piwnicy.
Bardzo się wystraszyłam, ponieważ rodzice
opowiadali mi, że przed naszym wprowadzeniem się
ktoś tu mieszkał i nie wiadomo jak zginął. Krążyły
plotki, że popełnił samobójstwo.
  Nagle po raz kolejny usłyszałam dziwne odgłosy.
Zebrałam się na odwagę i szybkim krokiem  zeszłam
do piwnicy. Byłam przerażona. Serce waliło mi jak
młotem, a ręce nerwowo się pociły. Czułam paniczny
strach, a kiedy zobaczyłam wiszące na ścianie
martwe ciało mężczyzny, nogi zrobiły mi się miękkie
jak z waty i nie mogłam się ruszyć z miejsca.
Ostatkiem woli oderwałam stopy od podłoża,
obróciłam się gwałtownie i już chciałam zacząć
uciekać, gdy nagle poczułam, że coś złapało mnie za
nogi i nie chce puścić! Spojrzałam za siebie i moim
oczom ukazała się wyrastająca spod ziemi zjawa.
Była to wysoka, przeraźliwie blada kobieta. Miała
długie chude ręce. Pachniała rozkładającym się 
truchłem. Ubrana była w białą suknię ubrudzoną
ludzką krwią i spiętą paskiem ozdobionym w małe
ludzkie czaszki. Trzymając mnie za nogi zaczęła 
wciągać w głąb piwnicy.
   I wtedy właśnie zdążyłam uważniej przyjrzeć się
wiszącemu trupowi. Nie mogłam w to uwierzyć! To był
mój ojciec, który zginął parę miesięcy wcześniej.
Ogarnęła mnie wściekłość, wyrwałam nogi z objęć
widma i pobiegłam w kierunku szafy, aby się w niej
schować. Kiedy otworzyłam drzwi z wnętrza szafy
spojrzały na mnie martwe oczy mojej siostry Grażynki.
Plecy oblał mi zimny pot i poczułam, jak zjawa kobiety
ciągnie mnie za włosy. W ułamku sekundy znowu
znalazłam się w piwnicy.

 Kątem oka zobaczyłam w roku drewniane krzesło, na
którym siedziała moja stara lalka z dzieciństwa. To
była pamiątką po mojej zmarłej siostrze, która zginęła
w tragicznym wypadku.
- Co ona tam robi?- zastanawiałam się.  Spojrzała na
mnie swoimi szklanymi oczami i wtedy do mnie
dotarło! To był sen!
  Wiedziałam już, że muszę natychmiast przeprosić
siostrę za wczorajszą kłótnię i tatę, dla którego byłam
niemiła. Bycie życzliwym pozwala spać spokojnie, a
horrory najlepiej oglądać na filmach lub czytać  o nich
w książkach. No i można też pisać straszne
opowiadania.                                           Autorzy:8c
fot. szkolne obchody romantyczne
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Gelato przysmak
włoski

Wieści szkolnej treści: Pizza, gelato i panini - wycieczka
do Włoch

 Na początku października wyjechaliśmy do Włoch. 
     Jechaliśmy z dwoma innymi szkołami ze Śląska, podróż trwała aż 20 godzin.
Gdy dojechaliśmy do Rimini zameldowaliśmy się w naszym pierwszym hotelu, a następnie
poszliśmy na pobliską plażę. Po chwili odpoczynku ruszyliśmy tramwajem do centrum
miasta, a tam szukaliśmy miejsca z dobrym włoskim jedzeniem. Kolejne dni, oprócz jedzenia
obfitowały w cudowne wrażenia wywołane zwiedzaniem pięknych włoskich miast.
Oczywiście jedzenie było bardzo pyszne, może nawet pyszniejsze od obiadu u babci, chyba
że ktoś ma włoską babcię. I też nie mogło zabraknąć prawdziwych włoskich lodów! Były
wyjątkowe.
Drugi dzień, druga miejscowość. Po śniadaniu wyszliśmy do autokaru, którym jechaliśmy do
Gradary i San Marino. Zwiedziliśmy zamek w Gradarze, usłyszeliśmy smutną miłosną
legendę, a następnie pojechaliśmy do San Marino, gdzie zjedliśmy obiad. Czas szybko mijał
a miejsc do zwiedzania było coraz mniej na nasze liście. Trzeciego dnia pojechaliśmy do
Pizy! Na myśl od razu przychodzi krzywa wieża, oczywiście zobaczyliśmy ją a także ją
podpieraliśmy! Po zjedzeniu obiadu i kupieniu pamiątek pojechaliśmy do drugiego hotelu w
Montecatini,  które to zwiedzaliśmy nocą.
Dzień numer cztery był poświęcony Sienie i Florencji. We Florencji szukaliśmy słynnej
Magdy Gessler! W dniu naszego zwiedzania kręcili tam masterchefa. Niestety nie udało nam
się jej spotkać lecz widzieliśmy tam słynny posąg Dawida! 
Ostatni dzień w czarujących Włoszech spędziliśmy w Wenecji, dopłynęliśmy statkiem
najpierw na wyspę Burano a następnie do Wenecji. Czarujące budynki, zabytki oraz kanały
sprawiły, że każdy poczuł się jak we śnie. Piękna pogoda potęgowała cudowne przeżycia, to
była cudowna wycieczka. 
Później już wracaliśmy autokarem do Polski.
                                                                                                                       Julia Osińska

