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209-tka  

 Zakręcona  krzyżówka  
  piątoklasisty

Dodatek specjalny     

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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 akacje, wakacje i… po wakacjach. 1 września 

  rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. 

Najwcześniej, bo właśnie 1 września, w szkole 

pojawili się uczniowie klas zerowych. Przywitała ich 

Pani Dyrektor Jolanta Krzak. W uroczystości wziął 

udział Burmistrz Dzielnicy Bielany - Pan Tomasz 

Mencina. Natomiast 4 września rok szkolny rozpoczęli 

uczniowie klas 1 – 6. Ich również przywitała Pani 

Dyrektor życząc sukcesów w nauce i przyjaznej atmosfery. Po części 

artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.  
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 209-tka – piękne wspomnienia… 
 

Czy Wy, moje koleżanki i koledzy – zeszłoroczni uczniowie klas szóstych, 

myśleliście kiedyś jak to będzie w nowej szkole? W następnym kroku 

na  drodze  życia? Nie  jest  on  łatwy,  ale  na  pewno  będzie  pełen  wspomnień… 
 

Było mi bardzo trudno pożegnać się z 209-tką -  
z paniami dyrektorkami, nauczycielami, woźnymi, 
pracownikami szkoły, uczniami... W nowej szkole nie jest 
łatwo odnaleźć się. Nie zapomniałam gdzie uczyłam się 
przez sześć lat. Gdy tylko odwiedziłam starą „budę”, 
wszystkie wspomnienia wróciły. Odwiedziłam nauczycieli, 
znajomych z młodszych klas. Uśmiech nie znikał mi 
z twarzy. Nie potrafiłam przestać myśleć o tym, ile tu się 

działo. Żałuję, że musiałam zmienić otoczenie i mam nadzieję, 
że inne roczniki doceniają trudy swoich wychowawców 
i nauczycieli, bo ich starania widać po moich sprawdzianach 
diagnozujących. Sama jestem pod wrażeniem ile tu się 
nauczyłam! Na przerwach wszystkie nasze rozmowy prawie 
zawsze schodzą na temat 209-tki. Wspomnienia - te śmieszne 
i te smutne. Ale teraz granica między nimi się zatarła. 
Wszystkie są przyjemne. Dzięki temu na każdą lekcję wchodzimy 

z uśmiechem. 
Przyznam się szczerze, 
że brakuje mi tego. Chyba wszyscy w mojej klasie to 
potwierdzą. Mam cichą nadzieję, że Pan Mateusz 
Herbin też nas miło wspomina, mimo naszych wygłupów. 
Może uda mi się przekonać młodszego brata, bym mogła go 
czasami odbierać ze świetlicy, żeby znowu tu być. 
Ten artykuł powstał, ponieważ chciałam podziękować 

wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Dzięki Wam myślę o nauce i szkole z uśmiechem. 
Wstaję rano gotowa na podbicie świata. 
Dziękuję   za   wszystko.  
Za naukę, wyrozumiałość, cierpliwość 
i wiarę. 
 

Agata Osipiak, kl. VII  SP 352  
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O jezyku w szkole 
 

Szkoła to miejsce wyjątkowe, nigdzie indziej nie spotyka się tak wielu różnych 
ludzi. Dla jednych jesteś uczniem dla innych koleżanką/kolegą. Czy również sposób 
mówienia jest odmienny w szkole? 
 
Mimo że szkolny język jest bardzo żywy 
i ciągle się zmienia, obowiązują w nim pewne 
zasady, których należy przestrzegać! 
 
 Odróżniaj sytuacje oficjalne od 

nieoficjalnych. Dlaczego to takie ważne? 
Ponieważ wymagają one używania 
innego języka! Sytuacja oficjalna to: lekcja, uroczystość szkolna, rozmowa 
z dyrektorem i nauczycielem. A nieoficjalne: rozmowa z innymi uczniami, np. 
na przerwie, na wycieczce itp. 

 W żadnej sytuacji nie używaj wulgaryzmów! Język świadczy o kulturze 
osobistej, dlatego nie przeklinaj! 

 Slangu używaj tylko w towarzystwie uczniów. Dlaczego nie powinieneś używać 
gwary uczniowskiej w rozmowie z nauczycielem? A Ty czułbyś się dobrze, 
gdyby ktoś w rozmowie z Tobą wtrącał wyrazy z innego języka i oczekiwał 
zrozumienia? 

  Niestety, w szkole panuje ciągły hałas, co nie tylko utrudnia 
skoncentrowanie się na 
nauce, ale też i rozmowę. 
Dlatego mów ciszej! 
I słuchaj innych. 

 Nie bój się używać słów: 
przepraszam, proszę, 
dziękuję – to nie są 
wyrazy wymyślone  
na specjalną okazję. 

 W trakcie rozmowy nie 
przerywaj osobie mówiącej, poczekaj, aż skończy. Może w międzyczasie 
przyjdzie Ci do głowy celna riposta? 

 

 

Agata Osipiak, kl.VII SP 352 
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 Szkocja 
      Szkocja, niegdyś niezależne królestwo, obecnie członek 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Obejmuje 
północną część wyspy Wielkiej Brytanii oraz Hebrydy, Orkady i Szetlandy. Na południu graniczy z Anglią. 

Posiada własny parlament i rząd, system edukacyjny i prawny, reprezentację 
piłkarską, a nawet własną walutę – funt szkocki (chociaż oficjalnym środkiem 
płatniczym jest brytyjski funt szterling).  Szkoci to od wieków wielcy patrioci. 

Krajobraz jest tu  w większości wyżynny i górski, a klimat morski - pogoda 
bardzo zmienna. Słynne powiedzenie brzmi 
„Jeśli nie podoba Ci się pogoda, poczekaj 
chwilę” (If you don’t like the weather, wait 
a minute). 
Stolicą Szkocji jest Edynburg, 
a największym miastem Glasgow. 

