
Przyjaciele Pippi           
 

Wywiad z Panią 

Magdaleną Frąckowiak 

wychowawcą kl. Ib 

 Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego 

                                                       Przez uczennice klasy 3  

 

1. Dlaczego 
wybrała Pani ten 
zawód? 
  
 Zawsze lubiłam 
pracę z dziećmi i 
zawsze lubiłam 
dzieci, dlatego 
postanowiłam, że 
będę z nimi 
pracować. 
 
2. Ile lat pracuje 
Pani w szkole?  
   
Pracuję już 30 lat, aż 
wierzyć mi się nie 
chce , że to już aż 
tyle. 
 
3. Czy Prowadzi 
Pani wolontariaty w 

szkole lub chętnie w 
nich uczestniczy? 
 
 Nie prowadzę 
żadnego, jednak 
kiedy są 
organizowane 
zbiórki w szkole  to 
wówczas chętnie w 
nich uczestniczę. 
 
4. Jaki był Pani 
ulubiony przedmiot 
w szkole? 
 
Bardzo lubiłam uczyć 
sie historii. 
 
5. Kiedy obchodzi 
Pani urodziny a 
kiedy imieniny?  
 

Urodziny oraz 
imieniny obchodzę w 
lipcu. 
 
6.Czy jest jakaś 
potrawa, która 
wybitnie Pani 
wychodzi? 
 
Nie lubię gotować, 
jeśli muszę, to cos 
ugotuję, natomiast 
nie lubię tego robić i 
nie mam też 
ulubionej potrawy. 
 
7. Pani ulubiony 
film? 
 
"Znachor". 
 
8. czy w wolnych 
chwilach czyta Pani 

Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. A.Lindgren w Dąbrowie                       nr 6- maj 2021 rok 

Czy wiesz 

że...  

 3 maja 
obchodzimy 
Święto Narodowe 
Trzeciego Maja. 
Ustanowiono je na 
pamiątkę 
uchwalenia w 
1791 roku 
pierwszej w 
Polsce i w Europie 
konstytucji. 
Konstytucja to 
najważniejszy 
dokument w 
państwie. Zebrane 
są w nim prawa i 
obowiązki 
każdego 
obywatela. 

 
 
Dzień Matki 
 
Najstarsze źródła 
dotyczące Dnia 
Matki pochodzą aż 
ze starożytnego 
Egiptu. W Polsce 
Dzień Matki 
pierwszy raz 
obchodzono w 
1914 roku w 
Krakowie. Jako 
jedyni na świecie 
świętujemy go 26 
maja. 
 

 

 

 

 

 



książki, a może w 
inny sposób lubi 
Pani spędzać czas 
wolny?  
 
Czytam książki, 
słucham 
audiobuków, 
słuchowisk. 
 
9. Została Pani 
babcią i oczywiście 
życzymy spełnienia 
w nowej roli. Czy 
może Pani cos 
więcej zdradzić na 
ten temat? 
 
Moja wnuczka ma na 
imie Jagna i ma 
prawie 2 miesiące. 
Jest śliczną, grzeczną 
dziewczynką. 
 
10. Jakie kraje 
zwiedziła Pani do tej 
pory i które było 
najpiękniejsze? 

 
 Byłam w różnych 
krajach, w Azji 2 
razy, w Afryce, 
Europie. Wszędzie 
było pięknie, choć  
najładniej było w 
Chorwacji. Dodam, iż 
bardzo lubię również 
spędzać czas nad 
Polskim morzem.  
 
11. Gdzie by chciała 
Pani pojechać? 
 
Myślę, że gdzieś nad 
jakieś ciepłe morze. 
 
12. Jaka zabawę z 
czasów dzieciństwa 
mogłaby Pani nam 
polecić? 
 
Skakanie w gumę, 
choc za moich 
czasów w inny 
sposób sie trochę 
skakało. 

 
13. Jakie ma Pani 
marzenie? 
 
Abyśmy się w końcu 
spotkali w szkole. 
 
Dziękujemy za 
poświęcony czas, 
życzymy dalszej 
radości z 
wykonywanej pracy 

 
 

Wywiad przeprowadziły : 

Barbara Królikowska 

Dominika Folek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minione wydarzenia oraz  ważne informacje: 

• Osiągnięcia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych  

                              Wśród najlepszych w kraju znaleźli się uczniowie naszej szkoły   

                             Michał Jarzębski 4a - miejsce 14 Dyplom laureata 

                             Poziom 3: Maksymilian Królikiewicz 8a – miejsce 14 Dyplom Laureata. 