Wenecja

.

włoskie

Piza

.

.

maski

.
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Nie klepisko tylko boisko!
Projekt będzie realizowany

Antologia Poezji Dziecięcej

"Moje miasto czeka na
mnie"

104 lata wolności

Szkolna Uliczka Sukcesu

Miło nam poinformować, że uczeń
klasy 8b, Bartosz Polak, został
laureatem XIX Wojewódzkiego
Konkursu Poetyckiego dla szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych "Antologia
Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej" w
kategorii wierszy z okazji 100-lecia
nadania praw miejskich Zabrzu  i
jego wiersz został zamieszczony w
tomiku. 

KK

Limeryk pani Wisławy

Pewna pani w mieście Zabrze
Zaparzyła kawę w wiadrze.
Kawa pachnie, kawa nęci
Serce bije bez pamięci.
Pani zatrzymana w kadrze.

Bartosz Polak

Wygraliśmy w głosowaniu na projekty w budżecie
obywatelskim 1993 głosami! Dziękujemy wszystkim
za pomoc. Gratulujemy 3a, która zebrała najwięcej
głosów i wygrała wyjście na pizzę!
Niektórzy uczniowie zasługują na pochwałę !
Kacper z 5a, Karol z 4a, Hania z 6a, Alicja, Maks i
Roksana z 6b, Szymon z 1b, Kacper z 5a, Mateusz P.
z 8b, Judyta i Szymon M. z 1a. Cieszymy się! 
                                                             Julia Osińska

Julia Osińska, uczennica klasy 6a, zdobyła III
miejsce w konkursie literackim "Moje miasto czeka na
mnie" w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 listopada
w Wieży Ciśnień. Serdecznie gratulujemy i
zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach
OTK.

W tym roku Narodowe Święto Niepodległości miało
dla nas szczególne znaczenie za sprawą sytuacji
politycznej w Ukrainie. Apel przygotowała klasa 4a,
cała szkołą odśpiewała hymn państwowy, a
wyróżnieni uczniowie wzięli udział w poczcie
sztandarowym w uroczystej mszy w Kościele św.
Anny.

poczet szkoły

.

AL

.
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Agatha Christie - klasyka
kryminalna

Kim była Agatha Christie?

,,Elvis'' - 2022

Junior krytyk

kadr filmu "Murder on the Orient Express" w
gwiazdorskiej obsadzie

,,Morderstwo w Orient Expressie" - Agatha
Christie
Nowy rok szkolny i nowy autor zawitał na mojej stronie
szóstej. Tym razem będzie to Agathy Christie,
autorka poczytnych kryminałów, jej książki po prostu
trzeba znać. 
Książka, którą dzisiaj Wam prezentuję została
wydana w 1934 w Wielkiej Brytanii. Aktualnie jest to
najbardziej popularna opowieść Agathy Christie.
Tym razem, znany wszystkim detektyw Herkules
Poirot będzie próbował rozwiązać zagadkę brutalnego
morderstwa w pociągu zwanym Orient Expressem.
Koniec książki czyli rozwiązanie zagadki jest
szokująca, jak myślisz kto dokonał się morderstwa w
tym pełnym ludzi pociągu? 
                                                              Julia Osińska

