
Przyjaciele Pippi           
 

Wywiad z nauczycielką w-f  

Panią Kingą Sobieską 

Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego 

Przez uczennice klasy 3  

 

1. Czy Pani lubi 
swoją pracę i co 
skłoniło Panią do 
wybrania takiego 
zawodu? 
  
 Bardzo lubię swoją 
pracę. Wybrałam 
taki zawód, gdyż 
bardzo lubię pracę z 
dziećmi, lubię 
pomagać im sie 
rozwijać a jeszcze 
bardziej lubię efekty 
swojej pracy. To mi 
daje ogromną 
satysfakcję. 
 
2. Ile lat Pani 
pracuje jako 
nauczyciel?  
   

Jako nauczyciel 
pracuje 3 lata. 
 
3. Pani ulubiony 
sport? 
 
 Bardzo lubię sporty 
wodne i jogę. 
 
4. Czy odniosła Pani 
sukcesy w 
konkretnej 
dziedzinie sportu? 
 
Miałam spore 
osiągnięcia w 
lekkoatletyce, 
głównie biegałam i 
skakałam w dal. 
Trenowałam również 
piłkę ręczną. 
 

5. Jak wspomina 
Pani okres szkoły?  
 
Bardzo miło. Podczas 
mojej nauki w szkole 
podstawowej oraz 
gimnazjum miałam 
bardzo dobrych i 
miłych nauczycieli. 
Przez ten okres 
otrzymywałam 
stypendium 
naukowe i 
zawodowe. W 
liceum juz nie było 
tak kolorowo i tyle 
zdradzę, natomiast 
miałam super 
przyjaciół. 
 
6.Wymarzony 
zawód z 
dzieciństwa? 

Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. 
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Czy wiesz 

że...  

 Jeśli staniesz 
na równiku w 
pierwszy dzień 
wiosny, 
zobaczysz, że 
słońce 
przechodzi 
bezpośrednio 
nad głową? 
Dzieje sie tak 
tylko 2 razy w 
roku : w 1 
dzień wiosny i 
1 dzień jesieni. 
 
Owady 
tańczą? 
 
Tak! Pszczoły 
potrafią 
tańczyć. 
Poprzez 
zataczane w 
powietrzu 
okręgi 
sygnalizują 
nowe źródło 
pyłku czy 
nektaru.  
 
 

 

 

 



Bardzo chciałam być 
żołnierzem. 
 
7. Pani ulubiona 
potrawa? 
 
Pizza oraz kuchnia 
wegetariańska. 
 
8. Jakie święto lubi 
Pani najbardziej?  
 
Boże Narodzenie, 
ponieważ wtedy 
spędzam czas z 
rodziną, a w ciągu 
roku widuję ją 
rzadziej. 
 
9. Kiedy obchodzi 
Pani urodziny i 
imieniny? 
 
Urodziny obchodzę 
14.09,  
a imieniny 24.07 
 
10. Co Pani lubi 
robić w wolnej 
chwili? 
 

 Lubię słuchac 
muzyki oraz chodzić 
na koncerty. 
Aktywnie tez 
spędzam czas na 
świeżym powietrzu. 
 
11. Jaka była Pani 
ulubiona zabawa z 
dzieciństwa? 
 
Głównie była to 
zabawa w sklep. 
Potrafiłam sprzedać 
dosłownie wszystko 
za kamyki i liście. U 
babci zrywałam 
kwiatki, które 
oczywiści również 
sprzedawałam. 
Lubiłam również 
zabawę w 
chowanego, 
skakałam w gumę. 
 
12. Czy otrzymywała 
Pani walentynki, 
kiedy chodziła Pani 
do szkoły? 
 

Jasne, że tak. 
Również teraz 
pracując w szkole 
otrzymałam. 
Wszystkie 
anonimowo, jednak 
pragnę za nie 
podziękować. 
 
Dziękujemy za 
wywiad i życzymy 
aby dalsza praca 
sprawiała Pani 
również satysfakcję. 

 
 

Wywiad przeprowadziły : 

Barbara Królikowska 

Dominika Folek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minione wydarzenia oraz  ważne informacje: 

 Serce na nakrętki- udało sie zebrać odpowiednią kwotę na zakup serca 
na nakrętki, teraz nie tylko dzieci mogą włączyć sie w akcję zbierania 
nakrętek dla Stefci ale i cała wieś Dąbrowa. 

 Eksperymentownia warsztaty STEAM- szczegółowe informacje na 

stronie https://bramapoznania.pl/domowa-eksperymentownia-
online?fbclid=IwAR18Rh0B4pYQyh-
EEYeYuvDpLg0nDjUze4UaSusi-mj34jAB-8gjYTw1cxE 

 My first win!  Uczniowie naszej szkoły przy pomocy aplikacji wcielili się 

w agentów specjalnych. Przechodzili przez labirynt utrzymujac̨ pozycję 

pompki.  

