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NAUCZYCIEL  Z  PASJĄ 
wywiad z Panią Moniką Natkaniec przeprowadzony przez Julię Wierzbowską 
i Mateusza Mirkowicza z kl. IVd. 

O wywiad do tego numeru gazetki poprosiliśmy naszą byłą 

wychowawczynię - Panią Monikę Natkaniec. 

- Jak to się stało, że została Pani nauczycielką? 

M.N.: - Praca nauczyciela podobała mi się od samego początku, 

 więc skończyłam studia nauczycielskie. Zaczynałam 

 pracę w przedszkolu, a obecnie uczę w szkole.  

- Od ilu lat Pani pracuje jako nauczycielka? 

M.N.: - Straaaaaaaaaasznie długo, a tak naprawdę ponad 20 lat.  

- Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

M.N.: - Uwielbiam sport, czyli żeglowanie i bieganie, bardzo lubię tańczyć i pływać. 

- W której klasie lubi Pani najbardziej pracować 1, 2 czy 3? 

M.N.: - We wszystkich. 

- Na jaki temat najbardziej lubi Pani rozmawiać z dziećmi? 

M.N.: - Najbardziej o tym, co one lubią. 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. 
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    NAUCZYCIEL  Z  PASJĄ 
wywiad z Panią Renatą Żbikowską, nauczycielem wychowania fizycznego, 

przeprowadzony przez Magdę Przestrzelską i Zuzannę Kowalik z kl. IVd. 
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Redakcja poleca 
Ostatnio przeczytałam 

książkę Hanny Ożogowskiej pt. 

„Tajemnica zielonej pieczęci”, 

która jest bardzo ciekawa 

i trzyma w napięciu do samego 

końca. Chciałabym Wam ją 

polecić. 

Głównym bohaterem jest 

chłopiec o imieniu Stefan. Razem 

z najlepszymi swoimi kolegami 

przechodzi on do innej klasy, gdzie zostają niemiło przyjęci. W tym 

czasie sąsiadka Alina w tajemnicy mówi Stefkowi o pewnym klubie 

sportowym. Mówi mu żeby przyszedł na zbiórkę. Okazuje się jednak, 

że klub ten ma inny cel… 

Tych, których ciekawi co tak naprawdę się kryło pod hasłem „klub 

sportowy”, zachęcam do przeczytania tej tajemniczej książki! 

 

Julia Wierzbowska, kl. IVd 
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  Nasze recenzje 
 

W majówkę przeczytałem książkę 

Grzegorza Kasdepke pt. „Detektyw 

Pozytywka’’. Bardzo mi się ona podobała. 

Były śmieszne momenty, ale czasami 

trzeba było rozwiązać kilka zagadek. 

Autor w interesujący sposób 

nakreślił postać głównego bohatera 

oraz wszystkie pozostałe postaci występujące w książce. 

 Książka opowiada o detektywie, który prowadzi jednoosobową 

agencję detektywistyczną  pod nazwą „Różowe Okulary’’. Jego bronią 

jest kaktus, a najczęściej pomaga dzieciom.  

Najbardziej podobała mi się  przygoda dotycząca kradzieży 

roweru detektywa, dlatego 

że mówi ona o spełnianiu 

własnych marzeń. 

W „Detektywie Pozytywce” 

bardzo podoba mi się jego 

entuzjazm oraz pozytywne 

myślenie. Polecam gorąco 

przeczytanie tej książki 

każdemu, kto szuka w lekturze 

humoru, lekkości oraz rozrywki 

intelektualnej (z uwagi  

na zawarte w niej zagadki). 

     

Jakub Wojtyś, kl. IVe 
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Dokąd na wakacje 
Zbliżają się wakacje. Każdy z nas 

na pewno gdzieś wyjedzie. Bardzo dużo dzieci 

wyjeżdża z rodzicami poza granice naszego 

kraju na południe Europy, aby wygrzewać 

się w gorącym słońcu. Ja jednak chciałbym 

Was zachęcić do spędzania wakacji w Polsce. 

Mimo, iż nie ma u nas bardzo długiego, 

gorącego lata to za to jest dużo ciekawych 

miejsc do zwiedzania. 

