
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
      

 
 
 

                     

Konkursy, konkursy, konkursy...

Zawody pływackie 
 

na komary…

 

 Angielski pół żartem, pół serio

Zapraszamy do czytania Gazetki Szkolnej w wersji 
elektronicznej na stronie naszej szkoły, bezpośredni adres: 

http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 
Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 
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To już piąty raz zbieramy 

elektrośmieci w naszej szkole. 

11. kwietnia, od wczesnego rana 

do późnych godzin popołudniowych, 

można było przynieść niepotrzebny, 

niesprawny sprzęt elektrotechniczny 

na dziedziniec szkoły. W tym roku 

pobiliśmy rekord. Dzięki zaangażowniu 

lokalnej społeczności zebraliśmy ponad 

2000 sztuk różnorodnych elektrośmieci (od kompaktowych świetlówek, komputerowych 

myszek czy telefonów komórkowych zaczynając, a kończąc na lodówkach, pralkach 

i kserokopiarkach) o łącznej wadze prawie 5 ton! Całe to „dobro” zostało przekazane 

do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Akcję 

zbierania elektrośmieci koordynowała, jak zawsze, Pani Monika Natkaniec i jej Ekoludki.   

 

Redakcja 

  



      2                            Redakcja 

 

 

 

22 kwietnia wspólnym przejazdem ulicami 

Warszawy zainaugurowaliśmy tegoroczną edycję 

Kampanii Rowerowy Maj 2017. Kampania ta powstała 

cztery lata temu w Gdańsku jako świetna okazja 

do edukowania przez zabawę. Jej celem jest bowiem 

dostarczanie radości i zdrowej rywalizacji, ale także 

wyrabianie dobrych nawyków i pokazywanie dobrych 

manier na drodze. To największa tego typu kampania w Polsce. Zasady kampanii były 

bardzo proste: każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotarł na lekcje w sposób aktywny: 

na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymał naklejkę i zaznaczoną obecność 

w dzienniku. Rywalizacja toczyła się na kilku 

poziomach: indywidualnym, klasowym 

i szkolnym. Najlepszym wynikiem może 

pochwalić się Szkoła Podstawowa nr 352, drugie 

miejsce należy do Szkoły Podstawowej nr 209 

im. Hanki Ordonówny (najaktywniejszą 

w naszej szkole była klasa 4b – 

wychowawczyni Pani Renata Żbikowska), 

a trzecie do Szkoły Podstawowej nr 66 

im. ks. Juliana Chrościckiego. Uczniowie 

otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Bielany 

Tomasza Mencinę oraz firmę Decathlon. A teraz trochę liczb. W tym roku 43 tysiące 

uczniów w 83 szkołach ze wszystkich 18 dzielnic Warszawy dzielnie rywalizowało 

w Rowerowym Maju. Aktywnych uczestników było 78,46 % - czyli takich, którzy wzięli 

udział w akcji co najmniej jeden raz. To znaczy, że czynny udział wzięło 34 744 z nas. 

Frekwencja „rowerowa” za cały maj wynosiła 46,66%, czyli jaki 

procent wszystkich dojazdów uczniów do warszawskich szkół 

biorących udział w Rowerowym Maju odbył się w sposób zgodny 

z akcją, tj. rowerem, na rolkach etc. Było 2489 osób ze 100% 

frekwencją, czyli takich które przyjechały na rowerze, rolkach 

etc. każdego dnia szkolnego w maju! 271 klas może pochwalić się 

100% aktywnością, co oznacza, że w każdej takiej klasie 

wszyscy uczniowie chociaż raz wzięli udział w akcji.  

Koordynatorkami Kampanii w naszej szkole były Panie Ludwika 

Kramża i Agnieszka Durdyn. 
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Zdjęcia: Pani Monika Natkaniec 
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 Konkursy, konkursy, konkursy... 
Anna Grądziel z kl. IIg 

została wyróżniona 

w Eliminacjach Dzielnicowych 

40. Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka” 

zorganizowanego przez 

Bielański Ośrodek Kultury. 

