
Przyjaciele Pippi           
 

Wywiad z informatykiem 

panem Tomkiem Andrysem 

Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego 

Przez uczennice klasy 3  

 

1. Co skłoniło Pana 
aby zostać 
informatykiem? 

wychowawczą z  
elementami 
wychowania 
fizycznego oraz 
informatykę. 

wymarzonym z 
dzieciństwa czy była 
jakaś alternatywa? 

   
 To była pasja z 
moich lat 
młodzieńczych. Od 
zawsze fascynowały 
mnie komputery, 
interesowało mnie 
jak są zbudowane, w 
jaki sposób działają. 
Tak poszedłem 
najpierw do 
technikum 
informatycznego, a 
po jego ukończeniu 
zrobiłem dodatkowo 
studia podyplomowe 
z informatyki. 

Moim wymarzonym 
zawodem z 
dzieciństwa był 
mechanik 
samochodowy. 
Natomiast nie żałuje 
swojej decyzji, gdyż 
spełniam sie w 
obecnym zawodzie. 

 
4. Czy lubi Pan prace 
z dziećmi? 
 
Lubię, gdybym tego 
nie lubił to na pewno 
bym w szkole nie 
pracował. 
  
5. Jak wspomina 
Pan okres szkoły?  

7. Pana ulubiona 
potrawa? 

  
To było dość dawno, 
więc trudno 
powiedzieć, 
natomiast pamiętam 
pierwsze miłości 
szkolne. Bardzo miło 
wspominam szkołę 
średnia, wówczas 
byłem 
reprezentantem w 
kadrze narodowej z 
żeglarstwa, a 
żeglarstwo to moje 
drugie życie. 

Bardzo lubię kebab 
w różnych 
postaciach:-) 

  
2. Ile lat Pan 
pracuje jako 
nauczyciel?  

8. Czy praca zdalna 
jest trudna?  
 

   Wszystko zależy od 
posiadanych 
umiejętności. Jest na 
pewno trudniejsza, 
gdyż trzeba dużo 
więcej 
przygotowywać 
materiałów, 
dostosowywać je do 
możliwości uczniów. 

Jako nauczyciel 
pracuje 19 lat. 
 
3. Jakie szkoły Pan 
ukończył? 
 
 Ukończyłem  
Pedagogikę 
opiekuńczo-

 
6.Czy obecny zawód 
jest zawodem 

Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. A.Lindgren w Dąbrowie                       nr 5- kwiecień 2021 rok 

 

Czy wiesz 

że...  

 W Polsce 
najstarsza 
pisanka została 
odnaleziona 
podczas 
wykopalisk 
archeologicznych 
niedaleko Opola i 
najprawdopodob
niej pochodzi z X 
wieku? 
 
Jaki słodki 
przysmak 
kojarzony 
jest ze 
świętami 
Wielkiej 
Nocy? 
 
Mazurek! 
 
Tradycja 
wywodzi sie z 
Turcji. Zarówno 
kształtem oraz 
zdobieniami, 
mazurki 
nawiązują do 
pięknych 
tureckich 
dywanów. 

 
 

 

 

 

 



Praca zdalna jest nie 
tyle trudna co 
absorbująca. 

mam taka możliwość 
to żegluję. 

pandemii - 
odporności. 

  
 11. W co lubił się 

Pan bawic jako 
dziecko? 

Dziękujemy za 
wywiad i życzymy 
aby dalsza praca 
sprawiała Panu 
dalszą satysfakcję. 

9. Kiedy obchodzi 
Pan urodziny i 
imieniny?  
 W wojnę. Jako 

dziecko oglądaliśmy 
z kolegami film 
"Czterej pancerni i 
pies", każdy chciał 
być Jankiem- 
dowódcą czołgu. Tak 
się bawiliśmy. 

Urodziny obchodzę 
13.11,  

 
 

a imieniny 21.12 
Wywiad przeprowadziły :  

Barbara Królikowska 10. Co Pan lubi robić 
w wolnej chwili? Dominika Folek 

  

 W wolnych chwilach 
oddaje sie pasjom 
związanym z 
komputerem, 
programuję, gram w 
gry. Lubię również 
spędzać czas na 
świeżym powietrzu 
no i oczywiście jak 

  

12. Czego możemy 
Panu życzyć? 

 

  
Myślę, że 
wytrwałości w tym 
co robię no i ze 
względu na czas 

 

 

 

   

   

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minione wydarzenia oraz  ważne informacje: 

• Konkurs LEKCJA NIEŚMIECENIA - wszyscy mogą głosować na 

naszą szkołę!  

