
Przyjaciele Pippi

Wywiad z Panem

Jackiem Nowakiem

nauczycielem w-f

Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego

1. Od ilu lat jest
pan nauczycielem
WF?

Nauczycielem w-f
jestem od 3,5 roku.

2. Jaki jest pana
ulubiony sport?

Szachy pod wodą.

3. Czy jest jakiś
sport którego nie
lubi?

Nie ma takiego.

4. Czy w młodości
był pan dobrym
uczniem nie tylko z
WF?

Tak

5.Czy ma pan jakąś
inspirację sportową?

Kabe Brian, Michael
Jordan i Shaquille
O’Neal

6. Czy podoba się panu
praca nauczyciela?

Tak

7.Kim pan chciał
zastać w przyszłości
jako dziecko?

Koszykarzem

8.Czy spotkał pan się
kiedyś z jakąś legendą
sportową?

Tak z: Marcinem
Gortatem, Cezarym
Trybańskim, Mateuszem
Paniczą i
MateuszemWlazłym.

9.Kto jest pana idolem?

Moi Rodzice

10. Z kogo pan brał
przykład w dzieciństwie?

Kobi Brian, Shaquille
O’Neal i z Rodziców.

Dziękujemy za
poświęcony czas,
życzymy dalszej
radości z
wykonywanej pracy

Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-8

Szkoły Podstawowej im. A.Lindgren w Dąbrowie nr 9- listopad 2021

Czy wiesz
że …

Podczas jesieni
astronomicznej
dzień jest krótszy od
nocy, a ponad to z
każdą kolejną dobą
przybywa nocy a
ubywa dnia.

Z jesienią związane
jest też babie lato.

Są to unoszone w
powietrzu nici
przędne
wytwarzane przez
młode pająki obu
płci, z gatunków o
niewielkich
rozmiarach,
zaliczanych do wielu
rodzin. W Europie
Środkowej zjawisko
to obserwowane
jest zwykle w
drugiej połowie
września. Potocznie
okres jego
występowania
określany jest
również jako babie
lato.

https://ciekawostki.online/ciekawostki/596/o-europie/


Mama uczy synka liczyć, zadaje pytania:
– Ile nóg ma pies?
– Cztery.
– A ile ma uszu?
– Dwoje!
– A oczu?
– Mamo, czy ty nigdy nie widziałaś psa?!

Z czego pije informatyk?
Z e-kranu!

- Maćku, kto jest najbardziej leniwy w twojej klasie? - pyta ojciec.
- A co to jest leniwy?
- To znaczy, że ktoś nic nie robi, tylko się przygląda, jak inni pracują.
- A, to nasz pan od matematyki.

przygotowała: Pola Stanisławska

Minione wydarzenia oraz ważne informacje:

 10.11- Szkolne obchody Dnia Niepodległości
 29.11-3.12- zbiórka elektrośmieci
 Do 30.11- rywalizacja na platformie Pho3nix Kids!
 29.10- koncert ProSimfoniki
 Do 12.12- konkurs piosenki świątecznej
 27.10-Wycieczka do Rezerwatu Meteoryt Morasko
 22.10- Występ teatru Blaszany Bębenek
 21.10- ogólnopolska akcja Przerwa na czytanie

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:-)

https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/601-wycieczka-do-rezerwatu-meteoryt-morasko


clothes- ubrania skit- spódnica

coat- płaszcz boot- kozaki, wysokie buty

dress- sukienka glove-rękawiczka

jeans- dżinsy jacket- kurtka, marynarka

shift- koszula szarf- szalik

shoe- buty sweter- sweter

przygotowała: Anna Dziedzic

Zbieramy nakrętki dla Stefci!

Stefcia urodziła się w maju 2015 roku, okazało się, że miała
m.in. niewydolność oddechową oraz wodogłowie.
Dziewczynka dzięki rehabilitacji siedzi i samodzielnie
chodzi. Za pieniądze z uzbieranych nakrętek rodzice
przeznaczą na dalszą rehabilitację. Pomożecie przynosząc
do szkoły nakrętki!



przygotowała Nina Kuziora



przygotowała: Ninia Kuziora

25 listopada- Dzień Pluszowego Misia



Jesienny witraż



Potrzebne rzeczy do wykonania:

- wzór liścia
- nożyczki
- klej
- liście/bibuła kolorowa

Wykonanie:

1. Szablon liścia wycinamy( zostawiamy tylko szkielet z czarnych linii)
2. Podklejamy liśćmi lub bibułą w różnych kolorach, tak aby na siebie nie nachodziły.

przygotowała: Julia Eleryk



przygotowała: paulina Leszczyńska



przygotowała: Anna Lewandowska





przygotowała: Paulina leszczyńska



przygotowała: Barbara Królikowska



Michał Szczygieł
„Nie ma co płakać”
https://youtu.be/M5JuNe3QzuI

Dzisiaj nie zasnę bo mnie ciągnie w miasto żeby tam świt
Przywitać i usłyszeć co DJ gra

Niech będzie jasne że jak w masło wchodzę w taneczny tryb
I się odpalam i nie jestem w tym sam

Znów ludzi tłum przy barze pragnie wrażeń
Kto mówił że to błąd

Choć myśli zaplątanie pnę w to dalej
Dotrzymaj kroku nam

Co ma być to niech będzie bo jak nikt
Się uporam z tym co dziś spać nie pozwala
Otrzyj łzy i leć ze mną tam gdzie wstyd
Się pokazać razem i nie ma co płakać

Co ma byś to będzie ja uporam się z tym co ci nie da spać
Otrzyj łzy i leć ze mną bo na pewno się to zdarzy drugi raz

Naprawdę nie jest łatwe to by bawić się źle
Gdy wokół ludzie których tak dobrze znam

I na poważnie myślę o tym aby zgarnąć ich gdzieś
Gdy rano w klubie muza przestanie grać

Znów ludzi tłum przy barze pragnie wrażeń
Ja jestem taki sam

Choć myśli zaplątanie pnę w to dalej
Dotrzymaj kroku nam

Co ma być to niech będzie bo jak nikt
Się uporam z tym co dziś spać nie pozwala
Otrzyj łzy i leć ze mną tam gdzie wstyd
Się pokazać razem i nie ma co płakać

Co ma byś to będzie ja uporam się z tym co ci nie da spać
Otrzyj łzy i leć ze mną bo na pewno się to zdarzy drugi raz

przygotowała: Olga Szymańska



Przepis na oponki z oczami

Składniki
• 30 dag mąki
• 25 dag sera białego
• jajko
• 2 łyżki śmietany
• 2-3 łyżki cukru
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Przygotowanie
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, dodać zmielony ser biały oraz śmietanę. Jajko ukręcić z cukrem i dodać do
ciasta. Następnie to ciasto dokładnie wyrobić. Rozwałkowywać i wycinać szklanką większe kółeczka, a kieliszkiem w
środku mniejsze. Smażyć na głębokim oleju na złoty kolor z obu stron. Gotowe oponki maczamy w czekoladowej polewie
do ciast i czekamy aż wyschną. W tym czasie robimy bardzo gęsty lukier z cukru pudru i wody, a następnie przy pomocy
rękawka cukierniczego „malujemy” pajęczyny na czekoladzie. Czekamy aż wyschną białka oczu z lukru, a następnie
malujemy ciemne źrenice czekoladą.

przygotowała: Maja Zając



Do czego pasują długie kozaki – najmodniejsze buty sezonu jesień-zima
2021/2022? Te stylizacje was zachwycą

To najmodniejsza kurtka na jesień i zimę 2021.

Żródło ELLE



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,
Płotkowiak Julia.
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