Ania prezentowała wiersz 

Agnieszki Frączek „Miss 

Stonoga”. 

Do konkursu przygotowywała ją 

Pani Dorota Gerłowicz. 

 

Konkurs Ekologiczny 

„Edukujemy-Pomagamy” 
29 maja w Centrum Kultury Wilanów odbył się 

finał II Edycji Konkursu Ekologicznego 

„Edukujemy-Pomagamy”. Nasza szkoła zdobyła 

tytuł Mistrza Polski w kategorii „Pomagamy”. 

Rekordzistów w zbiórce zużytych baterii 

(zebrano ich w naszej szkole 2130 kg) 

reprezentowały uczennice: Magda, Małgosia, 

Daria i Oliwia. Po uroczystości laureaci 

wzięli udział w warsztatach „Z wizytą 

u króla” w Pałacu Wilanowskim. Na zakończenie 

odbyli spacer w Ogrodach Wilanowskich. 

Opiekunem konkursowego zespołu była Pani 

Wiesława Dąbrowska.  
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Projekt „Warszawska Energia – od poznania do Eko-działania” 
 

Szkolne Koło Przyrodnicze od kilku lat realizuje 
zadania projektu ekologicznego „Warszawska Energia - 
od poznania do Eko-działania”. W tym roku szkolnym 
zespół, w skład którego weszli uczniowie z klas 4-6, 
przyjął nazwę „Bielańskie Listki”. Podczas zajęć 
uczniowie badali m.in. stan czystości powietrza 
i poziom hałasu na terenie wokół szkoły i pobliskim 
osiedlu. Niestety, 

nie udało się znaleźć miejsca wolnego od 
hałasu. Natomiast, po kilkumiesięcznych 
badaniach okazało się, że stopień 
zanieczyszczenia powietrza nie jest wysoki. 
Wyniki badań były prezentowane podczas 
lekcji przyrody i szkolnych apeli. Na 
zakończenie projektu, zespół wziął udział w 
Turnieju Badaczy Energii zorganizowanym w 
Młodzieżowym Domu Kultury – Muranów. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki. Swoje osiągnięcia zaprezentowali również 28 maja podczas 
Warszawskich Dni Energii. Opiekunem projektu jest Pani Wiesława Dąbrowska.  
 

Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną województwa 
mazowieckiego 2016/2017 zorganizowany przez Gimnazjum nr 164  

im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, pod patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 

Zespół redakcyjny naszej gazetki szkolnej zdobył II miejsce wśród szkół 

podstawowych województwa mazowieckiego. Sukces cieszy tym bardziej, że 

w szranki stanęliśmy po raz pierwszy, a konkurencja była liczna, silna 

i z długoletnimi tradycjami. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Sękocina 

za gazetkę „A W TYM SĘK - Magazyn społeczności szkolnej” (Szkoła Podstawowa 

im. Włodzimierza Potockiego), a trzecie – redakcja gazetki „Nasze sprawy 

i sprawki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza 

Korczaka w Błoniu. Nasi dziennikarze zostali uhonorowani dyplomami i zdobyli 

dla szkoły najnowsze edycje 

„Wielkiego słownika ortograficznego” 

oraz „Słownika poprawnej polszczyzny”. 

 

 

 

redakcja 
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Z okazji dzisiejszego 
święta życzę 

wszystkim facetom, 
żeby byli lepszymi 

ojcami, niż ja byłem. 
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Zawody pływackie 
    Zmęczona wyszłam z wody. Te zawody pływackie naprawdę mnie wykończyły. 

Podeszłam do dziewczyn z naszej szkoły i przykryłam się niebieskim ręcznikiem. 

- Agata, było super! - uradowała się Dominika. - Z takim wynikiem daleko zajdziesz! 

- uśmiechnęła się szczerze. 