 Słodkie walentynki w klasie 2c 
 26.02 dzieci z klasy 1c obchodziły Dzień Dinozaura 
 17.02 w szkole obchodziliśmy Dzień Kota 

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://bramapoznania.pl/domowa-eksperymentownia-online?fbclid=IwAR1AoFAvdBTW2e07Hs_9Bi3aqvlIi3D8b8izd3mq26DPLebNq6iF1UZdr9E
https://bramapoznania.pl/domowa-eksperymentownia-online?fbclid=IwAR1AoFAvdBTW2e07Hs_9Bi3aqvlIi3D8b8izd3mq26DPLebNq6iF1UZdr9E
https://bramapoznania.pl/domowa-eksperymentownia-online?fbclid=IwAR1AoFAvdBTW2e07Hs_9Bi3aqvlIi3D8b8izd3mq26DPLebNq6iF1UZdr9E
https://www.dabrowa.edu.pl/nowa/index.php/aktualnosci/458-my-first-win


 

 

 

 

 

 

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?  
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!  
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?  
- Jasio: No bo mieszka w zegarach  
 
Dzieci w przedszkolu:                                             Mama pyta się Jasia:  
 - Piotrusiu, co jesz?                                                - Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz?                         
 - Mięsko.                                                                     - Dzwonek, mamo 

 - A skąd masz?  
- Samo przypełzło.  

                                                                                                                                                                               przygotowała: Julia Eleryk 

 

 

 

przygotowała: Nina Kuziora 

 

 

przygotowała N.Kuziora 



 

 

 

 

 

 

 

przygotowała: Ninia Kuziora 

 



 

 

" Przebiśniegi-  pierwsze kwiaty" 

 

 

 

Co potrzebujemy: 

 niebieska kartka 

 zielony papier  

 waciki kosmetyczne 

 nożyczki 

 klej 

 pisak zielony 

Wykonanie: 

Należy wyciąć z zielonej kartki listki oraz łodygi oraz z wacików kwiatki przebiśniegów. Przyklejamy 

łodygi na niebieskiej kartce, doklejamy przebiśniegi oraz liście. Kwiatki w miejscu łączenia z łodyga 

malujemy pisakiem zielonym. Na dole przyklejamy płatki przecięte na pół, które imitują śnieg. 

 

przygotowała: Pola Stanisławska 

 

 

 



                                                        

                                                             

1. Kwiat z Holandii. 
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 
3. Kotki na wierzbie. 
4. Fioletowy zwiastun wiosny. 
5. Budzi się z zimowego snu. 
6. Wyrastają z pączków na drzewach. 
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka. 
8. Wielkanocne kolorowe jajka. 
9. Topimy ja 21 marca. 
10. Pierwszy wiosenny miesiąc. 
11. Żółty motylek. 

 

 

 

 

                                           przygotowała: paulina Leszczyńska 

            



 

                                  

                                   

                                                                                      
przygotowała: Barbara Królikowska 

 

 

 

 



                     

 

 

breezy – wietrzny 

snowdrop – przebiśnieg 

wiosna- spring 

marzec- march 

puddle – kałuża 

melt – roztapiać 

spring cleaning – wiosenne porządki 

chirp – ćwierkanie 

bud – pąk, pączek (np. kwiatu) 

bright – słoneczny (np. dzień) 

cheerful – radosny (np. człowiek) 

 

przygotowała: Julia Płotkowiak 

 

             

 

Obliczenia w zakresie 1000 

 

 

Mnożenie: 

 

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: Weronika Matyba 



 

"WIOSNA W OGRÓDKU” 
 

1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie  
Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie.  
Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała,  

Kiedy pracowały ,ona planowała .  
 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie .  
Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie .  
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa ,  
Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. 

 
2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą .  

Grabie i łopaty męczą się i pocą.  
Taczki i konewki także się zwijają  

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. 
 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie .  
Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie .  
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa ,  

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. (x2) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18 
 

                                                           przygotowała: Olga Szymańska 

                                     

 

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do konkursu świątecznego "Moja ozdoba wielkanocna". Podpisane ozdoby 

przynosimy do 26 marca do sali nr 1. ogłoszenie wyników 30 marca. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18


 

 

Składniki: 

 jabłka 
 masło orzechowe 
 pianki marshmellow na oczy 
 odrobina nutelli lub płynnej czekolady na źrenicę 
 na zęby mogą być: małe pianki marshmellow albo orzeszki-kamyczki w białej polewie, albo 

migdały bez skórki albo nawet – na bardziej przerażające, żółto-zielone zęby – pestki dyni 

 

Przygotowanie: 

Kroimy jabłko na 6 części i z tych części wycinamy jeszcze środki. Smarujemy wnętrze masłem 
orzechowym i wklejamy zęby. Doczepiamy oko na wykałaczce. 

Przerażającego smacznego! 

                              

 

                         

 

           

 

 

 

 

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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