Agatha Christie urodziła się w 1890 r. i zmarła w 1976
r. Brytyjska autorka powieści kryminalnych oraz
obyczajowych. Najbardziej znana na świecie pisarka
kryminałów. W wieku 11 lat, po śmierci ojca, wraz z
matką zaczęła jeździć po świecie. Był to początek jej
życiowej pasji - podróżowania. W młodości
pasjonowała się matematyką i rozszyfrowaniem
zagadek, które potem przeniosła na karty swoich
powieści. Tematyka zbrodni obecna była w domu
Agathy, ponieważ jej babcia była pasjonatką kroniki
kryminalnej.
W czasie I wojny światowej pracowała w aptece, stąd
zna znakomicie każdą truciznę. Jej pierwszą
powieścią była " Tajemnicza Historia w Styles ",
wydana w 1920r. W księdze Guinnessa figuruje jako
najlepiej sprzedająca się autorka wszechczasów.
Stworzyła postać niekonwencjonalnego detektywa
Herkulesa Poirota, który pojawił się w jej 30
książkach. Uśmierciła go w jednej z powieści,
ponieważ uznawała go "za nieznośnego". Herkules
Poirot obok Sherlocka Holmesa (Conan Doyle) to
najbardziej znany fikcyjny detektyw na świecie!
                                                            Julia Osińska

Może niech cała strona nie będzie o Christie?
Pogadajmy więc o bardzo znanej legendzie muzyki
czyli o Elvisie Presleyu, bo właśnie na ekranach kin
pojawił się o nim film. Buz Luchrmann, czyli reżyser,
według dużej ilości oglądających naprawdę dokonał
bardzo dużej pracy nad tym filmem. Film jest idealnym
odzwierciedleniem biografii Elvisa, niestety smutnym
losie legendy.
Elvisa zagrał Austin Butler, który idealnie go
odegrał. 
Aktor nawet zaśpiewał w tym filmie kilka piosenek
Elvisa np. ,,Trouble'' ,,Baby, let's play house''.
Pułkownika Parkera zagrała amerykańska legenda
kinowa, Tom Hanks. Priscilla Presley (była żona
Elvisa) pokazała się na premierze filmu.
Dzięki filmowi więcej młodzieży zaczęło
słuchać Elvisa Presleya. Bo film zasługuje na
szczególną uwagę właśnie dzięki ścieżce dźwiękowej.
                                                             Julia Osińska

.
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Jesienne trendy na rok
2022! 

Szkolny Klub Mediatora

Trendy i style poświęć im chwilę
Śniadanie daje moc!

O tym, że śniadanie jest
najważniejszym posiłkiem dnia
niby wszyscy wiemy, ale często
zapominamy. Dlatego co roku
klasy I-III biorą udział w
ogólnopolskiej akcji Śniadanie daje
moc! Dzieci przygotowują nie tylko
zdrowe i smaczne posiłki pełne
owoców i warzyw, ale także dbają
o ich piękne serwowanie i wygląd.
Takie samodzielnie przygotowane
śniadanie smakuje wyśmienicie i
uczy zdrowych nawyków. A
ponieważ jemy także oczami warto
zadbać, by pudełko śniadaniowe
wypełnione było czerwonymi
pomidorkami, żółtą papryką,
zielonym ogórkiem. Taka kolorowa
uczta jest bardzo zdrowa.

.

.

W tym roku są bardzo modne tak
zwane babcine sweterki. Tej
jesieni będzie modny kolor
pomarańczowy, czerwony, biały i
szary! Na ulicach będzie można
ujrzeć dziewczyny w długich
barwnych płaszczach i czarnych
wysokich kozakach. Modna jest
także teraz moda lat 90 i 2000!
Co oznacza futra, kardigany z
futrem, baggy 90's jeans, obcisłe
koszulki, dresy w różowym kolorze,
obcisłe rozpinane bluzy i wiele,
wiele innych. Będzie można także
ujrzeć haftowane torebki, i torebki
na ramię "na zakupy". Co roku
coraz bardziej wracamy do
dawnych czasów! Jak to się mówi
po angielsku Old but Gold.

Julia Osińska

mediatorzy

Przedstawiamy szkolnych
mediatorów. Masz problem,
konflikt wydaje się narastać?
Zgłoś się do nich. Każdy z was w
towarzystwie mediatora będzie
mógł przedstawić swój punkt
widzenia. Mediator zadba o
przestrzeń do wypracowania
porozumienia. Mediacje odbywają
się przy wspólnym szacunku, są
bezstronne oraz poufne. 
Sala nr 48:
środa : 13:00 – 13:30 (dyżur pełni
Anna Kolenda)
czwartki : duża przerwa (Alicja
Leśko i Karolina Bartoszewska)
piątek: duża przerwa Małgorzata
Łuczak)

Zdrowe posiłki są ważne dla
każdego, ale szczególnie dla tych,
którzy próbują schudnąć lub
utrzymać zdrową wagę. Istnieje
wiele korzyści z jedzenia zdrowych
posiłków, w tym poprawa poziomu
energii, lepsze trawienie i niższe
ryzyko rozwoju chorób
przewlekłych, takich jak choroby
serca, cukrzyca i rak.

