
Przyjaciele Pippi

Wywiad z Panem

Mateuszem Jaukszem

katechetą oraz wychowawcą świetlicy

Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego

przez uczennice klasy 3c

1. Co skłoniło Pana
do tego aby zostać
katechetą?

Chciałem przybliżać
Pana Boga ludziom.
Początkowo byłem w
Seminarium
Duchownym i
myślałem, że będę
księdzem, ale po
czterech latach
stwierdziłem, że
chcę pracować w
szkole jako
katecheta. Chciałem
mówić o Panu Bogu,
do Pana Boga
prowadzić.

2. Ile lat pracuje
Pan jako
nauczyciel?

To jest mój trzeci
rok, drugi w tej
szkole, a
poprzednio w
szkole w pobliżu
miejscowości Buk.

3. Jaką szkołę Pan
ukończył?

Ukończyłem
gimnazjum katolickie
im. św. Stanisława
Kostki w Poznaniu na
Grunwaldzie (teraz
szkoła mieści się przy

ulicy Głogowskiej).
Uczęszczałem
również do liceum
katolickiego im. Bł.
Natalii Tułasiewicz w
Poznaniu.

4. Czy lubi Pan pracę
z dziećmi?

Tak, chociaż bardziej
lubię jak są grzeczne
i słuchają, jednak jak
nie są grzeczne to i
tak ta praca
dostarcza mi wiele
satysfakcji i
przyjemności.

Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-8

Szkoły Podstawowej im. A.Lindgren w Dąbrowie nr 12- marzec 2022 rok

Czy wiesz …

Powszechnie
myślimy o marcu,
kwietniu i maju jako
miesiącach
wiosennych, ale
astronomicznie
wiosna oficjalnie
zaczyna się na
równonocy
wiosennej.

Około 1800
gatunków ptaków
spośród 10000,
migruje wiosną,
wracając do domu
po wylocie na zimę.

Najstarsze znane
użycie terminu
„wiosenne
porządki” miało
miejsce w 1857
roku.

Benjamin Franklin
jako pierwszy
zaproponował
zmianę czasu w
1784 roku. Został on
w pełni wdrożony
dopiero pod koniec
II wojny światowej.



5. Jak wspomina Pan
okres szkoły? Czy
pamięta Pan ciekawe
historie?

Ze szkoły podstawowej
ciężko, Mało co
pamiętam. Najlepiej
wspominam liceum, gdyż
byliśmy małą, kameralną
klasą. Jeśli chodzi o
ciekawą historię, to
pamiętam kiedy
robiliśmy przedstawienie
na studniówkę, to jest
taka zabawa na 100 dni
przed egzaminem
maturalnym, wówczas
każdy z nas miał się
wcielić w jednego z
nauczycieli oraz w
sposób ciekawy
zaprezentować dana
postać używając
najciekawszych
sformułowań, których
dany nauczyciel używał
podczas lekcji.

6. Jaki był Pana
wymarzony zawód z
dzieciństwa?

Kiedyś chciałem być
księdzem, teraz jestem
nauczycielem i
zobaczymy co czas
pokaże. Póki co na ten
moment jestem

zadowolony z
wykonywanego zawodu.

7. Ulubiona Pana
potrawa?

Na śniadanie najbardziej
lubię bułeczkę z szynką,
serkiem, pomidorem i
cebulą, a a na obiad
tradycyjnie schabowy.

8. Czy praca katechety w
formie zdalnej jest
trudna?

Jest łatwiejsza od strony
organizacyjnej,
natomiast trudniejsza od
strony przesłania. Ma
swoje plusy i minusy,
jednak jest mniej
kontaktu z uczniem, a to
na lekcjach katechezy
jest bardzo potrzebne.

9. Kiedy obchodzi Pan
urodziny i imieniny?

Imieniny mam 21
września ( wspomnienie
św. Mateusza apostoła i
ewangelisty), a urodziny
mam 10 października.

10. Co Pan lubi robić w
wolnej chwili?

Lubię sporty- jazda na
rowerze, pływanie, w

zimie jazda na nartach,
ale także lubię
wieczorem obejrzeć
dobry serial, spotkać się
z znajomymi, wyjść
gdzieś poza dom.

11. W co lubił się Pan
bawić jako dziecko?

Kiedyś bawiliśmy się w
takie gry jak
„Chowanego” i „Berek”.

