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Wielkie sympatyczne serce dla całej społeczności
Szkoły pod Lasem od redakcji Pszczółki.

Nasi najlepsi
uczniowie

Zuzia, Blanka, Natalia, Barbara, Kuba, Natalia

Na str. 7 przedstawiamy uczniów ze
średnią 5,0 i więcej. Każda uczeń, który
uzyskał taką średnią ocen oraz co
najmniej bardzo dobre zachowanie
otrzyma stypendium motywacyjne. Czy
wiecie, że im wyższa średnia, tym wyższe
stypendium? Właśnie zaczyna się II
semestr i kolejna szansa na zdobycie
pieniędzy. Powodzenia!

Choć zwyczaj obchodzenia walentynek przywędrował do Polski
dopiero blisko dwie dekady temu, Święto Zakochanych bardzo
szybko zyskało w naszym kraju wielu sympatyków. Dziś trudno
już wyobrazić sobie ten dzień bez ozdobionych serduszkami i
pluszakami sklepowych witryn oraz długich kolejek w
kwiaciarniach. Co ciekawe, 14 lutego jest nie tylko szansą dla
zakochanych par do wzajemnego wyznania sobie uczuć, ale
także świetną okazją, by wyrazić sympatię wobec innych
bliskich nam osób. Więcej s.2 i s.3
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Wywiad z ciekawym
człowiekiem

Sekretne wyznania
romantyków

Dawid, czym jest dla ciebie miłość?
- Miłość, ciężko jest to opisać, jest to zaufanie i
wsparcie, które otrzymujemy a za równo musimy je
zapewnić drugiej osobie.
Czy byłbyś w stanie poświęcić życie za drugą
połówkę?
- Myślę, że w trudnej sytuacji drugiej połówki, na
pewno bym jej pomógł i wolałbym całe zmartwienie
wziąć na siebie, ale gdyby była taka sytuacja, to bym
się poświęcił. 
Czy planujesz coś na walentynki?
- Planuję dać jej prezent i obdarzyć ją czułością.
Czy łatwo ci mówić o swoich uczuciach?
- Ogólnie to jestem dość nieśmiały i nie lubię mówić o
moich sprawach intymnych. 
Czy coś się zmieniło w tobie odkąd masz swoją
drugą połówkę?
- Dało mi to możliwość rozwijania nowych pasji, znam
swoją wartość i mam z kim się śmiać. 

Jakie znaczenie mają dla ciebie walentynki?
- Według mnie walentynki są dniem, w którym
możemy okazywać swoją miłość do drugiej osoby.
Z kim będziesz spędzać walentynki?
- Z moją ukochaną drugą połówką.
Czy zamierzasz dać mu jakiś prezent?
- Tak, wyjątkowy prezent, który jest moim sekretem. 
Czy łatwo mówić o uczuciach?
- Czasami ciężko jest mówić o takich rzeczach
intymnych. 
Czy to twoje pierwsze walentynki spędzone z
kimś?
- Tak, spędzam je z osobą, z którą kocham spędzać
czas.
Jak to jest być zakochanym?
Jest to uczucie nie do opisania. Przyjemne, tak mogę
to opisać.

Wywiad przeprowadzili: 
Karolina Bujoczek, Julia Osińska, 
Michał Kalisiewicz, Maja Stefaniak,

Oliwia Modrzik, Marta Tamaka

,

Natalio, czekasz na walentynki?
- Oczywiście, nie mogę się doczekać tego
magicznego dnia.
Czy masz chłopaka?
- Tak, mam. I bardzo mi na nim zależy.
Jak zostaliście razem?
- Stało się to w mikołajki, przy wyjściu awaryjnym.
Spytał się, czy zostanę jego dziewczyną. Bardzo się
ucieszyłam i powiedziałam tak. Nigdy nie zapomnę
tego dnia. 

                                             

Do wywiadu zaprosiliśmy Natalię i Dawida 
z klasy 6a, którzy stanowią zgraną parę już
od jakiegoś czasu i zgodzili się odpowiedzieć
na kilka dociekliwych pytań.

pinterest
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Temat miesiąca - "Po co komu miłość?"