- To moje pierwsze zawody. Wątpię, by ten wynik miał jakiekolwiek znaczenie, skoro 

startuje szkoła sportowa, ale dziękuję - odparłam niepewnie. Głos mi drżał. Wydawało 

mi się, że mijają całe godziny sprawdzania czasów indywidualnych i sztafety. Przez 

zmęczenie słyszałam w uszach walenie mojego serca. Nie mogę dokładnie określić co 

wtedy czułam. Strach przed ogłoszeniem wyników, podniecenie, bo to moje pierwsze 

zawody, ulgę, bo miałam już najgorsze za sobą. Oddychałam głęboko starając się 

uspokoić. Gdy sędzia wziął mikrofon zamarłam w bezruchu zniecierpliwiona. Zaczął 

wymieniać nazwiska z klas czwartych, piątych i wreszcie szóstych. Podał wyniki sześciu 

najlepszych osób płynących stylem grzbietowym i wręczył medale zawodnikom. 

Pogratulował im, a nauczyciele wf-u zrobili zdjęcia. Sędzia znowu wziął notatki i zaczął 

wymieniać uczniów płynących stylem dowolnym. Nie wsłuchiwałam się w nazwiska, aż 

do czwartego miejsca… 

- Czwarte miejsce zajęła… Agata Osipiak ze Szkoły Podstawowej numer 209! - 

krzyknął mężczyzna, a dziewczyny z naszej grupy zaczęły mi gratulować. 

Jeżeli wtedy zdobyłam taki dobry wynik, to za rok stanę na podium!!! 

Agata Osipiak, kl. VIc 
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Republika Francuska 
    Republika Francuska, potocznie zwana Francją, to państwo, 

którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające 
także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitarna 
rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche 
i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki 
Biskajskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj l’Hexagone 
(sześciokąt) – pochodzi to od kształtu Francji metropolitarnej. 

Francja graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, 
Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią. Terytoria zamorskie graniczą również z Brazylią, 
Surinamem i Holandią. Kraj jest połączony z Wielką Brytanią przez Eurotunel przebiegający 
pod kanałem La Manche. Należy do grona założycieli Unii Europejskiej, ma największą powierzchnię 
spośród państw wspólnoty i uchodzi za jeden z najpotężniejszych krajów świata. Stolicą i największym 
miastem jest Paryż. Jest to jedno z najchętniej i najczęściej odwiedzanych miejsc świata. Miasto 
kultury, sztuki, mody. 

 
Warto zobaczyć 

• słynna wieża Eiffla, a z niej piękny widok  
na całe miasto. 

• Pałac Wersalski – wielki i pełen przepychu 
pałac, symbol francuskiej monarchii absolutnej. 

• Luwr – jedno z największych muzeów świata, 
a w nim m.in. słynny obraz „Mona Lisa” 
 

 
 

• Disneyland Paris – bajkowy park rozrywki rodem z USA, zabawa dla całej rodziny. 
 
• Saint-Tropez –  stolica luksusu, 

milionerów, gwiazd filmowych 
i słynnego żandarma.  

 

 
 
 
 
• Zamek w Chambord – słynny renesansowy zamek , leżący w Dolinie Loary. 
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Czy wiesz, że… 
• wieża Eiffla jest malowana co 7 lat - zgodnie z życzeniem 

konstruktora. 
• Tour de France jest trzytygodniowym szosowym 

wyścigiem kolarskim, jednym z ważniejszych na świecie. 
Jego tradycja sięga 1903 r. 

• na cmentarzu Pere Lachaise 
w Paryżu jest pochowany Fryderyk Chopin 

• rząd Francji w 1884 podarował Stanom Zjednoczonym słynną Statuę 
Wolności 

• uczniowie oprócz 2 miesięcznych letnich 
wakacji, w ciągu roku szkolnego mają 4 razy 
dwutygodniowe ferie 

• system oceniania  w szkole opiera się na skali 
od 0 do 20  

 
Narodowe przysmaki  

Creme Brulee – delikatny, waniliowy deser 
  pokryty warstwą karmelu.  