• Rekrutacja do klasy pierwszej  

• 21.03 DZIEŃ WRAŻLIWOŚCI  

• 21.03 DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI – ŚWIATOWY DZIEŃ 

ZESPOŁU DOWNA  

• 24.03 Pierwsza pomoc przedmedyczna w klasie 1a  

• Rozstrzygnięcie konkursu ZŁAP KOTA W OBIEKTYWIE 

 1 miejsce- Antoni Pańczak kl 1b 

2 miejsce- Julia Wachowiak kl 4a 

3 miejsce- Ewelina Fengler kl 4b 

• 19.03 Pierwszy dzień wiosny  

• Tydzień Matematyki  

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/478-konkurs-lekcja-niesmiecenia-wszyscy-moga-glosowac-na-nasza-szkole
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/478-konkurs-lekcja-niesmiecenia-wszyscy-moga-glosowac-na-nasza-szkole
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/rekrutacja
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/480-dzien-wrazliwosci
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/479-dzien-kolorowej-skarpetki-swiatowy-dzien-zespolu-downa
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/479-dzien-kolorowej-skarpetki-swiatowy-dzien-zespolu-downa
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/474-pierwsza-pomoc-przedmedyczna-w-klasie-1a
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/471-pierwszy-dzien-wiosny
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/466-tydzien-matematyki-2


        

 

                       

 

            
 
 
 Pani nauczycielka w przedszkolu  pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, 
ciągnie...  
- No, weszły!  
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:  
- Ale mam buciki odwrotnie...  
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, 
ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!  
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:  
- Ale to nie moje buciki....  
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!  
Na to dziecko :  
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.  
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku 
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.  
- No dobrze – mówi wykończona pani – a gdzie masz rękawiczki?  
- W bucikach... ;);););););)  
 
Mucha pyta się stonogi:  
-Czemu cię nie było na lodowisku??  
-Bo zanim zdążyłam ubrać łyżwy to wiosna już przyszła.  

 

Małgosiu – pyta mama córeczkę – dlaczego nie myjesz ząbków?  
– Bo mi się mydełko w buzi nie mieści!  

 
                                                                                                                                                                    

 

przygotowała: Julia Eleryk 

 

 

 

 

 

 

 

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 N.Kuziora 

 

 



 

 

 

 

 

przygotowała: Ninia Kuziora 

 



 

 

" Kurczak" 

 

 

Co jest potrzebne:  
 
Żółta kartka  
Pomarańczowa kartka  
3 patyczki  
Żółte piórka  
Ołówek  
Nożyczki  
Klej  
 
Wykonanie:  
Na żółtej kartce, należy odrysować rączki a następnie wyciąć je nożyczkami – będą to skrzydełka.  
Wycinamy kółko, czyli główkę.  
Z pomarańczowej kartki wycinamy trójkątny dzióbek i nóżki.  
Patyczki sklejamy w trójkąt ( można też użyć pinesek) , przyklejamy do nich wycięte wcześniej skrzydełka oraz doklejamy 
główkę, na której rysujemy oczka i doklejamy trójkątny dziób.  
W środek trójkąta doklejamy żółte piórka. Jeżeli nie macie piórek możecie użyć pisaków lub kredek, aby pomalować 
środek w dowolny świąteczny wzór.  
Powodzenia   

 

 

przygotowała: Pola Stanisławska 



                                           

 

 

 

 

 

                                           przygotowała: paulina Leszczyńska 

            

 

 



 

"KURCZAK" 

 

Mały kurczak chodził do szkoły 

i pracował jak super pszczoły, 

bo kurczak mały był bardzo mądry 

i nawet w książki kupił sobie kołdrę. 

Czytał płynnie, niedościgle 

W głowie mu nie były figle. 

Gdy zakończył swe uczenie, 

przyszedł, czas na zabawienie- 

najpierw się huśtał na huśtawce, 

potem skakał na skakance. 