   Nie mam pojęcia, po co komu miłość, przecież to
tylko marnowanie czasu. Przez tę całą miłość tylko w
głowie się namiesza, nie da się skupić ani uczyć w
spokoju. Wszyscy tylko w kółko powtarzają "Miłość to
wszystko, czego potrzebujesz, aby być szczęśliwym".
Bzdury! Wszystko, czego potrzebuję do szczęścia to
fajna praca, dużo pieniędzy i mój ukochany pies
Harry. Jedyne co rozumiem w miłości to sympatia do
własnego pupilka, a nie do dziewczyny czy tam
chłopaka.
- George! Szybko budź się, bo zaraz się spóźnisz do
szkoły! - krzyczała moja mama, gdy w tym samym
czasie gotowała jajka na śniadanie. Była godzina
siódma, nie rozumiem, po co to całe halo ze
wstawaniem o siódmej, może ja chce wstać 10?
  Po chwili zszedłem na dół do kuchni po śniadanie, a
następnie wyruszyłem w drogę do szkoły. Był to dzień
14 lutego, czyli te głupie, niepotrzebne walentynki. Po
co komu to durne święto? Nigdy tego nie zrozumiem.
- Dzień dobry w tym szczególnym dniu, pełnym
miłości. Temat dotyczący dzisiejszego dnia to "Czym
jest właściwie miłość?". Macie dziesięć minut na
napisanie w zeszycie, jak rozumiecie ten temat. -
powiedziała pani Nowak.
Od razu wiedziałem, że napiszę, że jest czymś
bezużytecznym i głupim. Gdy zacząłem pisać to, co
chciałem, pani uchyliła się nade mną. 
- Poważnie George? Nawet jeśli masz kłamać, to
napisz coś miłego i wesołego - uśmiechnęła się.

Ola i Antek

- Nie ma szans - powiedziałem - dla mnie miłość jest
tym, co napisałem i zostawię to tak jak jest -
dokończyłem zdanie.
  Następnego dnia do naszej klasy przyszła nowa
dziewczyna, pochodziła z Francji. Była najpiękniejszą
laską, jaką kiedykolwiek widziałem. Zaraz... co? Nie,
nie, nie, jest to do mnie niepodobne, nie dam się
wciągnąć w tą całą miłość, oj nie!
-Wiedziałem! Totalnie się zakochałeś w tej nowej
dziewczynie! - powiedział mój najlepszy przyjaciel,
Max. - Wiesz w ogóle jak ma na imię? - 
- Nie jestem w niej zakochany! - krzyknąłem cały
zaczerwieniony. - Miłość to bzdura! A poza tym nie,
nie wiem, jak ma na imię i mnie to nie obchodzi! -
nadal byłem cały czerwony. 
- Aż się zarumieniłeś! - zaczął mnie jeszcze bardziej
irytować. Nie ciągnąłem tej kłótni, ponieważ nie
miałem na to siły. Po lekcji podeszła do mnie ta
dziewczyna, i się przedstawiła. Miała na imię Emma.
Kurcze, chyba powoli popadam w to głupie uczucie. 
    Minęło 10 lat od tamtego zdarzenia, mam aktualnie
22 lata, a Emma jest moją dziewczyną. Nie wiem, co
mnie przekonało do miłości, ale miłość jest czymś
najpiękniejszym i najprzyjemniejszym w życiu. Dla niej
warto żyć i robić różne, nieoczekiwane rzeczy...

Julia Osińska

Marta i Mateusz

2b

2b
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Język polski nie może być
nudny!

Szkolna Uliczka Sukcesu

Na języku polskim pani Beata Bugaj zachęciła nas
do stworzenia makiet zainspirowanymi lekturą
"Bracia Lwie Serce". Makiety tworzyły dwie klasy
czwarte 4A i 4B. Przynieśliśmy różne rzeczy z domu i
zaczęliśmy tworzyć rzeczy z naszej wyobraźni i
oczywiście książki. Przed początkiem tworzenia
wszyscy się dobrali w grupy 2,3 lub 4
osoby. Wszystkie makiety wyszły bardzo ładnie.

