
Przyjaciele Pippi

Wywiad z Panią

Beatą Płotkowiak

Wychowawcą kl 3b oraz nauczycielem techniki

Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego

przez uczennice klasy 4

1. Co skłoniło
Panią do tego aby
zostać nauczycielem?

Od najmłodszych lat
bardzo podobał mi
się ten zawód. To
takie moje dziecięce
marzenie, które
pielęgnowałam w
sobie przez lata.
Praca z dziećmi jest
wyzwaniem, a ja
bardzo je lubię. Poza
tym to moja
wielka pasja. Idąc

do pracy bardzo
cieszę się z tego
powodu.
Przebywanie w
szkole z dziećmi
daje mi wiele
radości.

2. Ile lat pracuje
Pani jako
nauczyciel?

Przez 11 lat
pracowałam z
małymi dziećmi w
przedszkolu,

natomiast jako
nauczyciel w
szkole w Dąbrowie
pracuje już 7 lat.

3. Jaką szkołę Pani
ukończyła?

Ukończyłam studia
wyższe na Wydziale
Ekonomii i Nauk
Humanistycznych w
Poznaniu (WSTIH) na
kierunku Pedagogika
o specjalności
Wychowanie

Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-8

Szkoły Podstawowej im. A.Lindgren w Dąbrowie nr 8- wrzesień
2021 rok cena: 1,50 zł

Czy wiesz …

dlaczego jesienią
liście zmieniają kolor
z zielonego na
pomarańczowy lub
brązowy? Dzieje się
tak za sprawą
ograniczonego
dostępu do słońca,
jeśli jest mało słońca
liście nie mają
odpowiedniej ilości
chlorofilu, dlatego
żółkną. Zapewne
teraz zastanawiasz
się, dlaczego
zmieniają kolor na
żółty. Ponieważ
wytwarzają wtedy
inne barwniki takie
jak karoten. Jest to
barwnik
pomarańczowy.

Kiedy na naszej
półkuli północnej
zaczyna się jesień,
to na półkuli
południowej w tym
samym czasie
rozpoczyna się
wiosna. Dzieje się
tak, ponieważ pory
roku zależą od tego,
jaka ilość promieni
słonecznych dociera
do ziemi w
konkretnym czasie.



przedszkolne i
nauczanie
początkowe oraz
studia na Wydziale
Architektury i Nauk
Społecznych w
Poznaniu (WSTIH) na
kierunku Pedagogika
o specjalności
Diagnoza i terapia
pedagogiczna.

4. Jak wspomina
Pani okres szkoły?
Czy pamieta Pani
jakieś ciekawe
historie?

Czasy szkoły
wspominam bardzo
pozytywnie, tym
bardziej, że
nauczyciele, którzy
mnie uczyli byli
wspaniali. A historii
było tak wiele, że
musielibyśmy
przeprowadzić
kolejny wywiad
poświęcony tylko
szalonym przygodom
z mojego
dzieciństwa.

5. Czy wykonywany
zawód jest tym
wymarzonym z
dzieciństwa?

Tak, jest to moje
skryte marzenie z
dzieciństwa. Dlatego
powtarzam to
wszystkim, którzy
mają małą wiarę w
siebie, że marzenia
się spełniaj i warto w
nie wierzyć.

6.Jaka jest Pani ulubiona
potrawa?

Jeżeli chodzi o
ulubione potrawy, to
jest ich wiele. Dużo
by tu wymieniać.

7. Jeśli złowiłaby
Pani złotą rybkę, o
jakie życzenia by
Pani poprosiła?

O… Złotą rybkę
poprosiłabym o to,
aby nikt dzisiaj nie
musiał się o nic
martwić. Aby
wszystkie dzieci były
zawsze szczęśliwe, a
trzecie życzenie
niech pozostanie
moją słodką
tajemnicą…

8. Kiedy obchodzi
Pani urodziny i
imieniny?

Urodziłam się 28
października (rok
zachowam dla
siebie;-) ) , a
imieniny obchodzę 8
marca.

9. Co Pani lubi robić
w wolnej chwili?

Wwolnej chwili
lubię pójść na spacer.

10. W co lubiła się
Pani bawić jako
dziecko?

Jako dziecko
uwielbiałam szyć
stroje dla lalek, no i
oczywiście bawiłam
się w szkołę.

11. Czego możemy
Pani życzyć?

Chyba tylko zdrówka
w tych dzisiejszych
czasach.

Bardzo Wam
dziękuję drodzy
uczniowie za
przeprowadzony
wywiad, życząc Wam
samych sukcesów w
szkole oraz w życiu
pozaszkolnym

Dziękujemy za
poświęcony czas,
życzymy dalszej

radości z
wykonywanej pracy

Wywiad przeprowadziły :
Barbara Królikowska

Emilia Miler



Pani od Biologii pyta Jasia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.

Nauczycielka pyta się dzieci, jakie zwierzęta mają w domu.
Uczniowie kolejno odpowiadają:
- Ja mam psa...
- Ja kota...
- U nas są rybki w akwarium...
Wreszcie zgłasza się Kazio:
- A my mamy kurczaka w zamrażarce...

