
Przyjaciele Pippi

Wywiad z Panią

Anną Płotkowiak- Przewoźnik

Wychowawcą kl.2a oraz świetlicy

Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego

przez uczennice klasy 3c

Co chciałaby Pani
zmienić w naszej szkole?

Chciałabym aby było
jeszcze więcej sal.

Czy od zawsze chciała
być Pani nauczycielem?

Tak, to było moim
marzeniem z
dzieciństwa.

Od ilu lat pracuje Pani w
naszej szkole?

Już ponad trzydzieści lat.

Czy czyta Pani książki
oraz jaka się Pani
najbardziej podobała?

Tak. Z książek
dziecięcych to z
pewnością „Dzieci z
Bullerbyn”, a z pozycji
dla dorosłych to „Noce i
dnie” Marii Dąbrowskiej.

A film? A może są
filmy,których Pani nie
lubi?

Jeśli chodzi o filmy, to
lubię również „Noce i
dnie” oraz „Dirty

dancing”, natomiast
bardzo nie lubie filmów
kryminalnych oraz
science fiction.

Jakie danie jest Pani
ulubionym?

Bardzo lubię dania
mięsne.

Co Pani lubi robić w
wolnym czasie?

W okresie letnim bardzo
lubię spędzać czas w
ogródku.

Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-8

Szkoły Podstawowej im. A.Lindgren w Dąbrowie nr13- kwiecień 2022 rok

Czy wiesz …

Podobnie jak inne
święta
chrześcijańskie,
również
Wielkanoc
czerpie z tradycji
ludowych.

Jest to wiele
zwyczajów, które
są kultywowane w
trakcie tych Świąt.
Wiele z nich
wywodzi się ze
starosłowiańskich
tradycji
związanych z
Jarym Świętem
(Jare Gody), np.
malowanie pisanek
czy polewanie się
wodą w
Poniedziałek
Wielkanocny.

Mazurek
wielkanocny
wypiekany w
wielu domach w
tym okresie
wywodzi się z
Turcji.
W Polsce zaczęto
piec mazurki w
XVII wieku.
Polska nazwa
"mazurek"
nawiązuje do
Mazowsza.



Czy jest miejsce na
świecie, które bardzo by
Pani chciała odwiedzić?

Tak, bardzo bym chciała
polecieć do Japonii.

Czy ma Pani jakieś
hobby?

Tak, podróżowanie.

Jakie obowiązki posiada
nauczyciel?

Przede wszystkim musi
wychowywać i uczyć
dzieci oraz być dla nich
przykładem.

Z czym ma Pani
największe trudności w
swojej pracy?

Z utrzymaniem
dyscypliny wśród
chłopaków.

Jak się mają Pani relacje
z uczniami?

Nie wiem jak mnie
uczniowie oceniają,
natomiast ja uważam
swoje relacje z nimi jako
bardzo dobre.

Jaki jest uczeń idealny?

Inteligentny, oczytany,
który potrafi przedstawić
swoje zdanie w
kulturalny sposób.

Czy musi Pani zabierać
dużo pracy do domu?

Dużo czasu poświęcam
w domu na
przygotowanie się do
zajęć, sprawdzanie kart
pracy, sprawdzianów.

Czego możemy Pani
życzyć?

Grzecznych uczniów.

Dziękujemy za
poświęcony czas,
życzymy dalszej radości
z wykonywanej pracy

Wywiad przeprowadziły
Pola Stanisławska i
Paulina Leszczyńska

Minione wydarzenia oraz ważne informacje:

 1 kwietnia Dzień bez plecaka
 Koncert ProSimfoniki
 Wyniki konkursu recytatorskiego, na zakładke do ksiązki oraz

na wiersz o twórczości Astrid Lindgren
 Turnieje Orliczek
 Pierwszy dzień wiosny
 Kiermasz wielkanocny

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

Prosimy o częste odwiedzanie nas w internecie:-)











Bocian na łące



KRZYŻÓWKA WIOSENNA:
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PYTANIA:

1. PO ZIMIE.
2. ROŚNIE NA NIEJ DUŻO KWIATÓW.
3. MIESZKAJĄ W ULU.
4. JEST PSZCZOŁA, OSA I … NA LITERĘ „T”.
5. PTAK NA LITERĘ „J” Z PRZYSŁOWIA: „JEDNA……WIOSNY NIE CZYNI.”
6. OWOC PODOBNY DO CZEREŚNI.
7. FIOLETOWY KWIAT NA LITERĘ „I”.
8. LUDZIE MIESZKAJĄCY NA GRENLANDII.
9. JEST SYN I…
10. ZWIERZĘ, KTÓRE JEST RUDE I MIESZKA W LESIE.
11. MOŻNA NIM COŚ PRZYKLEIĆ.
12. MA DUŻE USZY, JEST SZARY I OGROMNY.









Te mazurki ozdobione migdałami

Te koszyki wypełnione pisankami

Te baranki ulepione z marcepanu

Bazie kotki od staruszki ze straganu

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy

Kiedy życie się odradza do swej mocy

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny

Świat się staje znów zielony i radosny Świat radosny!

Radosny! Świat radosny!

Te palemki od bibuły kolorowe

Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe

No a potem jeszcze lany poniedziałek

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Składniki:

Ciasto kruche:

 300 g mąki pszennej
 150 g masła (lub margaryny)
 80 g cukru pudru
 1 jajko (rozmiar M)

Dodatkowo:

 ok. 180 g dżemu, najlepiej kwaskowatego (np. malinowy, z owoców leśnych)
 1 puszka masy krówkowej (400 lub 500g) lub puszka słodkiego mleka skondensowanego
 migdały w płatkach, ok. 30 g czekolady, suszone morele do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Jeśli mamy puszkę mleka skondensowanego słodzonego, należy włożyć ją do wąskiego, ale wysokiego garnka.
Zalać wodą, aby woda przykryła puszkę i gotować 3 godziny (puszkę o pojemności 500 g) lub 2,5 godziny (puszkę
o pojemności 400 g). Od zagotowania wody, gotować dalej na małej mocy palnika (aby woda tylko „mrugała”).
Od czasu do czasu sprawdzać poziom wody w garnku. W razie potrzeby dolewać wrzątku, aby puszka cały czas
była zanurzona w wodzie. Następnie wyciągać puszkę w wody i pozostawić do ostygnięcia.

2. Z podanych składników na ciasto kruche zagnieść jednolite ciasto, ręcznie lub przy użyciu robota kuchennego.
Owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na ok. 1 godzinę.

3. Ciasto chwilę zagnieść, aby zmiękło. Następnie rozwałkować na duży placek, od razu na papierze do pieczenia.
Placek przyciąć, aby powstał prostokąt (u mnie o wymiarach 35x 32 cm). Ciasto, razem z papierem do pieczenia,
przełożyć na dużą blachę.

4. Z resztek ciasta uformować wałeczki i zrobić brzeg.
5. Dżem przetrzeć przez sitko, aby pozbyć się pestek i rozsmarować na cieście.
6. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 25 minut w temperaturze 180°C, grzałka góra- dół, aż brzegi się zarumienią.

Blachę z ciastem wyciągnąć na blat i pozostawić do ostygnięcia.



7. Masę krówkową rozmieszać łyżką w miseczce, aby zrobiła się gładka i miękka. Następnie rozsmarować ją na
cieście i udekorować mazurka według uznania.

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciasta/424-mazurek-kajmakowy-najprostszy

21 marca zostały ogłoszone wyniki konkursu „Wiersz związany z twórczością Astrid Lindgren”.

Klasy I-III

I miejsce: Maria Topolska

II. miejsce : Borys Chrobak

III miejsce: Patryk Drewniak

Wyróżnieni: Nina Kuziora, paulina leszczyńska, Zuzanna Apolinarek, Adam Tuszyński, Maja Misiak, Michał Wojtan

Klasy Iv-VIII

I miejsce: Emilia Chwalińska

II miejsce: Aleksandra Nadolna

III miejsce: Marta Wojtkowiak i Amelia Księżopolska

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/ciasta/424-mazurek-kajmakowy-najprostszy




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
Lewandowska
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