12. Czego możemy Panu
życzyć?

Chyba przede wszystkim
ukończenia szczęśliwie
studiów.

Dziękujemy
za poświęcony czas,
życzymy dalszej

radości z
wykonywanej pracy

Wywiad przeprowadziły :
Paulina Leszczyńska
Pola Stanisławska

Minione wydarzenia oraz ważne informacje:

 4marca- Dzień solidarności z Ukrainą
 4marca- Warsztaty online z CentrumNauki Kopernik
 3marca- wyniki konkursu żywieniowego
 Konkurs wiosenny „Zakładka do książki”
 Konkurs wiosenny „Napisz wiersz związany z twórczością

A.Lindgren”
 24 luty- Tłusty czwartek
 Dzień dinozaura, Dzień kota
 Koncert proSinfoniki

Wszystkie szczegóły powyższych informacji są umieszczone na
stronie naszej szkoły www.dabrowa.edu.pl oraz na naszym
facebooku .



Piosenka dla klas 1-3

„Spring is here”

https://youtu.be/DobrRgD5aOU

Tekst Tłumaczenie:

Spring is here. Spring is here.

How do you think I know?

I just saw a bluebird. That is how I know.

Spring is here. Spring is here.

How do you think we know?

We just saw a bluebird that is how we know.

Do the bird walk and strut your thing.
Do the bird walk and flap your wings.
Do the bird walk do anything and look around
for another sign of spring.

Sing verses changing underlined words to bee,
ladybug, butterfly, frog (use jump instead of
walk).

Wiosna nadeszła. Wiosna nadeszła.

Jak myślisz, skąd to wiem?

Właśnie widziałem niebieskiego ptaka. Dlatego
właśnie wiem.

Wiosna nadeszła. Wiosna nadeszła.

Jak myślisz, skąd to wiemy?

Właśnie widzieliśmy niebieskiego ptaka. Dlatego
właśnie wiemy.

Rób ptasi spacer i chodź dumnie.
Rób ptaka spacer i machaj skrzydłami.
Rób spacer ptaka, cokolwiek i rozgląda się za
kolejnym znakiem wiosny.

Śpiewaj wersety zmieniając podkreślone słowa
na pszczoła, biedronka, motyl, żaba (użyj skoku
zamiast chodzenia).

przygotowała: Julka Eleryk



przygotowała Nina Kuziora



przygotowała: Ninia Kuziora



przygotowała: Julia Eleryk
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1 PO KWIETNIU.
2 BOCIAN TO…
3 9 MIESIĄC ROKU
4 PORA ROKU PRZEDWIOSNĄ.
5 4 DZIEŃ TYGODNIA.
6 KWIAT O SILNYM ZAPACHU, NA LITERĘ "H".

przygotowała: paulina Leszczyńska



przygotowała: Anna Lewandows





przygotowała: Paulina leszczyńska





Jogurtowe Parfait

Pod nazwą "Jogurtowe Parfait" ukrywa się po prostu mieszanka jogurtu naturalnego (najlepiej
sprawdza się grecki) i dodatków. Do wyboru mamy świeże owoce, konfitury, muesli, granolę, suszone
owoce, orzechy, migdały, pokruszone ciasteczka itp. Ten przysmak nadaje się idealnie na śniadanie.
Wykonanie jest proste: warstwa owoców (muesli, granoli itp.), jogurt, kolejna warstwa owoców (albo
tym razem innego wybranego dodatku) itd. Górę możemy nawet posypać pokruszonymi ciasteczkami,

polać sosem owocowym lub czekoladowym - będzie bardziej odświętnie!

przygotowała: Maja Zając



Trend nr 1: wiosna 2022 Spódniczki mini

Trend nr 2: Stylizacje odsłaniające brzuch. Powrót crop topów

Trend nr 3: Spodnie w wersji oversize





Opieka nad zespołem redakcyjnym

mgr Kamila Gawron i mgr Beata Płotkowiak

Skład zespołu redakcyjnego:

Królikowska Barbara, Kuziora Nina,
Leszczyńska Paulina, Szymańska Olga, Pola
Stanisławska, Julia Eleryk, Zając Maja, Miler
Emilia, Lewandowska Anna, Dziedzic Anna
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