• STARTUJEMY Z KONKURSEM NA KROKI PHO3NIX ACTIVE SCHOOL!  

• 10.04.- 11 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej 

• 13.04- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

• 23.04 Nasza szkoła włączyła się w zbiórkę wody w małych butelkach dla 

Szpitala w Puszczykowie 

• 15.04-25.04 Międzyszkolny konkurs literacki "Moje spotkanie z Pippi"  

• 26.04- Dzień Ziemi 

• Zbiórka darów dla Szpitala w Puszczykowie 

• 29.04.- Międzynarodowy Dzień Tańca 

• 1.05- Święto Pracy 

• 2.05 Dzień Flagi 

• 3.05 Świto Konstytucji 3 Maja 

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/494-osiagniecia-w-ogolnopolskiej-olimpiadzie-zadan-logicznych
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/498-startujemy-z-konkursem-na-kroki-pho3nix-active-school
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/507-miedzyszkolny-konkurs-literacki-moje-spotkanie-z-pippi
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/519-zbiorka-darow-dla-szpitala-w-puszczykowie


 

 

       

                       

 

   Pani pyta Jasia:  

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 
 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na 

swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy.... 

 

- Tato,już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!  

- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij! 

 

Czym się różni czerwona skarpetka od czerwonej róży.  

Zapachem. 

 
                                                                                                                                                                    

 

przygotowała: Julia Eleryk 

 

 

 

 

  Poland - Polska      Countury - kraj       Nation – naród         Flag – flaga        Mother ‘ s day – dzień matki 

Flowers – kwiaty        Laurel – laurka        Wishes - życzenia 

 

przygotowała: Dominika Folek 
 

 

                                                                                                                                       

https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
https://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,blizniaki-wracaja-ze-szkoly-i-od-progu
https://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie
https://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie
https://kawaly.tja.pl/dowcip,czym-sie-rozni-czerwona
https://kawaly.tja.pl/dowcip,czym-sie-rozni-czerwona


 

 

 

 

 

przygotowała N.Kuziora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

przygotowała: Ninia Kuziora 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kartka na Dzień Mamy 

  

 

Potrzebne rzeczy do wykonania:  
Kartka papieru – biała  
Kolorowy papier  
Pisaki  
Klej  
Nożyczki  
Kolorowe naklejki  
Wykonanie:  

1. Składamy białą kartkę na pół.  
2. Z kolorowych kartek wycinamy 6 równych serduszek  
3. Wycięte serduszka składamy na połowę i sklejamy jedno do drugiego zewnętrzną stroną co stworzy 
tęcze serduszkową ☺ 
4. Przyklejamy serca wewnątrz kartki  
5. Wpisujemy życzenia  
6. Ozdabiamy kartkę według własnego uznania, używając pisaków, naklejek i innych materiałów, które mamy pod 
ręką .  

Powodzenia   
POLA  

 

 

przygotowała: Pola Stanisławska 



                                           

 

 

                                      przygotowała: paulina Leszczyńska 

 

 



 

 

 

 

 

 

przygotowała: Barbara Królikowska 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 



 

 

                                                         

 

                                                                                                przygotowała: Paulina leszczyńska 



 

Jesteś mamo skarbem mym 
 

Kiedy mija noc i dzień nastaje  
Zawsze mówisz mi "witaj kochanie"  
Po czym tulisz mnie, czule całujesz  
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 

Proszę otwórz serce swe  
Niech w nie wpadną słowa te  

Które Tobie teraz ja  
Podarować właśnie chcę 

Jesteś mamo skarbem mym  
Kocham Ciebie z całych sił  

Jesteś wszystkim tym co mam  
Wszystko Tobie jednej dam 
Jesteś mamo skarbem mym  
Kocham Ciebie z całych sił  

Jesteś wszystkim tym co mam  
Wszystko Tobie jednej dam 

Kiedy mija dzień i noc nastaje  
Mówisz miłych snów, moje kochanie  

Po czym tulisz mnie, czule całujesz  
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 

Proszę otwórz serce swe  
Niech w nie wpadną słowa te  

Które Tobie teraz ja  
Podarować właśnie chcę 

Jesteś mamo skarbem mym  
Kocham Ciebie z całych sił  

Jesteś wszystkim tym co mam  
Wszystko Tobie jednej dam 

Jesteś mamo skarbem mym  
Kocham Ciebie z całych sił  

Jesteś wszystkim tym co mam  
Wszystko Tobie jednej dam 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 
 

                                                           przygotowała: Olga Szymańska 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


 

 

przygotowała: Maja Zając 
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