Co roku wyjeżdżam z rodzicami 

i siostrą na Mazury do małej miejscowości Wilkasy koło Giżycka. Jest tam piękne jezioro 

Niegocin o powierzchni 2604 ha i głębokości 39,7 m. 

Wokół jeziora położonych jest wiele ośrodków wypoczynkowych, przystani, kąpielisk i plaż. 

W jezioro wchodzi długie molo. Jest też port Żeglugi Mazurskiej. Na drugą stronę przetoki 

można przejść przez most obrotowy, który został skonstruowany w II połowie XIX w. 

Po jeziorze pływa bardzo dużo żaglówek, motorówek oraz skuterów i ślizgaczy. Miałem okazję 

płynąć taką motorówką. Wrażenia niesamowite, piękne widoki. 

Bardzo chciałbym Was zachęcić do wyjeżdżania w Polskę. Jest tyle pięknych miejsc, 

które warto zobaczyć, a pogoda w Polsce też bywa bardzo ładna. 

     

     Franek Gaik, kl. IVb 
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  Przyroda 
Zaczarowany czwartek 

W pewien czwartek rodzice powiedzieli, że wieczorem będę mogła zobaczyć 

coś naprawdę ładnego. Przez cały dzień, ani przed ani po obiedzie, nie chcieli mi 

powiedzieć, co to takiego. Czwartek więc mijał mi pod znakiem zagadki. U babci 

zjadłam mały obiad i trochę pysznych, chrupiących faworków. Gdy za oknami zaczęło 

się ściemniać wyruszyliśmy w drogę. Metrem dojechaliśmy do stacji Wilanowska, 

przesiedliśmy się do autobusu. Niebo już bardzo pociemniało, gdy weszliśmy do 

ogrodów otaczających pałac w Wilanowie. Tam zobaczyliśmy ładnie oświetloną 

dróżkę. Droga doprowadziła nas do kolorowego Ogrodu Światła. Był tam labirynt, 

kolorowe grzyby, domki z kart i wielka bilardowa kula. Wszystko jasne 

i bardzo kolorowe. W czasie pokazu część ogrodu została oświetlona, słychać było 

piękną muzykę. Wyglądało to tak, jakby zakwitły kolorowe kwiaty. To było naprawdę 

bardzo ładne. Gdy wracaliśmy wszyscy byliśmy co najmniej bardzo zadowoleni. 

Wywarło to na mnie tak duże wrażenie, że trudno mi to opisać. 

     

 Dominika Chlebowska, kl. IVd  



    7 

Kącik kulinarny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacper Łaszczyk, kl. Va 
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SAŁATKA Z ŁOSOSIEM 

 

Patrycja Kostkiewicz, kl. VIa 
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Spotkanie z ciekawym człowiekiem 
Wywiad z panem Łukaszem Wierzbickim, redaktorem, biografistą, autorem książek dla dzieci, 

gawędziarzem i podróżnikiem, autorem m. in.: „Afryka Kazika”, „Dziadek i niedźwiadek”,  

czy „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”, który gościł w naszej szkole z prelekcją… 

 
- Dzień dobry czy mogłybyśmy przeprowadzić z Panem wywiad?                 

 Ł.W.: –Tak, będzie mi bardzo miło. 

1. Kiedy zaczął Pan karierę? 

Ł.W.: –Zacząłem karierę sześć lat temu.  

             Wtedy ukazała się moja pierwsza   

             książka „Afryka Kazika‘‘. Myślałem, 

             że to jednorazowa przygoda.  

2. Czy czuje się Pan spełniony? 

Ł.W.: –Nie do końca, nadal czuję niedosyt. 

3.   Która z książek sprawiła Panu  

      największą satysfakcję? 

       Ł.W.: –Z każdej książki jestem równie zadowolony. 

     4.   Jaki zawód chciałby Pan wykonywa,ć gdyby nie był Pan pisarzem?  

       Ł.W.: –Każdy, byle był związane z pisarstwem i podróżami. 

     5.   Co dla Pana jest najważniejsze w pisaniu książek? 

Ł.W.: –Wiedza i zainteresowanie czytelników. 

