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Wywiad z Panią Kamilą Gawron 

wychowawcą kl 2c 

Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego 

Przez uczennice klasy 2c  

1. Czy Pani lubi 
swoją pracę?  
  Bardzo lubię swoją 
pracę. Już jako 
dziecko chętnie ba-
wiłam sie w szkołę, 
miałam tablicę, 
dziennik i wymyślo-
nych uczniów. Śmia-
ło mogę stwierdzić, 
iż jest to mój wyma-
rzony zawód z dzie-
ciństwa. 
2. Ile lat Pani pra-
cuje w szkole?  
  W szkole pracuję 10 
lat. 
3. W co lubiła sie 
Pani bawić jako 
dziecko?  
 Ja już wcześniej 
wspomniałam bar-
dzo lubiłam bawić 

się w szkołę, nato-
miast inną ulubioną 
zabawą były pod-
chody i gra w gumę.         
4. Ulubiona pora ro-
ku?  
  Zdecydowanie lato.  
5. Czy posiada Pani 
drugie imię? Jakie?  
        Magdalena 
6. Kiedy obchodzi 
Pani urodziny i 
imieniny?  
        Urodziny: 10.12 
        Imieniny: 18.07 
7. A co Pani lubi ro-
bić w wolnym cza-
sie?  
  Jeśli mam czas dla 
siebie, wówczas lu-
bię czytać książki. 
8. Czy pamięta Pani 
swój ulubiony 

przedmiot w szko-
le?  
 Najbardziej lubiłam 
muzykę i technikę. 
9. Czy posiada Pa-
ni zwierzę domowe? 
Jakie?  
 Posiadam królika o 
imieniu Pusia, gdyż 
jest bardzo puszysta. 
Natomiast bardzo 
lubię koty, więc 
mam nadzieję, że 
kiedyś będę mogła 
takiego mieć. 
10. Czy ma Pani ro-
dzeństwo?  
 Tak, mam o 5 lat 
starszego brata o 
imieniu Krzysztof. 
11. Które pomiesz-
czenie w domu lubi 
Pani najbardziej?  
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Czy wiesz że...  

 Pierwszymi wa-

kacyjnymi urlo-

powiczami byli 

starożytni Rzy-

mianie. Oczywi-

ście nie wszyscy, 

jedynie arystokra-

cja. W przypadku 

arystokratów trud-

no było mówić o 

pracy, gdyż ich 

życie to były 

wieczne wakacje 

 

Rzymianie, latem 

opuszczali roz-

grzane do czerwo-

ności miasto. To 

oni wymyślili dom 

letni. Ich śladami 

szli potem najbo-

gatsi obywatele 

włoskich miast 

renesansu, obyczaj 

przejmowały też 

elity innych pań-

stw i tak przez 

kolejnych 2000 lat 

wakacje pozosta-

wały rozrywką dla 

bogatych... 
 

 

 

 

 

 



 Chyba sypialnia, 
zwłaszcza po ciężkim 
dniu. Mogę wówczas 
wypocząć. 

 
 
Zbliżają się wakacje, w 
związku z tym niech 
nam Pani zdradzi gdzie 
lubi je Pani spędzać?  
 

  Zawsze powtarzam 
iż najważniejsze, że 
mogę je spędzić z 
rodziną. Wybierając 
miejsce w które po-
jedziemy na waka-
cje, zawsze kieruje-
my się myślą czy 
dzieciom będzie sie 
tam podobało. Bo 

tak naprawdę one są 
w tym wszystkich 
najważniejsze, jak im 
sie podoba, to mnie 
również. 
 
Z okazji zbliżających 
wakacji, życzę wam 
oraz wszystkim ucz-
niom naszej szkoły 
aby były słoneczne i 
bezpieczne. Aby te 
kilka tygodni nała-
dowało was nową 
energią na cały ko-
lejny rok szkolny. 

 

Dziękujemy, również 

przyłączamy się do Pani 

życzeń. Dziękujemy za 

wywiad. 

Wywiad przeprowadziły : 

Paulina Leszczyńska, 

Olga Szymańska, Pola 

Stanisławska, Maja Zając 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane wydarzenia na czerwiec : 

• Indywidualne wycieczki klas 1-3 ( relacja z wycieczek na stronie in-

ternetowej szkoły) 

• 23.06.- Dzień Ojca 

• 25.06 Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021- rozkład 

zostanie podany na stronie szkoły 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Jasiu dlaczego nie ukłoniłeś się swojej nauczycielce? 

- Mamo! W wakacje? 

 

Rozmawiają dwie pchły: 

– gdzie byłaś na wakacjach? 

– na krecie 

 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się do turysty: 

– Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. 

– To niech go Pan nastawi na dziesiątą! 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

– Jak dojść do Kairu? 

– Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 

 

Turyści w muzeum Ziemi oglądają kości dinozaura. Jeden z nich pyta przewodnika: 

- Może pan powiedzieć, ile lat mają te kości? 

- 3 miliony, cztery lata i sześć miesięcy - pada odpowiedź.  

- To jakaś podpucha?! - pyta turysta. - Skąd pan zna tak dokładny wiek? 

- No cóż, kości dinozaura miały 3 miliony lat, kiedy zacząłem tu pracować, a to było cztery i pół roku temu. 

 

 

przygotowała:  Julia Eleryk 

 

 

 



 

 

                                                            

 

 

 

przygotowała: Paulina Leszczyńska 

 

 



 

 

 

                          

 

 

                                                                                                                           przygotowała: Nina Kuziora 



 

 

                                                       

                                               

 

                                

                                                                                                                                                 przygotowała:  Nina Kuziora 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Barbara Królikowska 

 

                              

 

Ogłaszamy konkurs na "Najbardziej pomysłową budowlę z piasku", można ją wykonać podczas pobytu nad morzem, 

jeziorem lub w piaskownicy. Zdjęcia budowli prosimy przesyłać na adres kamila.gawron@dabrowa.edu.pl. Ogłoszenie 

wyników po wakacjach.                            

            



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     przygotowała: Paulina Leszczyńska 



 

 
 
 
                   

 

            

 

 



                                                                                                                                                            

 

 

Bezpieczne wakacje 

1. Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu 

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu 

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody 

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody 

Ref. Już idzie lato, idą wakacje 

Będzie zabawa, będą atrakcje 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie 

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

2.  Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia 

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia 

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam 

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy 

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 

https://youtu.be/W4RHyjQLfCM 

 

przygotowała: Olga Szymańska 

 

 

                                   



                   

 

 

 przygotowała: Maja Zając 



 

 

 

 

Potrzebne materiały: 

- papier kolorowe- czerwony, niebieski i zielony 

- czarny pisak 

-klej 

-nożyczki 

Wykonanie: 

Z czerwonego papieru wyciąć kółka( 1 większe i 4 mniejsze na szczypce), koła można od czegoś odrysować, np. 

od szklanki. Koła składamy na pół i przyklejamy na niebieska kartkę. Wystarczy dorysować pisakiem nogi, po-

łączenie między szczypcami a tułowiem oraz oczy. Na dole kartki przyklejamy wycięte z zielonego papieru wo-

dorosty. Praca juz jest gotowa.  

przygotowała: Pola Stanisławska 
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