Przyjaciele Pippi
Gazetka szkolna wydawana dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im.
A.Lindgren w Dąbrowie
nr 2- grudzień/styczeń

Wywiad z Panią wicedyrektor
Czy wiesz że...

Hanną Hoffmann

W Boliwii w Wigilię
Bożego Narodzenia
odprawia się mszę,
na której wierni
przychodzą z kogutami?

Wywiad został przeprowadzony w ramach kółka dziennikarskiego
Przez uczennice klasy 3

Boliwijczycy wierzą,
że kogut jako pierwsze zwierzę obwieścił narodziny Chrystusa

Czy można świętować przez cały
miesiąc?

1. Czy Pani lubi
swoją pracę i czy ta
praca sprawia Pani
przyjemność?
Bardzo lubię swoją
prace i również bardzo sprawia mi ona
przyjemność. Lubię
pracować z dziećmi,
uczyć ich nowych
rzeczy, wpajać najwyższe wartości.
2. Ile lat Pani pracuje w szkole?
W szkole pracuję
juz 26 lat.
3. Dlaczego wybrała Pani ten zawód?
Zawód wybrała całkiem przypadkiem,

gdyż początkowo
chciałam pracować z
osobami starszymi.
Jednak przez brak
etatu zdecydowałam
sie podjąć prace w
szkole w Dopiewcu.
Okazało sie, że praca
nauczyciela bardzo
mi się spodobała.
4. Czy pamięta Pani
jakąś emocjonującą
sytuację z udziałem klasy którą pani
uczyła?
Pamiętam, jak kiedyś chłopiec z mojej
klasy złamał sobie

nogę. Była to najbardziej stresująca
sytuacja w mojej karierze.
5. Czy posiada Pani
drugie imię? Jakie?
Magdalena
6. Kiedy obchodzi
Pani urodziny i
imieniny?
Urodziny: 25.02
Imieniny: 26.07
7. A co Pani lubi robić w wolnym czasie?
Bardzo lubię jeździć
na rowerze, natomiast w domu oglądam seriale lub czytam książki.

W Szwecji świętowanie zaczyna się
13 grudnia w dzień
świętej Łucji. Tego
dnia dzieci idą ze
świecami ubrane na
białe od domu do
domu, częstując
sąsiadów piernikami.
Świętowanie kończy
się 13 stycznia .
Wtedy cała rodzina
tańczy wokół choinki
i odziera ją z zabawek. Tego dnia trzeba zjeść i dopić
wszystko co zostało
ze świątecznych
potraw.

8. Czy pamięta Pani
swój najlepszy dzień
w życiu?
Było sporo takich
dni, ale 4 które mogę
wymienić to mój
ślub oraz kiedy rodziły sie moje dzieci.
9. Czy posiada Pani zwierzę domowe?
Jakie?
Posiadam kota o
imieniu Gryzia. Jest
bardzo stary bo ma
21 lat, biedny ma
problemy z chodzeniem. Mam również
królika
10. Czy ma Pani
dzieci? Ile? Jak mają
na imię?
Mam 3 dzieci, najstarszy Marcin, Marta oraz najmłodszy
Michał.
11. Jakie ma Pani
Hobby?
Jazda na rowerze

Zbliżają się święta, więc
mamy też kilka pytań z
nimi związanych
1. Które z Świąt są
Pani ulubionymi?
Święta Bożego Narodzenia, gdyż stwarzają wyjątkowy klimat. Zawsze wigilia
jest wyprawiana
w moim domu. Kiedy wszyscy się zjawią
jest nas aż 12, jak 12
apostołów. Dzieci
grają na instrumentach i wspólnie
śpiewamy kolędy
2. Czy ubiera Pani
choinkę na święta?
Żywą czy sztuczną?
Ubieramy zawsze
żywą choinkę wspólnie całą rodziną w
wigilię. Zazwyczaj
prócz tradycyjnych
bombek wieszamy
na niej pierniki oraz
cukierki.

3. Jaka jest Pani ulubiona potrawa
świąteczna?
Smażony karp
4. Co chciałaby Pani dostać pod choinkę?
Choć nie mam
specjalnych wymagań co do prezentu,
to bardzo ucieszyłby
mnie sweterek.
Wywiad przeprowadziły :
Barbara Królikowska
Zosia Folek

Planowane wydarzenia i konkursy na grudzień/styczeń:


6 grudnia- Mikołajki



8 grudnia- dyktando dla klas 1-39 wybrane osoby)



23.12-3.01- Przerwa świąteczna



4.01-17.01- Ferie zimowe



18.01- Konkurs plastyczny "Zimowy pejzaż"

Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso.

Idą dwa koty na pustyni, jeden mówi do drugiego:
Stary jaka duża kuweta.

Czym się różni czerwona skarpetka od czerwonej róży?
Zapachem.

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: - 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.

przygotowała: Laura Kinal

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

DECEMBER-GRUDZIEŃ
CHRISTMAS TREE-CHOINKA
SANTA CLAUS-MIKOŁAJ
BAUBLE-BOMBKA
PRESENT-PREZENT
SNOW-ŚNIEG
MERRY CHRISTMAS-WESOŁYCH ŚWIĄT
EVE-WIGILIA
STAR-GWIAZDA
BELL-DZWONEK
przygotowała: Julia Płotkowiak

przygotowała: Weronika Matyba

"Cicha noc"
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem
Nad dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win
przygotowała: Olga Szymańska

Składniki:
2 jajka
0,5 szkl cukru pudru
150 g płynnego miodu
125 ml kwaśnej śmietany 18%
100 g masła
4 łyżki oleju
4 łyżki mleka
1 płaska łyżeczka sody
1 łyżka przyprawy do piernika
2 łyżeczki kakao
Przygotowanie:
Wszystkie składniki połączyć mikserem, piec ok 40 min w temp 180 stopni.
Przekładać powidłami (dobra rada, warto powidła podgrzać i do gorących wsypać galaretkę- płaty ciasta nie
będą sie przesuwać). Smacznego
przygotowała: Kamila Gawron

Redaktorzy gazetki:
Redaktor naczelny- mgr Kamila Gawron
Zespół dziennikarzy:
Folek Dominika, Gilarska Alicja, Kinal Laura,
Królikowska Barbara, Kuziora Nina, Leszczyńska Paulina, Matyba Weronika, Płotkowiak
Julia, Szymańska Olga