             Zależy mi na tym, by cieszyły się dużą  

             popularnością. 

     6.   Jak spędza Pan wolny czas? 

Ł.W.: –Wolny czas spędzam przede  

      wszystkim z rodziną, ale również 

      na czytaniu i dalszym rozwijaniu. 

     7.   Czy powraca Pan do swoich ksziążek? 

Ł.W.: –Staram się nie powracać do nich, 

       ponieważ zawsze coś bym zmienił. 

    8.   Czy Pańskie książki są tłumaczone na inne języki? 

Ł.W.: –Tak, i staram się, by były tłumaczone na coraz więcej 

              języków.   

        9.   Których pisarzy lubi Pan czytać? 

Ł.W.: –Najbardziej lubię czytać dawniejszych pisarzy. 

    10.   Którą książkę pisał Pan najdłużej? 

Ł.W.: –Wszystkie moje książki powstają, mniej więcej, 

  w podobnym czasie. 

 - Dziękujemy za wywiad. Bardzo miło się z Panem 

   rozmawiało. 

Ł.W.: –Ja również dziękuję. Cała przyjemność po mojej                  

stronie.  

       

Rozmawiały Julia Słonecka i Dominika Chlebowska, kl. IVd 
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Chwila relaksu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Śniadaniowa potrawa z jajek. 

2.  Obszar w Polsce z dużą ilością jezior. 

3.  Przepowiada przyszłość patrząc w szklaną kulę. 

4.  Otrzymujemy je na koniec roku szkolnego. 

5.  Zdrowa, liściasta „główka”. 

6.  Mleczny napój uwielbiany przez dzieci. 

7.  Wakacyjna pora roku. 

8.  Chrupiące warzywo.  

9.  Wąska łódka. 

10. Wakacyjny miesiąc. 

     

 Tomek Pedersen, kl. IVb 

 1            
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Z głową w chmurach 
 

Praca wyróżniona w konkursie „Baśniopisarz Bielański” 
 

 Dawno temu, nad brzegiem ruczaju, w maleńkiej wiosce mieszkał chłopiec o imieniu 

Jaś. Był  bardzo dobry, ale uchodził za marzyciela. Jego ulubionym zajęciem było puszczanie 

latawca. Kładł się wówczas pod drzewem i obserwował kolorowy romb, który gdy był 

już wysoko, stawał się małym punkcikiem poruszającym się między białymi obłokami. 

 Pewnego razu, zauważył, że mimo silnego wiatru, latawiec nie poruszał się po niebie 

jak zwykle. Wyglądał jak przyklejony do jednej z chmur. Chłopiec wstał powoli 

zaciekawiony tym zjawiskiem i zaczął energicznie zwijać sznurek.  

Gdy latawiec był już w pełni widoczny, Jaś zdał sobie sprawę z czegoś niezwykłego. Otóż 

wraz z latawcem zbliżał się do niego gęsty, biały obłok. 

 Chłopiec przetarł dłonią oczy ze zdumienia, bo oprócz kolorowego latawca, miał 

przed sobą mały, biały niczym mleko obłok. Jaś podrapał się po głowie nie wiedząc 

co ma dalej zrobić, gdy nagle mała chmurka, przemówiła do chłopca ludzkim głosem: 

 - Nareszcie ktoś ściągnął mnie na dół... Już wątpiłem, że się uda. 

 Nie mogąc uwierzyć w to co się stało, Jaś dłuższą chwilę stał nieruchomo szczypiąc się 

co chwilę w rękę z nadzieją, że zaraz się obudzi. 

 - To ty? Ty to powiedziałeś? – zapytał z niedowierzaniem. 

 - Też kiedyś byłem takim chłopcem jak ty – odpowiedział obłok, jak gdyby znał  Jasia 

od dawna. – Całymi dniami leżałem na trawie, zamykałem oczy i po prostu marzyłem. Pewnego 

razu podszedł do mnie starzec w dużym, czarnym kapeluszu, odziany w czarną, długą pelerynę 

i zapytał: 

  – Ty jesteś chłopcem, o którym mówią, że ma wciąż głowę w chmurach?  