Julia Wilczek

Sukcesy matematyczno - przyrodnicze
naszych uczniów:

Finał międzyszkolnego turnieju matematyczno-
przyrodniczego "Woda dla miasta" 
III miejsce zespół w składzie;
1.B. Brodowicz 8a
2.K. Krymslu 8a
3.D. Leśniewski
Do finału konkursu "matematyka dla wytrwałych"
zakwalifikowali się : 
1.Sergiusz Maćkowski 6a 
2.Klaudia Korecka 7a

Sukcesy literackie
                     Bartosz Polak, uczeń klasy 8b,
                                 zajął I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Literackim Antologia poezji
dziecięcej i młodzieżowej. W poprzednim numerze
Pszczółki znajdziecie jego zwycięski limeryk. W tym
samym konkursie wyróżnienie otrzymała 
                   Julia Lewicka z klasy 5b

a tytuł laureata
Klaudia Korecka z klasy 7a.

Uczniów przygotowały panie Krystyna Kęsy, Grażyna
Bagińska i Beata Bugaj.

Serdecznie gratulujemy tak znaczących sukcesów!

#wezpoczytaj  #zaczytani   #fundacjapiastun

Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, 
zainspiruj innych!

po raz kolejny Fundacja Piastun przekazała naszej
bibliotece książki, które możesz zabrać do domu!
To nie są zwyczajne książki.  Kiedyś je czytał ktoś
inny i postanowił się z tobą nimi podzielić. Może
kiedyś i ty podarujesz swoje książki innym
czytelnikom?  
Jest jeszcze coś ważnego, wiele osób zaangażowało
się w to, żebyś mógł dostać książkę. Ci ludzie
serdecznie Cię pozdrawiają i mają nadzieję, że
spędzisz z lekturą wspaniałe i niezapomniane chwile!

Martyna Parkitny , Natalia Guzińska

BB
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Wieści szkolnej treści
Ściąganie w szkole

Ściąganie to oszustwo dokonywane podczas
egzaminów, testów, kartkówek polegające na
zastosowaniu niedozwolonej dodatkowej pomocy.

Ściąganie a współpraca i pomaganie

Ściąganie w dzisiejszych czasach jest bardzo popularne wśród uczniów
szkół podstawowych i średnich. Ten typ oszustwa przybiera różne formy:
współpracy między uczniami czyli podpowiedzi, podmienianie testów,
przesyłanie zdjęć testów itp. Albo używanie  różnorodnych pomocy typu
karteczki - ściągi papierowe - lub bardziej zaawansowanych technologii,
tj. różnorodnych urządzeń: smartfonów, smartwatchy. 

Z perspektywy ucznia

Zapewne wiecie, że używanie ściąg przez ucznia jest normalnością.
"Używam ściąg, kiedy nie umiem na sprawdzian" - mówi ósmoklasistka.
"Ja nie ściągam, ale nie dlatego, że jestem uczciwa, tylko dlatego, że
zbyt się boję, by to zrobić" - uczciwie przyznaje  uczennica szóstej klasy.
Wygląda na to, że przyczyną używania ściąg jest brak wiedzy,
odpowiedniego przygotowania się z zadanego materiału, ale też brak
systematyczności. Uczciwość wynika natomiast ze strachu przed
złapaniem, a nie z planowania swojego rozwoju edukacyjnego!
Podsumowując, ściągam, bo nie umiem, albo nie ściągam, bo się boję.

Zagrożenia wynikające ze ściągania

Ściąganie w szkole jest oczywiście zabronione, ale nie wynika to z
odgórnych przepisów. Jeżeli nauczyciel złapie ucznia, który ściąga
podczas testu, może wstawić temu uczniowi za ten test ocenę 
niedostateczną bez możliwości poprawy. Ściąganie zwykle nie jest
przestępstwem i nie jest wyraźnie zabronione przez prawo.