Żabie udka i ślimaki – uważane za 
           prawdziwy, kulinarny rarytas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ratatouille –  najpopularniejsza jarska potrawa 
  z Nicei, przygotowywana 
            z różnorodnych warzyw. 

 
 
 
 
 

Roquefort –  jeden z najsłynniejszych rodzajów owczego sera, 
charakteryzuje się ostrym smakiem i niebieskawą barwą. 
We Francji jest ponad 500 gatunków sera. 
Podstawowe zwroty  
Dzień dobry – bonjour [bą’żur]  
Do widzenia – au revoir [oure’wła] 
Cześć – salut [sa’li]            

Proszę – s'il vous plait [silwu’ple]  
Dziękuję – merci [mer’si]                               Patrycja Stańczyk 
Przepraszam – excuse-moi [ekskize’mła]     kl. VId                                                                                    

Lyon 
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Piramida Cheopsa ma 146,5 metra 

wysokości, a długość boku podstawy 

wynosi 231 metrów. Jest zbudowana 

z 2,3 miliona ociosanych bloków,    

z których każdy waży średnio    

2,5 tony. 

Wiktoria Leśniewska, kl. VIa  

 

Najwyższą temperaturę 

powietrza w cieniu, 58ᵒC, 

odnotowano w Al Aziziyach 

w Libii. 
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Automatyczne  działko 
laserowe na komary 

 Lato dopiero co się rozpoczyna, a wraz 

z nim zaczną pojawiać się chmary komarów 

uprzykrzających wieczorne przesiadywanie na łonie 

natury. Znowu trzeba będzie uzbroić się w spray’e, maści oraz kadzidełka, by w spokoju 

przetrwać uciążliwe naloty. Może już będzie dostępny dla nas niedawny wynalazek 

naukowców, który pozbywa się insektów za pomocą... laserowego działka? Urządzenie 

o nazwie Photonic Fence (czyli Płot Fotoniczny) nie przebiera w środkach, rażąc owady 

skoncentrowanymi „stróżkami” światła. Nie trzeba w tym dziele zniszczenia w ogóle mu 

pomagać – namierza swoje cele, identyfikując je na podstawie częstotliwości 

z jaką uderzają skrzydła, ich zachowania się podczas lotu oraz tego jak są duże. Pozwala 

to uniknąć ostrzeliwania „niewinnych” owadów: np. będących na skraju wyginięcia 

pszczół. Photonic Fence dba też o to, by przypadkiem nie uszkodzić czegokolwiek poza 

swoim celem – strzela tylko wtedy, gdy ma pewność, iż cała niszczycielska energia trafi 

do właściwego adresata. Badacze z organizacji Intellectual Ventures, twórcy urządzenia, 

skonstruowali je z myślą o eliminowaniu moskitów przenoszących malarię. Wraz jednak 

z kolejnymi udoskonaleniami zorientowali się, że ich laserowy stróż potrafi poradzić  

sobie także z identyfikowaniem i eliminowaniem innych rodzajów szkodników. Mają 

nadzieję, że w przyszłości ich urządzenie będzie strzec szpitali, wiosek czy pól 

uprawnych. Szczególnie te ostatnie skorzystałyby na nietypowej metodzie zwalczania 

szkodników oferowanej przez Photonic Fence, gdyż precyzyjne strzały z lasera są 

znacznie mniej szkodliwym rozwiązaniem w porównaniu do spryskiwania roślin różnymi 

owadobójczymi chemikaliami. Zdaniem badaczy, odpowiednio długie „bombardowanie” 

insektów mogłoby wręcz doprowadzić do całkowitego wyeliminowania ich z danego 

regionu.  

 Jakkolwiek byłaby to przyjemna wizja, o postawieniu laserowego działka we 

własnym ogródku możemy na chwilę obecną tylko pomarzyć. Na razie 

priorytetem  Intellectual  Ventures  jest dostarczenie  Photonic  Fence  do  krajów 

rozwijających się, gdzie wszelkiego rodzaju choroby przenoszone przez insekty stanowią 

poważne zagrożenie.           