Gdy kiwnąłem twierdząco, zapytał mnie czy chciałbym już zawsze  móc nic nie robić, tylko mieć 

głowę w chmurach. Zastanowiłem się dłuższą chwilę, po czym odpowiedziałem, że tak. Starzec 

ten podarował mi  kolorowy latawiec, i odszedł bez słowa. Gdy latawiec uniósł się, poczułem, 

że lecę wraz z nim i zanim się spostrzegłem, stałem się jednym z tysięcy podobnych do siebie 

obłoków. Wnet dowiedziałem się od innych chmur, że raz na jakiś czas, jeden z obłoków może 

z pomocą innego marzyciela wrócić na ziemię i znów stać się człowiekiem, lecz najpierw 

marzyciel który ściągnął go na dół musi odgadnąć zagadkę. Pomożesz mi ? – zapytał Jasia. 

 - Tak – odpowiedział dzielnie chłopiec. – Postaram się pomóc. 

Obłok bez zająknięcia wyrecytował wówczas te oto słowa: 

Wciąż do pieniędzy mnie porównują, 

Lecz często bogaty mnie nie ma za wiele. 

Wskazówki zegarów na mnie wskazują, 

Podobno najwięcej jest mnie w niedzielę. 

 

 - Czas! To proste, chodzi o czas! – wykrzyknął Jaś. 

Wtem ukazał się przed nim chłopiec, który wyciągnął rękę 

w podzięce. 

 - Dziękuję, że mnie uratowałeś – powiedział. - Teraz będę 

pamiętał o tym, że oprócz chodzenia z głową w chmurach, trzeba 

mieć czas na realizowanie swoich marzeń, a to jest dużo trudniejsze 

niż samo ich snucie. 

Jaś pożegnał się z chłopcem, a jego słowa zapadły mu na długo 

w pamięci. 

 

 

Mateusz Engele, kl. IVb 
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1. 

Koniec roku szkolnego. Jaś przychodzi 

do domu. 

Tata się go pyta: 

-Jasiu, gdzie masz świadectwo? 

-Pożyczyłem koledze, bo chciał  

 nastraszyć rodziców. 

 

2. 

Tata pyta Jasia: 

-Poprawiłeś jedynkę z matematyki? 

-Nie, bo Pani miała cały czas dziennik przy sobie.  

 

3. 

Nauczyciel muzyki pyta Jasia: 

-Jaki jest twój ulubiony  

 instrument? 

-Dzwonek, a szczególnie 

 na przerwę, proszę Pana! 

 

 

4. 

W teatrze... 

Jasio mówi do mamy:                           

-Ale nudna sztuka 

-To czemu bijesz brawa?                       

-Bo się skończyła.                                                                     

 

 

Zuzanna Kowalik, kl. IVd 
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CIEKAWE MIEJSCE 
W dniu 9 czerwca 2014 roku klasa 4d była 
na wycieczce w redakcji Gazety Wyborczej. Tam 
dowiedzieliśmy się, jak powstaje gazeta i jak 
wygląda praca nad nią. Został też 
przeprowadzony wywiad z jednym z pracowników 
Gazety - Panem Marcinem Osojcą.  

- Dzień dobry. Jestem z kółka dziennikarskiego 
w Szkole Podstawowej nr 209. Czy mogłabym 
przeprowadzić z panem wywiad?  

- Ależ oczywiście. Proszę bardzo. 

-Jaką trzeba ukończyć szkołę, by móc pracować 
w redakcji? 

- Żeby pracować jako dziennikarz „w gazecie” trzeba, 
przede wszystkim, mieć pasję, umieć dobrze 
i interesująco pisać, a także pracować pod presją 
czasu tak, aby zdążyć skończyć tekst na czas. Również 
bardzo przydaje się znajomość języków obcych. Nie 
ma natomiast takiej reguły, że koniecznie trzeba mieć 
ukończone studia dziennikarskie, aby pracować 
„w gazecie”. Był taki czas u nas, że z dziennikarzy 
pracujących w Gazecie Wyborczej wielu nie miało 
ukończonego dziennikarstwa, po prostu sprawdzała 
się pasja. Była też osoba, która skończyła medycynę.  

