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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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 Karnawał to przede wszystkim 

okres balów i zabaw. Jego 

rozpoczęcie oficjalnie następuje 

w dniu Trzech Króli czyli 

6 stycznia, jednak wiele osób uważa 

za datę jego rozpoczęcia Nowy Rok. 

Koniec karnawału jest jednak o wiele 

bardziej jednoznaczny i wypada w 

Środę Popielcową. Sam karnawał ściśle kojarzy się jednak 

z szaleństwem noworocznym oraz z nadrabianiem strat w zabawach 

i balach, które wstrzymywał skutecznie okres adwentu. Oczywiście, 

rozpatrując w ten sposób samo istnienie karnawału równie dobrze 

można powiedzieć, że jest on 

przejawem szampańskiej zabawy 

przed okresem Wielkiego Postu, który 

poprzedza Święta Wielkiej Nocy. 

Zwłaszcza na to tłumaczenie 

wskazuje sama nazwa „karnawał”, 
ponieważ rozdzielając ją 

na odpowiadające człony w języku 

włoskim, otrzymamy „pożegnanie mięsa”, co jednoznacznie można 

skojarzyć z zapowiedzą nastania postu. W tym roku okres 

karnawałowy będzie trwał aż 

do 28 lutego, a więc…  

Do zabawy!   

   Redakcja 
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1. Śniadanie - najważniejszy posiłek dnia 

Potrzebna Ci jest energia na cały dzień! Jeśli nie jesteś głodny wypij 

szklankę wody, soku, herbaty... Może zgłodniejesz. 

2. Czytanie tematów 

Po powrocie do domu na spokojnie przeczytaj notatki z lekcji i temat 

z podręcznika. To nie zajmuje wiele czasu, a sprawdziany pójdą Ci jak 

z płatka. 

3. Odrabiaj prace domowe systematycznie 

Staraj się odrabiać wszystkie lekcje tego dnia, którego zostały zadane. W ten sposób w niedzielę 

wieczorem nie będziesz siedzieć nad rachunkami z matmy. ;-) 

4. Co warto zrobić wieczorem 

Aby uniknąć porannej bieganiny i nerwów, wieczorem dzień wcześniej spakuj plecak i przygotuj ubranie. 

5. Śmiało pytaj nauczyciela 

Każdy nauczyciel powie Ci, że najwięcej nauczysz się na zajęciach. Siedząc 

samemu nad książką nie będziesz mógł poprosić nauczyciela o wyjaśnienie kwestii 

dla Ciebie niejasnych. Dlatego nie wahaj się, korzystaj z lekcji i pytaj, nauczyciel 

na pewno pomoże! 

6. Relaks 

Aby osiągać sukcesy w szkole, trzeba też robić 

inne rzeczy. Na przykład czytać, bawić się, uprawiać sport... albo nie robić 

nic! Pozwól sobie na godzinkę relaksu po lekcjach, by się odstresować. 

Jednak nie oglądaj telewizji, bo zamiast odpocząć, możesz się zdenerwować! 

7. Wysypiaj się 

Wysypianie się jest bardzo ważne dla zdrowia. 

Nieprzespane noce źle wpływają na organizm i 

zamiast notować, będziesz przysypiał na lekcjach. I komu to potrzebne? Po za 

tym, wszystko czego nauczyłeś się w dzień, w nocy układa 

się w Twojej głowie. 

8. Notuj 
Uporczywie pisałam o tym wcześniej, ale to bardzo ważne. Bez notatek trudno 

nauczyć się nowych tematów, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś. 

9. Najpierw czytanie, potem odrabianie. 
To wydaje się oczywiste, jednak niektórzy uczniowie robią to w odwrotnej kolejności. 

Myślą, że im się uda, ale to jest NIEMOŻLIWE. Czasami uczniowie dowiadują się 

czegoś z tematu zadania, ale i tak to nie wystarcza, by porządnie odrobić pracę 

domową. 

10. Staranność 

Zeszyt musi wyglądać ŁADNIE. Jeśli 

oddasz brzydką, pomazaną, 

pogniecioną i poobrywaną pracę 

domową, nauczycielowi na pewno się 

nie spodoba. Dbaj więc o zeszyt, 

a Pani/Pan może nawet podaruje 

Ci błędy ortograficzne. ;-) 

 

 

Agata Osipiak, kl. VIc  



 

 

Film ,,Za niebieskimi drzwiami'' 
w reżyserii Mariusza Paleja jest ekranizacją 
niesamowitej książki. Opowiada o chłopcu, 
który jadąc na wakacje uległ wypadkowi. 
Jego mama, prowadząca samochód, zapadła 
w śpiączkę. Łukasz (Dominik Kowalczyk) - 
główny bohater filmu - trafił do domu 
swojej sąsiadki - pani Cybulskiej (Teresa 
Lipowska). Po pewnym czasie okazało się, że 
jego mama ma siostrę Agatę, o której nic 
nie wiedział (Ewa Błaszczyk). Ciotka zabrała 
go do 
swojego 
domu. 

Chłopiec przypadkowo znajduje 
w nim przejście do innego świata, 
nad którego częścią panuje 
Krwawiec (Michał Żebrowski)… Film 

wzruszy Was do łez, ale może 
także przerazić…  

Warto zaznaczyć, że część 
dochodów ze sprzedaży biletów jest 
przekazywana fundacji Ewy 
Błaszczyk „Akogo?”, pomagającej 

dzieciom po ciężkich urazach 
mózgu, często będących  
w śpiączce. Polecam !!! 