Morał taki z tego wynika, 

najpierw się naucz, 

a później na podwórko znikaj.                                                                     

  przygotowała: Barbara Królikowska 

 

                 

 

Easter bunny – Zajączek Wielkanocny 
Easter card – kartka wielkanocna 
an egg hunt – szukanie jajek wielkanocnych 
basket- koszyczek 
resurrection – zmartwychwstanie 
Easter morning – poranek wielkanocny 

Happy Easter! Wesołych Świąt Wielkanocnych! 
 

 

przygotowała: Julia Płotkowiak 



 

 

 

                                                         

 

                                                                                                przygotowała: Weronika Matyba 



 

Pisanki, kraszanki 
 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,  
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.  

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,  
Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,  
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.  

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,  
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,  
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?  

Czy ta malowana, czy ta wyklejana,  
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,  
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.  

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,  
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,  
aż goście świąteczni do drzwi zapukali   

Wielkanocni goście czasu nie tracili   
potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,  
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.  

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,  
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw&t=20s 

 

                                                           przygotowała: Olga Szymańska 

 

                                     

https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw&t=20s


 

Rozstrzygnięcie konkursu "Ozdoba wielkanocna" 

1 miejsce: Kinga Banach kl 3b                                          2 miejsce: Wiktoria Kondraciuk kl 3b 

 

                                   

3 miejsce: Olga Szymańska kl 2c                             wyróżnienie: Brygida Czekalska kl 2b 

                                

Serdecznie gratulujemy. Odbiór dyplomów oraz nagród nastąpi po powrocie do szkoły.  

 



 

 

Składniki 

ok. 8 sztuk  

• 2 jajka 
• 100 g oleju roślinnego lub masła 
• skórka i sok z 1/2 cytryny 
• 1/2 szklanki drobnego cukru 
• 1 łyżeczka cukru wanilinowego 
• 1/2 szklanki mąki pszennej 
• 1/4 szklanki mąki (skrobi) ziemniaczanej 
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Dekoracja 

• cukier puder lub lukier cytrynowy 
• gotowe posypki i dekoracje świąteczne 

Przygotowanie  

• Jajka ocieplić - włożyć do miski, zalać bardzo ciepłą wodą z kranu i odstawić na kilkanaście minut. Olej również 
troszkę podgrzać w kąpieli, masło roztopić i przestudzić do letniego. 

• Do oleju lub masła dodać startą skórkę i sok z cytryny, odstawić. 
• Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. 
• Do miski wbić jajka, dodać cukier oraz cukier wanilinowy i ubijać na średnich a potem wysokich obrotach, przez 

około 8 minut, na jasną, gęstą oraz puszystą masę. 
• Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką ziemniaczaną oraz proszkiem do pieczenia, wymieszać. 
• Do ubitych jajek dodać w 3 partiach mieszankę mąki i miksować krótko na małych obrotach miksera do 

połączenia się składników w jednolite ciasto. 
• Do ciasta wlać mieszankę tłuszczu z cytryną i zmiksować krótko i na małych obrotach, do połączenia się 

składników w jednolite ciasto. 
• Masę wyłożyć do foremek* i wstawić do piekarnika. Piec przez ok. 20 - 25 minut (do suchego patyczka, w 

zależności od wielkości i kształtu foremek). 
• Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. Można upiec dzień wcześniej i trzymać w formie pod przykryciem. 
• Po ostudzeniu posypać cukrem pudrem lub polukrować i udekorować ozdobami świątecznymi.  



Wskazówki  

* foremki mogą być silikonowe lub inne, np. ceramiczne lub forma do muffinków. Każde warto wcześniej 
posmarować rozpuszczonym tłuszczem. 

 

 

 

 

Ogłaszamy twórczy konkurs- należy wymyślić i napisać wiersz. tematyka dowolna. Wiersze można 

przesyłać na adres kamila.gawron@dabrowa.edu.pl. ogłoszenie wyników konkursu 29.04.2021r. 

Powodzenia 

 

                         

 

           

 

 

 

 

 

Redaktorzy gazetki: 

Redaktor naczelny- mgr Kamila Gawron 

Zespół dziennikarzy: 

 Folek Dominika, Królikowska Barbara, 

Kuziora Nina, Leszczyńska Paulina, Matyba 

Weronika, Płotkowiak Julia, Szymańska Olga, 

Pola Stanisławska, Julia Eleryk 
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