- Czy podoba się panu taka praca? 

-To zależy od dnia. Jeżeli jest w miarę luźno i nic się 
nie dzieje złego w redakcji… Jeżeli jednak robota się 
„wali”, np. z powodów technicznych (komputery), no 
to jest gorzej. Ale na ogół jest w porządku i praca 
„w gazecie” bardzo mi się podoba. 

-Dlaczego wybrał pan ten zawód? 

- Szczerze mówiąc był to bardzo duży przypadek. 
To nie było tak, że chciałem być dziennikarzem, co 
prawda chciałem pracować „w gazecie”, ale tylko 
ślepy los spowodował, że zacząłem pracować tutaj.  

- Co pana najbardziej fascynuje w tej pracy? 

- Fajne jest to, że nie robi się codziennie tego samego i można poznać ciekawe osoby. Podoba mi się 
nienormowany czas pracy, można przyjść później do pracy, można czasami przyjść wcześniej, potem 
wcześniej wyjść. Praca nie jest monotonna. Codziennie robi się co innego. 

- Dziękuję bardzo za wywiad i życzę wielu sukcesów w pracy. 

- Dziękuję. 

Rozmawiała Oliwka Fabjanowicz, kl. IVd 
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ŚLADEM KULTURY 
22 maja z okazji moich imienin poszłam 

z mamą do muzeum Chopina, mieszczącego się 

w Zamku Ostrogskich w Warszawie przy 

ul. Tamka 41 na Powiślu. Zwiedzanie zaczęłyśmy 

od wysłuchania recitalu w sali koncertowej. 

Usłyszałyśmy tam piękny program dyplomowy 

ucznia szkoły muzycznej II stopnia. 

Potem oglądałyśmy ekspozycje muzeum, które 

mieszczą się na dwóch poziomach budynku. Była 

tam Sala Paryska, gdzie dowiedziałyśmy 

się nie tylko o podróży Chopina do Francji, 

ale również o jego podróżach do innych 

krajów. Obok mieściła się ciemna sala - 

Sala Śmierci. Znaleźć można było tam 

wiadomości związane ze śmiercią sławnego 

kompozytora. Natomiast w Sali Kobiet 

opisano związki i przyjaźnie kompozytora 

z kobietami oraz matkę i siostrę 

Fryderyka. W każdym pomieszczeniu było 

dużo rękopisów muzyka, jednak informacji dostarczały nam ekrany z krótkimi 

filmami lub tekstem. Byłyśmy również 

w innych pomieszczeniach, ale te sale 

najbardziej mi się podobały. 

Bardzo polecam zobaczyć to miejsce, 

ponieważ naprawdę warto dowiedzieć się 

więcej o naszym, chyba najsławniejszym, 

rodaku.  

 

Julia Wierzbowska, kl. IV D 
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   SPORT 
 

Tegoroczny Mundial odbywa się 

w Brazylii. To bardzo piękny i słoneczny kraj  

położony w Ameryce Południowej. Znany 

między innymi z karnawałów, odbywających się 

w Rio de Janeiro, i samby.  

 

QUIZ 
 
1. Kto jest organizatorem Mundialu? 
a) FIFA 

b) UEFA 

c) OFC 

 

2. Który kraj dwukrotnie zdobył Puchar 

    Świata FIFA? 

a) Francja 

b) Hiszpania 

c) Niemcy 

 

3. Jakie zwierzątko jest maskotką Mundialu? 

a) żółw 

b) pancernik 

c) jeż 

 

4. Ile drużyn  uczestniczy 

    w mistrzostwach? 
a) 32  
b) 36 

c) 42 

 

5. Który to z kolei Mundial? 
a) 18. 

b) 20. 

c) 22. 

 

6. W którym mieście odbędzie się finał tegorocznego Mundialu? 
a) Rio de Janeiro  

b) São Paulo 

c) Natal 

 

7. Jak nazywa się piłka, którą są rozgrywane  

    mecze  w czasie tegorocznego Mundialu? 

a) Brasiliana 

b) Brasilio 

c) Brazuca 

 

 

Marcin Tomasiewicz, kl. IVd 
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Rebusy i zagadki 
                     1. 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  Zadanie dla Bonda... 
 