         Redakcja 
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Już się zbliża lato, czas radości, słońca, 

wielu przygód i zabaw bez końca! 

Jednak w czasie zabaw 

musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

Właściwie przygotowane dzieci do opalania, 

gdy słoneczko świeci, 

noszą czapki, chustki, chronią swoje głowy. 

Kremy z filtrem stosują, 

swoje ciało nim smarują. 

W czasie letniego wypoczywania 

pamiętajcie o zasadach 

bezpiecznego zachowania!!! 

Bo nad wodą jakieś nieszczęście 

przydarzyć się może. 

W miejscach strzeżonych się kąpiemy, 

ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli. 

  Nigdy nie skacz na główkę do wody, 

bo są ku temu ważne powody! 

Możesz stracić zdrowie, życie, 

nawet jeśli pływasz znakomicie! 

W czasie wędrówki po lesie 

wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie. 

Zakładaj gumowce albo trapery, 

bo sandałki nie nadają się na leśne spacery. 

W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, 

nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj! 

Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!! 
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Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie!!!!! 

Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące, 

bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może 

i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie! 

Nie drażnij pszczół ani innych owadów, 

nie będzie ci trzeba robić okładów. 

 

 

 

 

 

Maszyny rolnicze nie są do zabawy, 

więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy. 

 

 

 

 

 

Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić. 

 

Nie mów nigdy nikomu, że nikogo nie ma w domu. 

Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu. 

 

Nie przyjmuj od obcych prezentów. 

 

        I pod żadnym pozorem nie chodź 

   z nimi tam, gdzie cię zapraszają! 

Nie ufaj nikomu! 

 

Redakcja 
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Zdrowe i bezpieczne wakacje 
Nie daj się dopalaczom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kończy się rok szkolny i zaczynają wakacje - czas 
zasłużonego odpoczynku. Wszystkim uczniom, 
nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy, 
by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy 
wakacyjny dzień pozostanie w Waszej pamięci jako ten, 
o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. 
Odpoczywajcie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”. 
Do zobaczenia za dwa miesiące!!! 

Redakcja 
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Erwin Olaf, 
Królewska Krew 

 

 Erwin Olaf to jeden z niewielu 

fotografów, którego prace komercyjne 

znawcy cenią tak samo, jak indywidualne 

projekty. 

Holenderski fotograf studiował 

dziennikarstwo i fotografię prasową, 

i mimo że obecnie robi zdjęcia, które 

w prasie się nie ukazują, wielu krytyków 

uważa, że artysta nie pozbył się do końca 

publicystycznego spojrzenia na świat. 

Rzeczywiście, jego zdjęcia można nazwać 

komentarzem do współczesności, tyle że 

podanym w niezwykłej, wystylizowanej 

i dosadnej zarazem formie. Olaf ma 

na koncie cykle wyśmiewające 

konsumpcjonizm i przywiązanie do metek 

i marek. Jednak najwięcej szumu wywołało 

zdjęcie opublikowane trzy lata po 

tragicznym wypadku, w którym zginęła 

Księżna Diana. Jak wiadomo, Królowa 

Ludzkich Serc zginęła 31 sierpnia 1997 

roku w wypadku samochodowym w paryskim tunelu, jadąc luksusowym Mercedesem ze swoim 

narzeczonym, Dodim Al Fayedem. Portret kobiety, uderzająco podobnej do Księżnej Diany, Olaf 

stworzył i pokazał w 2000 roku (jest to część większego cyklu pod tytułem Królewska Krew). 

Na fotografii widać eteryczną blondynkę w wysadzanym kamieniami królewskim diademie i białej 

sukni. Jednak na starannej fryzurze i białej sukni modelki znajdują się niewielkie ślady krwi, 

a w jej ramię jest wbity znak firmowy samochodu Mercedes, a więc skojarzenie jest oczywiste. 

