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Przygody Asa Snoopy’ego 

 RYSY - ZROBIŁAM TO!  
  

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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Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 

niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca wychowawcy to praca niełatwa, 

bo często leniwa i krnąbrna dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, 

lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 

aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 
 

 
 

  życzy Redakcja 
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7 września nasza klasa, z wychowawczynią Panią Ewą 
Smereczyńską wybrała się do parku Łazienki Królewskie 
na zajęcia edukacyjne pt. „Płynie czas, czyli historia zegara”, 
podczas których dowiedzieliśmy się jak ważną rolę w filozofii 

oświecenia odgrywało pojęcie czasu. A także, jak zmieniało się jego 

pojmowanie na przestrzeni wieków. W pałacowych wnętrzach  
szukaliśmy motywów związanych z czasem. Poznaliśmy sposoby jego  
mierzenia w różnych kulturach oraz astronomiczne i historyczne 

 jednostki i symbole czasu.  
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W mojej rodzinie Tata od rana krząta się po kuchni, 
choć zawsze robiła to Mama. 

Wstaje rano, bo ważną ma misję, 
leczyć pacjentów jako ortopeda, oczywiście. 

Mama – pielęgniarka, 
swej pracy nie lubi, 

uczy się języka migowego, 
bo z głuchymi dziećmi jej marzeniem jest się trudzić. 

Mam jeszcze brata - Igor się zwie. 
Figle ciągle nam płata i wszyscy śmiejemy się. 

No i nasz Felo - pupil kochany, 
który w naszej rodzinie jak dziecko jest traktowany. 

A ja jestem Oliwka. 
Tanecznym ruchem wszystko w domu robię, 

choć sąsiedzi nie zawsze pewnie życzą tego sobie. 
Nasza rodzina jest szczęśliwa, 

bo miłość u nas zawsze wygrywa. 
 

  Oliwka Cybulska, kl. IVf
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Przygody Asa Snoopy’ego 
Rozdział 1 - Spotkanie 

…wtedy byłem z moim wojskiem – byli to Mali Skauci – na lądowisku. 
Przechadzałem się z Wistokiem. Nagle coś nad nami przeleciało. Myślałem, że to 
Czerwony Baron, ale to była ona – Fifi! 

 
Rozdział 2 - Fifi 

Była przepiękna. Chciałem jej podarować kwiaty, więc wystartowałem na swojej 
budzie, żeby poszukać jej „w niebie”. W końcu odnalazłem ją. Podleciałem do niej. 
Zaczęła robić mi zdjęcia, a ja wygłupiałem się. Chciałem wręczyć jej kwiaty, ale 
właśnie w tej chwili przeleciał Czerwony Baron z okrzykiem: 
 -Już po was! 
Płatki kwiatków opadły, a Fifi została porwana przez Barona. Strzeliłem do niego. 
Olej z uszkodzonego silnika chlapnął mi w oczy. Mimo uszkodzenia wleciał do tunelu. 
Oślepiony olejem straciłem panowanie nad moim wehikułem i rozbiłem się na łące.  

 
Rozdział 3 - Bądź przeklęty Czerwony Baronie! 

Odnalazł mnie Wistok. Pomógł jako tako naprawić budę i mogłem wrócić na lotnisko. 
Kiedy doprowadziłem się do porządku, wystartowałem na poszukiwania Barona. 
Odnalazłem go i stoczyliśmy pojedynek – jeden na jednego. Ale zestrzelił mnie 
i spadłem na ziemię. Potłuczony pozbierałem się i ruszyłem w stronę swojego lotniska. 

 
Rozdział 4 - Powrót na lotnisko 

Musiałem przejść przez terytorium wroga. Przedzierałem się przez pustynię, a potem 
przez wodę, gdzie mało nie utonąłem.  Kiedy dotarłem  na miejsce, Wistok  z  Małymi  
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Skautami zapytali gdzie jest Fifi. Spuściłem głowę i odpowiedziałem, że Baron wciąż 
ją więzi.  
- Nie martw się, Julek – powiedział Wistok.  
- Znajdziemy Barona – dodał Porucznik Małych Skautów. 
- Ale on jest nie do pokonania – odparłem. 
- Damy mu radę – pocieszali mnie. 

 
Rozdział 5 - Bitwa o Fifi 

 
Nagle rozszalały się syreny alarmowe. Zaczęło się. Po chwili wszyscy Mali Skauci byli 
w swoich samolotach. No, dobra – nie wszyscy – ja siedziałem na swojej budzie. 
Jeden ze skautów obsadził działo przeciwlotnicze, bo zauważył nadlatujących 
zwiadowców Barona. Bardzo nam pomógł, bo dwoma salwami zestrzelił wszystkich 
dziesięciu. Tymczasem Wistok z Porucznikiem zamontowali nam strzelniki 
i wystartowaliśmy. W pewnym momencie Czerwony Baron wziął mnie na cel i już miał 
strzelić, kiedy krzesło uderzyło w jego samolot, który się rozpadł. To Fifi! Nie dziwcie 
się. Baron uwięził ją w sterowcu, a ona odczekała właściwej chwili i celnie pokonała 
go meblem ze statku! Nagle, w ferworze bitwy, kiedy podleciałem, żeby pomóc Fifi 
przejść na moją budę, jakiś zabłąkany pocisk strzaskał wirnik i sterowiec zaczął 
spadać. W międzyczasie Wistok zestrzelił Czerwonego Barona, który spadł na ziemię 
w kłębach dymu, ale sam też został trafiony i spadał. Na szczęście Mali Skauci 
zauważyli co się dzieje i uratowali Wistoka zanim jego samolot się rozbił o ziemię. 
Ja natomiast pochwyciłem spadającą Fifi i wszyscy szczęśliwie wróciliśmy na lotnisko. 