.

.

KB
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Kącik sowy mądrej głowy

krzyżówka

.

Oliwia Modrzik i Natalia Niemczyk

Marta T.
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Uśmiechnij się!

wesołego halloween źródło

Ojciec do syna: A ty co się tak kręcisz po domu,
przecież masz lekcje online?
- Tak ale dziś jest wycieczka!

Co mówi zatroskany matematyk widząc liczbę
parzystą?
- Musisz być dzielna!

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok -
zostaję w tej samej klasie.

– Dlaczego woda nie zdała egzaminu?
– Bo oblała.

– Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły?
– Bo się wypisały.

– Jakie są ulubione ryby matematyka?
– Sumy.

Pierwszy człowiek na ziemi nie czuł się samotny, bo
nie umiał liczyć.

Prawo Murphy,ego:

·  Uśmiechnij się… jutro będzie gorzej.
·  Wiedza i doświadczenie przychodzą z wiekiem.
Najczęściej jest to wieko od trumny.
·  Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze
światów. Pesymista obawia się, że może to być
prawdą.
·  To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim z
możliwych miejsc.
·  Gdy jest napisane: „jeden rozmiar dla wszystkich” –
to znaczy, że nie pasuje na nikogo.
·  Pociąg, na który czekasz na stacji, spóźni się co
najmniej 15 minut.
·  Pociąg, na który biegniesz, odjedzie co najmniej 2
minuty przed czasem.
                                                        źródło google
                                                   Martyna Parkitny 
                                                      Natalia Guzińska

Grafika Google google
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Młodzieżowe słowo roku
2022. Oto kilka propozycji:

       Samorząd       
    Uczniowski

Świąteczny jarmark w szczytnym celu

Junior news

W tegorocznych wyborach do
Samorządu Uczniowskiego głosem
społeczności szkolnej zostali
wybrani:
                Zuzanna Osip,
                  Tomasz Lis
             Sonia Monasterska
Opiekunką została Pani mgr Alicja
Leśko!

.

zastępca: Julia Osińska
dziennikarze: Natalia Guzińska
Martyna Parkitny
Oliwia Modrzik
Karolina Bujoczek
Maja Rzeszutek
Oliwia Kornas
Natalia Niemczyk
Dawid Filipek
           

6.12 odbył się z wielkim rozmachem dzień handlowy w Szkole pod
Lasem. Propozycja padła ze strony uczniów. Uczniowie sami
przygotowali stanowiska handlowe w jadalni i świetlicy. 70 % utargu
zostało w ich kieszeniach, resztę 30% ósme klasy przeznaczą na
organizację komersu, pozostałe klasy na cel charytatywny.
Najprawdopodobniej będzie to wpłata na rzecz fundacji Twój Everest.     
                                                                          Marta Prusinowska

MP

essa – coś co przychodzi łatwo, przyjemne uczucia;
cringe – żenada, wstyd;
gigachad – osoba idealna, wzbudzająca podziw;
kto pytał? – brak zainteresowania treścią komunikatu;
łymyn – żartobliwe określenie kobiet zachowujących
się nieracjonalnie;
naura - po prostu "na razie";
NPC – osoba, która zachowuje się i ubiera jak inni, ale
też mechanicznie, jak postać z gry;
slay - używane, gdy coś nam się podoba, jesteśmy z
czegoś zadowoleni;
sus – podejrzany;

4 grudnia -  Barbórka
6 grudnia - mikołajki, jarmark szkolny
7-9 grudnia - egzamin próbny ósmoklasisty z
Operonem
10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
15-17  - grudnia XV Zabrzański Przegląd Jasełek
21 grudnia szkolne kolędowanie
23 – 31  - grudnia przerwa świąteczna zimowa
24 grudnia - Wigilia 
25, 26 grudnia - Boże Narodzenie
9 stycznia 2023 - wywiadówka za I semestr
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	Piotr Hnatyszyn jest historykiem i kierownikiem Działu Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Urodził się w Siemianowicach Śląskich, a w Zabrzu mieszka od drugiego roku życia. Jest autorem wielu publikacji o Zabrzu, m.in. "Zabrze na dawnej pocztówce". Można go też spotkać na historycznych rajdach rowerowych po mieście, a także na spacerach, które organizuje przybliżając mieszkańcom godne uwagi zabrzańskie miejsca.
	Właśnie podczas takiego spaceru spotkały pana Hnatyszyna nasze dziennikarki Maja Rzeszutek i Oliwia Kornas, i  postanowiły zadać kilka pytań. Przeczytajcie wywiad.
	„ Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?”