    Ola Maszczyk, kl. VIc 
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Republika Czeska  
Republika Czeska, powszechnie nazywana Czechami, to państwo w Europie Środkowej, 

sąsiadujący z Polską, Niemcami, Słowacją i Austrią. Kraj jest 4 razy mniejszy od Polski. Zamieszkuje 
go około 10 mln obywateli. Republika 
powstała w 1993 r. po rozpadzie 
Czechosłowacji. Od 2004r., podobnie jak 
nasz kraj, jest członkiem Unii 
Europejskiej. 
Stolicą i największym miastem Czech jest 
Praga. Praga to główna atrakcja 
turystyczna, miasto pełne zabytków. 
Często nazywana „Złotą Pragą” albo 
„Miastem Stu Wież”. 
 
WARTO ZWIEDZIĆ: 
- Most Karola w Pradze. Najpopularniejszy most 
w Czechach. Ma ponad 500 m długości i prawie 10 m 
szerokości. 

- Zamek Bouzov - 
często 

wykorzystywany 
jako plan filmowy dla 
wielu światowych 
produkcji, np. „Przygody młodego Indiany Jonesa” 
- Karlovy Vary to nie tylko znane uzdrowisko, ale także 
miejsce, w którym odbywa się jeden z najsłynniejszych 

festiwali filmowych. 

CZY WIESZ, ŻE: 
- w czeskiej szkole 1 to ocena najwyższa, a 5 najniższa. 
- dzielny Wojak Szwejk to popularna postać z literatury czeskiej. Patronuje wielu lokalom 
gastronomicznym i piwiarniom.  
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- Krecik to najbardziej znany bohater czeskich bajek, 
obecny w 60 krajach na całym świecie.  
- Skoda Auto to jeden z największych producentów aut 
w Europie Środkowej. 
- W 1843 r. w Czechach wynaleziono kostki cukru.  
 

 
 
NARODOWE PRZYSMAKI:  

KNEDLIKI - popularny czeski odpowiednik pyz 
ziemniaczanych z dodatkiem drożdży, najczęściej 
podawany z sosem gulaszowym. 
ZUPA CZOSNKOWA - aromatyczna zupa o 
bardzo intensywnym smaku.  
KOFOLA - bezalkoholowy napój gazowany 
produkowany w Czechach, konkurencja Coca-Coli. 
 
 
 
 
 

PODSTAWOWE ZWROTY:  
ano - tak  
ne - nie  
Dĕkuji. lub Dĕkuju. - Dziękuję.  
Není zač / Za málo. / Rádo se stalo. - Proszę bardzo. / 
Nie ma za co.  
Prosίm. - Proszę (prosząc o coś).  
Prosίm. - Proszę (podając coś).  
Dobré ráno! - Dzień dobry! (rano)  
Dobré odpoledne! - Dzień dobry! (po południu) 
Na shledanou! - Do widzenia!  
Dobrý večer! - Dobry wieczór!  
Dobrou noc! - Dobranoc!  
Ahoj! - Cześć! (powitanie)  

Čau! - Pa!  
Na shledanou! - Do zobaczenia!  
Promiňte. / S dovolenίm. - Przepraszam! (np. zaczepiając 
osobę nieznajomą)  
Omlouvám se. / Promiň. / Je mi líto. - Przepraszam. / 
Przykro mi. 

 
Patrycja Stańczyk, kl. VId  



      

Angielski pół żartem, pół serio. 

Smog Prophecy 
  

Smogowe proroctwo  

 

Widzisz to, mały? Rzeczy 

się zmienią, nie tylko 

tutaj, ale na całym 

świecie. Powietrze będzie 

się aż dusić od ołowiu, 

siarki i dwutlenku 

węgla, a my, krzycząc na 

siebie z wnętrza naszych 

wozów na kołach, 

będziemy podgrzewać 

ziemię. Będzie wspaniale! 

Tylko zaczekaj. 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 
prophecy [‘profesi] – przepowiednia, proroctwo    (am.) – amerykański angielski 
kid [kyd] – dzieciak, brzdąc, maluch     (ang.) – brytyjski angielski 
things [tfynz] – rzeczy, sprawy 
to be gonna [’gona] = to be going to – mieć zamiar coś zrobić  
to change [czendż] – zmienić 

just [dżast] – właśnie, tylko, po prostu 
around [e’raund] – wokół, dookoła, w okolicy 
whole [houl] – cały      earth [ertf] – ziemia   
world [łeld] – świat       to yell [jel] – krzyczeć, wyć 
air [er] – powietrze      at each other [et icz ade] – jeden na   
to choke [czouk] – dławić, dusić, zatkać     drugiego, na siebie nawzajem 

lead [led] – ołów      inside [‘yn’said] – wnętrze, wewnętrzny, w            
sulfur(am.) /sulphur(ang.)[‘selfe] – siarka   wheel [łiil] – koło 

carbon [‘kabon] – węgiel      wagon [‘łeigyn] – wóz, kombi, wagon towarowy 
dioxide [’daioksaid] – dwutlenek    grand [grend] – wielki, wspaniały  
to heat [hiit] – grzać      to wait [łeit] - czekać   