Tekst i rysunki Julek Konopacki, kl. IIId 
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RYSY - 

ZROBIŁAM 

TO! 
 

         W jednym z poprzednich numerów 
Gazetki, opisałam jak udało mi się 
zdobyć odznakę GOT PTTK (Górska 
Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego).  
W skrócie, polega to na tym, że za przebyte określone odcinki na trasach górskich, 
zdobywa się punkty i za odpowiednią  ich ilość otrzymuje się odznaki. 2 lata temu 

udało mi się zdobyć „Małą Brązową” i „Popularną”. 
Teraz zbieram punkty na kolejną - „Srebrną” - 
i niestety ich ilość jest już znacznie większa, co 
przekłada się na więcej kilometrów, które trzeba 
pokonać na szlaku. Staram się w każde wakacje 
czy ferie wyjechać w góry, szczególnie w Tatry, 
które uwielbiam. 
W te wakacje oczywiście też byłam i niestety wciąż 
mi brakuje kilkanaście punktów z 360 do kolejnej 
odznaki. Ale za to udało mi się spełnić inne moje 
marzenie - wejść na najwyższy szczyt Tatr 
po polskiej stronie - Rysy. Wysokość to 2499 m n.p.m. 
Trasa jest trudna i wymaga dobrej kondycji 
i dużej rozwagi. Jest to wycieczka całodniowa, 
wyczerpująca 
fizycznie, ale 
nagrodą jest 

wspaniały 
widok ze 

szczytu na całą panoramę Tatr, w tym m.in. na 
słowacki Gerlach, na Morskie Oko i Czarny Staw. 
Zejście w dół jest trudniejsze niż wejście, trzeba 
być ostrożnym, droga momentami prowadzi po 
łańcuchach, do tego dochodzi zmęczenie. Przy 
Morskim Oku udało mi się zobaczyć piękną, dziką 
parę jeleni. Gdy zeszłam do schroniska nad 
Morskim Okiem już się ściemniało, więc po szybkim, 
ciepłym posiłku i odpoczynku ruszyłam w drogę 
powrotną  -   kolejne  kilometry  w  dół, ale już po  
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płaskim terenie. W końcu drogę oświetlał 
mi tylko blask księżyca i gwiazd, bo niebo 
na szczęście było bezchmurne. Zmęczona, 
ale szczęśliwa dotarłam na zasłużony 
odpoczynek i nocleg. 
Wychodząc w góry na całodniową 
wycieczkę trzeba pamiętać że pogoda 
potrafi się tu szybko zmienić więc trzeba 
mieć np. płaszcz przeciwdeszczowy, mimo że 
rano świeci słońce. Zabrać powinniśmy picie 
- najlepiej wodę, jakieś przekąski 
energetyczne, mapę, telefon. Należy 
pamiętać, żeby chodzić tylko po 
wyznaczonych szlakach i oczywiście nie 
hałasować, nie śmiecić.  
Jeśli chcielibyście zbierać punkty 
i odznaki tak jak ja, to wystarczy przy 
wejściu do Parku zakupić książeczkę PTTK, 
w której będziecie wbijać pieczątki 
potwierdzające przebycie trasy. Więcej 
informacji na stronie www.pttk.pl  

 
Do zobaczenia na szlaku :) 
 
Patrycja Stańczyk, kl. VII SP 370 
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Krzyzówka biegacza 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. … z dziadkiem. 

2. Mieszka w budzie. 

3. Żona Adama. 

4. Na szyi. 

5. Lubią go małpy. 

6. Na wodę dla psa. 

7. Znosi je kura. 

8. Po zimie. 

9. Chodzimy tam na grzyby. 

10. Był o niej film pt. 

     „Uwolnić …”. 

11. Rzeka, która dzieli  

     Warszawę na pół. 

12. W każdej kuchni, 

     do zmywania naczyń. 

    Paweł Paziewski, kl. IVe          13. Trzyliterowy miesiąc. 

      14. Bezludna na oceanie. 

      15. Prawa lub lewa. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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Gdzie wstajecie?! Siadać! 

Dzwonek jest dla nauczyciela!!! 

Przez 40 lat ubierał się tak samo 
do zdjęcia na szkolne tableau. 



      

 
 

Angielski pół żartem, pół serio. 
Where is the Loch Ness Monster? 

 
 

  

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
monster [‘monste] – potwór    hunting [‘hantyn] – polowanie, łowy, myślistwo 
CE (the Common Era) [de ‘kamen ‘ire] – naszej ery license [‘lajsyns] – licencja, pozwolenie  

BCE (Before the Common Era) [bi’fo de ‘kamen ‘ire] – przed naszą erą     

brave [brejw] – odważny, dzielny    to feed [fiid] – karmić, odżywiać 

knight [najt] – rycerz     carcass [‘kakes] – padlina, ścierwo, zewłok 
to slay [slej] – zabić, uśmiercić, zgładzić   to avoid [e’wojd] – unikać, omijać, uchylać się 
upon realizing [a’pon ‘ri-elajzyn] –uświadamiając sobie, zdając sobie sprawę, orientując się   
to fail [fejl] – omieszkać, zaniechać, nie zdać, oblać prosecution [prosi’kjuszyn] – oskarżenie,  
to renew [ri’nju] – odświeżyć, przedłużyć, odnowić         sprawa w sądzie 
 

Rozwiązanie krzyżówki: BIEGNIJ WARSZAWO 