Z perspektywy nauczyciela

Skoro wiemy że uczniowie non stop ściągają, musimy wiedzieć, co
nauczyciele o tym myślą "Jest to głupie! Uczniowie nie podejmują
wysiłku, aby samemu zmierzyć się z zadaniem. Rzeczywiście, w
internecie jest wszystko, ale czy przepisanie zadania sprawi, że
potrafimy je rozwiązać? ". - mówi jedna z naszych nauczycielek.
"Denerwuje mnie to, że staram się, by dobrze ich nauczyć, wyćwiczyć
materiał,  a oni jakby nigdy nic ściągają". - mówi nauczycielka klasy 7a. 

Z przytoczonych wypowiedzi
wynika, że nauczyciele w ściąganiu
widzą zagrożenia przede
wszystkim dla samych uczniów.
Poza tym sprawdzanie cudzych
tekstów zaczerpniętych z internetu
jest stratą czasu. Po nauczaniu
zdalnym umiejętności ściągania
wzrosły, wzrosły też braki w
wykształceniu. Uczniowie przestali
czytać, dociekać, poszukiwać.
Korzystają z gotowców. 

Hanna Pranica

. .
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Panna Addams wracaJunior krytyk
Gra "Hello Neighbor 2"

"Wednesday'' - kolejna część z serii Rodzina
Addamsów!
W tym roku na Netflix pojawił się nowy serial:             
"Wednesday". W serialu dziewczyna idzie do nowej
szkoły, gdzie poznaje przyjaciół, ale zyskuje też
wrogów. Kobieta jest twarda i raczej niczego się nie
boi, powiedziała, że ma alergie na kolory, jedyne
ubrania, które nosi, to ciuchy czarne lub czasami
czarno - białe. Niektórzy mogą kojarzyć jej taniec na
mediach społecznościowych, gdzie stał się bardzo
popularny. Wednesday ma swojego przyjaciela,
Rączkę, który lubi manicure i pomaga jej w różnych
sprawach. W  głównej roli występuje aktorka Jenna
Ortega, która również występowała w takich filmach i
serialach jak np. "Rodzinka od środka" lub "Dzień
na tak". 

  Natalia Guzińska

Źródło Google

Jak przebiega gra?
Na początku gracz widzi porwanie dziecka, potem
musi odkryć, że niebieski dom został opuszczony.
Następnie zadaniem gracza jest odwiedzenie
następujących domów: Piekarnia, Dom dziadka, 
Willa. 
A w każdym domu, kiedy już rozwiąże zagadki, musi
iść do muzeum, gdzie z porwanym dzieckiem chowa
się sąsiad.
Recenzja
Gra jest świetna, ale są też i błędy. TinyBulid pisało,
że gra została wydana przedpremierowa, stąd
niedociągnięcia: 
1. AI przeciwników nie zawsze działa
2. Zakończenie gry jest nudne, pojawia się więcej
pytań niż odpowiedzi.
Gra w wersji podstawowej kosztuje ok. 140 zł, a
wersja delux ze wszystkimi DLC 215zł.

Dawid Filipek

DAVIX

"Glass Onion" - film
Danielem Craigiem"Glass Onion" - film z serii "Na noże". Detektyw

Benoit Blanc zostaje zaproszony na wyspę pana
Milesa Brona, na tak zwaną "Imprezę z trupem".
Przyjaciele Milesa widzą się po latach i wraz z
detektywem, który ich tam zaskakuje swoją
obecnością, wchodzą na prom, który ich zawozi do
willi zwaną "Glass Onion". Po kilku godzinach jeden
z uczestników spotkania zostaje zamordowany, wiele
sekretów się odkrywa, ale pytanie brzmi:  Kto? Jak?
Kiedy? I dlaczego zamordował? 
                                                         
                                                 poleca Julia Osińska

.

TinyBudy
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Co jest najmodniejsze w
tym sezonie? Średnia ocen!

Powraca moda lat '90 i 2000!