Władze brytyjskie i australijskie uznały zdjęcie za „obsceniczne”, wiele gazet i osób publicznych 

potępiało dzieło fotografa, jako bezczeszczenie pamięci tragicznie zmarłej i uwielbianej osoby. 

Sam Olaf powiedział wtedy: „Nie przejmuję się tym, że jestem krytykowany. Najważniejsze, 

że ludzie mówią o tym zdjęciu, mniej mnie ciekawi, co mówią.” 

          Redakcja 
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 „Płyń, chłopaku, płyń!”, czyli: Co nowego u Noego? 
 Lao Che Hydropiekłowstąpienie 
 

Odcinek pt. „Dinozaury?... Jakie dinozaury???”                

 

                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Garść „złotych” myśli 

 Bóg też zaczynał od zera. 

 Nie bierz życia na serio - i tak nie 

wyjdziesz z niego żywy. 

 Sprzedam zestaw noży 

do zabijania czasu. 

 Jeśli jeszcze nie zwariowałeś, 

to znaczy, że jesteś  

niedoinformowany. 

 Przepraszam, że się urodziłem, 

więcej się to nie powtórzy.  

 Żyrafa - najwyższa forma życia. 

 Uwolnić ryby z puszek! 

 Jedz mniej - bramy raju są wąskie. 

 Nie jedz na czczo!  

 Górnicy do kopalń!  

Rolnicy do pługów!  

Pasta do zębów! 
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Angielski pół żartem, pół serio. 

Childhood
’
s End  

 
 

  

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

childhood [‘czajldhud] – dzieciństwo  
have got to  [hew got tu] – musieć (coś zrobić) 
to get it together [getyt tu’gewe] – wziąć się w garść, zorganizować się, zebrać się do kupy    
next [nekst] – następny, przyszły   
time [tajm] – czas, godzina, pora   
to get [get] – dostać, kupić 
some [sam] – trochę, kilka, jakieś 
clothes [klouwz] – ubranie, odzież, ciuchy 

to stop [stop/stap] – przestać, zatrzymać 

to slouch [slałcz] – garbić się, snuć się, wałęsać się 

to start [staat] – zaczynać 

to look for [‘luk fo] – szukać, rozglądać się za czymś job [dżob/dżab] – praca, zajęcie 
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Angielski pół żartem, pół serio. 

Graduation Day  

 
 

  

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

graduation [gradju’ejszyn] – promocja, wręczenie świadectw, ukończenie nauki  
day [dej] – dzień 

where [łee] – gdzie    
bird [beed] – ptak   
dad [ded] –tata   
to die [daj] – umrzeć, skonać, zginąć 

because [bi’kooz] – bo, ponieważ 

because of [bi’koozow] – z powodu 
poor [puur] – biedny, lichy, nędzny, kiepski 
grade [greid] – stopień, klasa, sort 
 

Rozwiązanie krzyżówek ze świnką: WAKACJE, EGZOTYKA 



      

Angielski pół żartem, pół serio. 

Holiday Trip  

 
 

  

 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

holiday [‘holydej] – wakacje, urlop, wczasy, święto  
trip  [tryp] – podróż, wycieczka 
told [tould] - czas przeszły od tell [tel] – mówić, powiedzieć    
mom [mam] – mama   
to use [juz] –używać, korzystać, posłużyć się   
control [kon’trol] – kontrolny 
group [grup] – grupa, zespół 
to want [łont] – chcieć 

to see [sii] – zobaczyć, sprawdzić 

if [yf] – jeśli, jeżeli, czy 

to take  [teik] – brać, zabierać 

kid [kyd] – dzieciak, brzdąc 

vacation [we’keiszyn] – wakacje, wczasy, urlop 
kid [kyd] – dzieciak, brzdąc 

to make  [meik] – czynić, robić, tworzyć 
happier [‘hepie] – stopień wyższy od happy [‘hepi] – szczęśliwy, wesoły, radosny 
adult [e’dalt] – dorosły, dojrzały 

 