Czytaj uważnie: 

- Siedzisz za kierownicą samochodu i utrzymujesz stałą prędkość. 

- Po Twojej lewej stronie jest przepaść. 

- Po Twojej prawej stronie jedzie samochód straży pożarnej, z taką samą 

  prędkością jak Ty. 

- Przed Tobą biegnie świnia, która jest większa niż Twój samochód. 

- Za Tobą, tuż nad ziemią leci helikopter. 

- Zarówno helikopter, jak i świnia utrzymują dokładnie tą samą prędkość co Ty. 

Co powinieneś zrobić? 

 

    3. 

 

 

 

 

 

                     4.  Żarcik arytmetyczny 

 
     W koszyku jest sześć jabłek. W jaki sposób można je rozdać sześciorgu 

dzieciom, aby każde z nich dostało po jednym jabłku i by jedno zostało w koszyku? 
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           27 czerwca - Zakończenie roku szkolnego 

  Chyba każdy się ucieszy.  

 

                                                        

                  Staś Olczakowski, kl. IVd 
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V Warszawskie Targi Książki 

i VIII Targi Książki Akademickiej 

i Naukowej ACADEMIA 

Stadion Narodowy w dniach 22-25 maja był wielką księgarnią, czytelnią, forum 

dyskusyjnym, a także miejscem atrakcji literacko-artystycznych dla dorosłych i dzieci.  

Tegoroczna edycja targów była pod wieloma względami rekordowa: ponad 700 

wystawców z kraju i zagranicy, w targach udział wzięli przedstawiciele 23 krajów. 

Na Targach gościło blisko 700 autorów. Odbyło się ponad 1000 wydarzeń – spotkań 

autorskich, seminariów, prezentacji, konferencji, warsztatów, pokazów i animacji. 

Czwartek i piątek tradycyjnie należały do profesjonalistów i młodych 

czytelników. Sobota i niedziela – do wszystkich – bez wyjątku. Piątek 

był dniem poświęconym książce akademickiej i naukowej. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się, 

zorganizowany pod patronatem 

Polskiej Akademii Nauk, cykl 

wykładów Spotkania z nauką. 

Tradycyjnie już, sobota była 

na WTK Dniem Reportażu. Po raz 

czwarty wraz z WTK odbywał się 

Festiwal Komiksowa Warszawa – fani komiksu mieli okazję kupić 

najnowsze publikacje, spotkać ulubionych twórców i otrzymać rysowaną dedykację. Uwagę kilku tysięcy 

młodych czytelników - przedszkolaków i uczniów, przyciągnął m.in. program Festiwalu Literatury dla Dzieci, 

lekcje literatury i historii, animacje literackie, gry, konkursy. Nie tylko dzieci mogły brać udział w targowej 

zabawie cosplay - na najlepiej przebranych za postaci z komiksu René Gościnnego uczestników targów czekała 

wspaniała, ufundowana przez linie lotnicze AIR FRANCE, nagroda główna – lot do Paryża i z powrotem wraz 

z biletami do Parku Asterixa i słynnego Muzeum Grevin. Warszawskie Targi Książki 2014 odwiedziło ponad 

63 000 osób. To nowy rekord targowej frekwencji, który mimo niezadowalającego poziomu czytelnictwa 

w Polsce, daje nadzieję – a jednak czytamy.  

 



      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Odpowiedzi do kwizu z działu „Sport”:  1. a, 2. c, 3. b, 4. a, 5. b, 6. a, 7. c. 



      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi do działu „Rebusy i zagadki”: 1. Kotek pije mleko., 2. Wysiądź z samochodu, zejdź z karuzeli i ustąp 

miejsca komuś młodszemu. :-), 3. Kochaj rodzinę., 4. Pięciorgu dzieciom dajemy po jednym jabłku, a szóstemu 

wręczamy jabłko... w koszu! I wszystko się zgadza: każde dziecko dostaje po jabłku i jedno jest w koszu. 

Do zobaczenia we wrzešniu !!! 