Trendy i style poświęć im
chwilę   

W tym roku powraca moda z lat
2000's i 90's więc wracają style
vintage, boho, oraz punk i rock. W
tamtym okresie przeważały
jaskrawe kolory. Bardzo modnymi
butami  na lato były sandałki na
słupku z cienkimi paskami. Chcesz
być trendy, nie bój się kolorów i
wzorów, łącz je tak, jak
podpowiada ci wyobraźnia i
odwaga. No i koniecznie postaw
na denim, ten w jasnym odcieniu
błękitu. Powodzenia trendy
Pszczółki.                                   

Natalia Niemczyk   
        

Źródło Google

      Zestawienie średniej klas       
              według ocen:

4a 4,90
4b 4,75
5a 4,54
5b 4,43
6a 4,50
6b 3,84
7a 4,09
8a 4,15
8b 3,79
8c 4,10

Przedstawiamy listę najlepszych
uczniów w naszej szkole:

4a Dudek Magdalena 5,09 
4a Glos Kalina 5,00 
4a Góralczyk Piotr 5,00 
4a Kłak Kamil 5,00 
4a Kubaliński Igor 5,09
4a Łukasiewicz Alicja 5,09 
4a Nastała Agnieszka 5,09 
4a Nikodemski Karol 5,27 
4a Rachlak Lena 5,36 
4a Skrzypiec Tomasz 5,36 
4a Tomala Paulina 5,55 
4a Wilczek Hanna 5,00 
4a Wójcik Paulina 5,00
4b Grajcar Aleksandra 5,18 
4b Guzińska Natalia 5,00
4b Jośko Karolina 5,00 
4b Kuczera Olivia 5,00
4b Madej Hanna 5,09 
4b Maertz Mikołaj 5,00

4b Parkitny Martyna 5,09 
4b Parkitny Daniel 5,09 
4b Pięta Szymon 5,18 
4b Pluta Wojciech 5,09 
4b Pszowska Lena 5,27 
4b Starowicz Amelia 5,27
5a Adamski Kacper 5,08 
5a Antoszczyk Stanisław 5,17 
5a Gburek Matylda 5,42 
5a Gmyrek Zuzanna 5,25 
5a Lewandowska Emilia 5,18 
5a Tomaszewska Emilia 5,45 
5b Osiadacz Kalina 5,08
5b Shokina Veronika 5,45
6a Bujoczek Karolina 5,50 
6a Maćkowski Sergiusz 5,58 
6a Niemczyk Natalia 5,08 

.

Do stypendium motywacyjnego
została zgłoszona także
Magdalena Wandzel 5a za
osiągnięcia sportowe

Gratulujemy!

6a Osińska Julia 5,42 
6a Stefaniak Maja 5,00 
6a Tamaka Marta 5,00 
6a Węgrzyn Maja 5,00 
6a Zgrzędek Oliwia 5,08 
7a Gansty Natan 5,31 
7a Michalski Mikołaj 5,43 
8a Błaszczyk Joanna 5,07 
8a Dronka Karolina 5,14 
8a Monasterska Sonia 5,21 
8a Płatek Amelia 5,07 
8a Siwik Adrianna 5,00 
8b Papierniak Aleksander 5,21 
8b Pierończyk Piotr 5,21 
8c Gnielczyk Martyna 5,0

.

.
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.

krzyżówka

Natalia Niemczyk

Oliwia i Marta
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Żarty i suchary UŚMIECHNIJ SIĘ

.

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych
rodziców?
Cicha noc.

Jasiu do sąsiadki:
-Potrzebna Pani lodówka?
-Nie.
-To zaraz przyjdziemy zabrać.

Co robi matematyk w święta?
Zadania z gwiazdką.

Jak się nazywa przesolona firanka?
Zasłona.

Dlaczego długopis nie chodzi do szkoły?
Bo się wypisał.

.

Uśmiechaj się!
Będziesz czuć
się dużo lepiej,
bo nie tylko 
częściej
będziesz
szczęśliwy,
ale również
twój organizm
będzie
zdrowszy. Są
na to dowody
naukowe.