Nauczycielka mówi do ucznia:
- Ten rysunek jest bardzo dobry.
Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem.

przygotowała: Pola Stanisławska

Minione wydarzenia oraz ważne informacje:

 26.09- Bieg Motyli
 Wycieczki dzieci klas 1-3 do kids Farmw Przecławiu
 21.09- wycieczka klas III do Szreniawy
 21.09- wycieczka klas IV do Jezior
 11.09- Narodowy Dzień Sportu
 17.09- Orliczki w Taste Center w Warszawie
 treningi piłkarskie dla dziewcząt
 1.09- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

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/576-orliczki-w-taste-center-w-warszawie


Autumn, Fall – oba oznaczają jesień. Autumn jest słowkiem brytyjskim, a Fall stosują Amerykanie. Pamiętaj,
że pory roku w angielskim piszemy z dużej litery!

A pumpkin – dynia

A squirrel – wiewiórka

A chestnut – kasztan

A leaf – liść; pamiętaj, że liczba mnoga to leaves.

Fog – mgła

An umbrella – parasolka

Wellingtons (wellies) – gumowce

A coat – płaszcz

Angielskie idiomy związane z jesienią

Autumn years – stare lata, starość. Przykład: She spent her autumn years surrounded by her family.

An old chestnut – historia, która została opowiedziana bardzo wiele razy i przestała być interesująca. Przykład:
'Can I tell you a story when I was young?’ 'Oh no, not that old chestnut again!’

Turn over a new leaf – odnaleźć się, zacząć coś od nowa. Przykład: She has now learned her lesson and now
has to turn over a new leaf.

To squirrel something away – schować coś na zapas. Przykład: Sarah squirreled away a lot of money when
she was working in a restaurant.

przygotowała: Anna Dziedzic



przygotowała Nina Kuziora



przygotowała: Ninia Kuziora



Jesienne drzewo

Potrzebne rzeczy do wykonania:

- kartka papieru,lub wydrukowany wzór drzewa
- farby
- talerzyk
- szczotka

Wykonanie:

1. Na kartce rysujemy czarnym pisakiem wzór drzewa
2. Na talerzyku mieszamy farby w barwach jesieni (czerwony, żółty, brązowy, zielony, pomarańczowy)
3. Za pomocą szczotki nakładamy farbę na drzewo (przykładamy końcówkę szczotki umoczoną wcześniej w farbie)
4. Farbę nakładamy również pod drzewem.

przygotowała: Julia Eleryk



przygotowała: Paulina Leszczyńska



przygotowała: Anna Lewandowska



przygotowała: Paulina leszczyńska



przygotowała: Barbara Królikowska



Sanah, Vito Bambino „ Ale jazz!”

https://youtu.be/hHb3owr6PQg

Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi
To cappuccino niesłodzone będę fit
Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił
Gdzie Romeo był

Codziennie narzekałam gdzie ten happy end
Me vibrato chciało dalej się wznieść
Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu
A w mej głowie luz

Ref. Oh ale jazz
Hardkorowo pada deszcz
Tak na maksa wieje też
Ja łagodnie uśmiechnięta
Błyska gdzieś
Na mej dłoni czuję dreszcz
Moje oczy błyszczą też
Ja łagodnie uśmiechnięta
Hardkorowo pada deszcz
Ja łagodnie uśmiechnięta

Jeszcze nie przyszła a o 8 miała być
Widzę na insta kawkę woli sama pić
Ale ze mnie dzban teraz szanse ma inny kolo
Inny kolo

Ref. Oh ale jazz…

Oh ale blues
Nie mam siły się tak czuć
Dziś poznałem co to chłód
A ty chodzisz uśmiechnięta
Błyska gdzieś
Na mej dłoni czuje dreszcz
Moje oczy błyszczą też
Ja łagodnie uśmiechnięta
Czy ty ty ty ty
Nie lubisz mnie już
Hardkorowo pada deszcz
Ja łagodnie uśmiechnięta

przygotowała: Olga Szymańska

Sanah, Vito Bambino „ Ale jazz!”                                                                                                  https://youtu.be/hHb3owr6PQg
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Placki z dyni

Składniki
10 sztuk

 1 szklanka (200 g) drobno startej dyni
 1/2 szklanki (100 g) jogurtu naturalnego
 2 małe jajka
 3 łyżki cukru
 1 szklanka (150 g) mąki pszennej
 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
 olej lub masło do smażenia

dodatki np. cukier puder, powidła śliwkowe, syrop klonowy

Przygotowanie

 Dynię przed starciem obrać ze skóry i usunąć pestki. Zetrzeć na tarce na drobnych oczkach, włożyć do miski.
 Dodać jogurt naturalny, jajka oraz cukier i dokładnie wymieszać, np. rózgą.
 Do drugiej miski wsypać mąkę oraz proszek do pieczenia, wymieszać łyżką.
 Połączyć zawartość dwóch misek delikatnie i krótko mieszając łyżką.
 Rozgrzać patelnię naleśnikową (lub z powłoką teflonową) i posmarować ją olejem lub masłem klarowanym.
 Nakładać po 2 łyżki ciasta na 1 placka zachowując odstępy. Wyrównać powierzchnię łyżką.
 Placki smażyć na umiarkowanym ogniu, do czasu aż urosną i będą ładnie zrumienione (przez około 2 minuty).

Następnie przewrócić na drugą stronę i smażyć do zrumienienia przez kolejne 2 minuty.
 Przed smażeniem następnej partii patelnię wyczyścić ręcznikiem papierowym i natłuścić ją.

przygotowała: Maja Zając



Trend nr 1: Jesień-zima 2021/22 i wielki powrót czerwieni

Trend nr 2: Dzianinowe sukienki królują w sezonie jesień-zima

Trend nr 3: Jeansowe spodnie, spódnice i denim od stóp do głów





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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