CIEKAWOSTKI

1. Świnia nie da rady popatrzeć do góry. Patrzy tylko
prosto przed siebie.
2. Konie nie mogą wymiotować.
3. Podczas kichania można złamać żebro.
4. Sahara to największa pustynia na świecie, jednak
znajduje się na niej tylko 15% piasku. 
5. Najsilniejszym mięśniem człowieka jest język.
6. Zęby to jedyna część ciała, która nie może się
sama zregenerować.
7. Lizaki Chupa Chups pochodzą z Hiszpanii. Nazwa
ta pochodzi od czasownika „chupar” – „ssać”.
8. Twórcą tabliczki mnożenia jest Pitagoras. W wielu
językach np. francuskim tabliczka mnożenia
nazywana jest tabliczką Pitagorasa.

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
- Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny. Rozpłakane
dziecko biegnie do mamy i mówi:
- Mamusiu, babcia mnie straszy

Mówi ogrodnik do ogrodnika?
Przesadziłeś!

Mama pyta się swego synka:
– Jasiu, jak się czujesz w szkole?
– Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o
niczym nie wiem.

Przychodzi babka do lekarza:
– Panie doktorze, nie mogę rano zjeść śniadania.
– To niech pani zje rano obiad.

Jak się czuje ogórek w towarzystwie śmietany?
Mizernie.

Co robi 9 zł w portfelu?
Ledwo dycha

Dlaczego uczniowie zjedli kartkówkę?
Bo nauczyciel powiedział im, że to bułka z masłem.

Natalia Guzińska i Martyna Parkitny

.

.
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O piątkowej dyskotece
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Hej, wiem że ten artykuł może poróżnić naszą społeczność szkolną, ale
uważam że jest to temat, który warto poruszyć.
Myślę, że nie zdziwię was, jeżeli powiem, że chcę wyrazić swoją opinię
na temat nieodbytej dyskoteki w naszej szkole.
Jak sami dobrze wiemy w tej placówce rzadko odbywają się takie
wydarzenia, dlatego nie rozumiem waszego obcesowego i bezmyślnego
zachowania.
Dostaliśmy możliwość stworzenia listy piosenek, które byśmy chcieli,
żeby leciały. Zamiast skorzystać porządnie z tej okazji i z tego, że
nauczyciele w końcu postanowili zrobić imprezę w szkole, zrobiliśmy coś
niedorzecznego. 
Wybranie na listę piosenek samego polskiego rapu wypełnionego
wulgaryzmami było idiotyczne, przecież to logiczne, że takie coś nie
przejdzie w szkole. Z powodu braku pomyślunku osób, które tworzyły tę
playlistę, ucierpieli wszyscy uczniowie a impreza została odwołana. 
Powiedzcie szczerze, było warto? Słuchajcie za zamkniętymi drzwiami
czego chcecie, ale kiedy przychodzicie do szkoły miejcie resztki
szacunku do tej placówki i dojrzejcie, bo w ten sposób dużo nie zyskacie
u nauczycieli, a kolejna dyskoteka będzie na pewno nieprędko.
Apeluję, zacznijcie myśleć.

XYZ

Rok 2023 będzie rokiem Pani
Wisławy Szymborskiej! 
Wisława Szymborska to polska
pisarka, tłumaczka, krytyczka oraz
laureatka nagrody Nobla w
dziedzinie literackiej. Z tej okazji w
szkole będą organizowane przez
panią Kęsy oraz panią Bugaj
cykliczne akcje.
"Poeci nie robią nic innego,
tylko szukają słów" - mówiła
Szymborska w Polskim Radiu.
Proces pisania wiersza
porównywała zaś do wydobywania
rzeźby z kamienia. To jest robota
kamieniarska - podkreślała.

.

12 lutego - koniec I semestru
14 lutego- walentynki, czyli Dzień
Zakochanych

Samorząd uczniowski uruchamia
pocztę walentynkową.

Chcesz komuś napisać coś
miłego, złożyć życzenia, a może
kogoś pozdrowić?
Nie ma problemu! Samorząd
uczniowski wręczy twoją kartkę
wskazanej osobie.

16 lutego - Tłusty czwartek
17 lutego - Dzień Kota
18 lutego - ostatnia
sobota karnawału 
21 lutego - Ostatki 
22 lutego - Popielec 

.
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