 
SYMBOLE:  

 Flaga - krzyż św. Andrzeja, który jest patronem Szkocji. 

 Oset -  narodowa roślina. 

 William Wallace - słynny bohater narodowy (przedstawiony 
w znanym filmie „Braveheart - Waleczne serce”) 

 Tartan - materiał w kratę, z którego  
      szyte są m.in. spódniczki – kilty, narodowy strój. 

 Dudy - drewniany instrument dęty. 

 Whisky - narodowy, alkoholowy napój, znany na całym świecie. 

 Haggis - owczy żołądek napełniony mieszaniną złożoną z posiekanych  
      owczych podrobów (serce, płuca i wątroba), płatków owsianych, cebuli 
      i przypraw. Zaszyty i ugotowany. Zazwyczaj podaje się go z ziemniakami. 

 Loch Ness - jezioro ze słynnym potworem, który, jak mówi legenda, tam  
 zamieszkuje. 

 Golf - narodowa gra sportowa, sięgająca czasów średniowiecza.  

 Zamki - piękne średniowieczne twierdze, a każdy z nich ma swoją niepowtarzalną historię. 

 
EDYNBURG - od 1437 r. stolica Szkocji, położona na południowo-wschodnim wybrzeżu kraju.  Jest 

to malownicze miasto o wspaniałej architekturze, budynki są niskie, 
budowane z szarego kamienia tak, 
że nawet nowe wyglądają jak z XIX w.  
Spacer główną ulicą Royal Mile 
przeniesie nas w czasie. Punktem 
centralnym jest piękne Stare Miasto oraz 
Zamek, który stoi na stromym wzgórzu 
i jest zewsząd widoczny, otacza go 
piękny ogród. Muzea są bezpłatne, 

a jedno z ważniejszych to Muzeum Narodowe.  
Krajobraz miasta jest pagórkowaty, z kilkoma skalistymi wzgórzami, w tym najsłynniejszym – 

Arthur's Seat (Wzgórze Króla Artura), z którego roztacza się przepiękny widok na całe miasto i pobliską 
zatokę.  
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Ciekawostki 
 piesek Bobby - autentyczna historia o psie rasy skye terrier, który 
czuwał 14 lat przy grobie swojego pana Johna Graya w Edynburgu. Jego 
postać została upamiętniona w formie pomnika na jednej z ulic miasta. 
Jego wzrok jest pełen miłości i wierności. Piesek jest też bohaterem wielu 
książek i filmów. 

 The Elephant House - coffee shop 
- kawiarnia, miejsce narodzin książki 
„Harry Potter” To tu pisarka Joanne 
Rowling napisała pierwszą serię słynnych 
książek o czarodzieju.  

 Miś Wojtek z Armii Andersa - 
bohaterski niedźwiedź, który w czasie II 
wojny światowej towarzyszył polskim 

żołnierzom. Nadano mu stopień 
żołnierski, brał udział m.in. w 
bitwie pod Monte Casino. Świetnie 
rozumiał wydawane mu komendy, 
pomagał nosić amunicję. Po wojnie trafił właśnie do Szkocji. Zmarł 
w edynburskim zoo w 1963 r. Naturalnej wielkości pomnik Wojtka 
stoi w samym sercu miasta, w parku przy Princes Street z widokiem 
na zamek. 

 

Szkocja to piękne widoki, mgła 
i rozsiane na wzgórzach zamki, 
to przyjazne miejsce, dużo 
zielonych terenów, oraz 
uśmiechniętych, serdecznych 
ludzi.  Wygląda jak gdyby czas 
się tu zatrzymał. Polecam 

  gorąco!  
 

Patrycja Stańczyk, kl. VII SP 370 
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Zakręcona  krzyżówka 
piątoklasisty 
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Przed i po - pies u fryzjera 
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Angielski pół żartem, pół serio. 

Doggy English  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pieski angielski 
 

- Jeśli szczekam na wszystko, równie dobrze mogę na nic nie  

  szczekać. To jest to samo, a to… CO TO ZA DŹWIĘK? CO TO BYŁO? 

  HAU! HAU, HAU, HAU! 
  

 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

doggy [‘dogi] – psi, pieski      
to bark [baak] – szczekać, hau (onomatopeja)   
everything [‘ewryfyn] – wszystko         
may [mej] – móc, mieć prawo 
as well [ez’łel] – także, na dodatek, zarówno 

nothing [‘no/afyn] – nic, zero 
same [sejm] – taki sam, to samo 
sound [sałnd] – dźwięk, odgłos, brzmienie 
was [łoz] – byłem, był/a/o (cz. przeszły od am i is) 
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Angielski pół żartem, pół serio. 

Doggy English  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieski angielski 
 

- Hej, hej, hej, hej, hej, wielki psie! Hej, wielki psie! 

  Wielki psie! Hej! Hej, hej, hej, hej!  

- Pamiętaj co ci mówił terapeuta. To po prostu jakiś oszołom.  

  Nie reaguj. Tego właśnie chce. 
  

 

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

big [byg] – duży, wielki 
dog [dog] – pies      
to remember [ri’membe] – pamiętać   
therapist [‘terepyst] – terapeuta          
told [tould] – mówił, powiedział (czas przeszły od tell) 
just [dżast] – właśnie, po prostu 
crazy-maker [‘krejzi ‘mejke] – oszołom 

to respond [ris’pond] – odzywać, reagować 

to want [łont] – chcieć 
 

Rozwiązanie krzyżówki: JESTEŚMY W PIĄTEJ KLASIE 



Dodatek specjalny 
plany lekcji 



 



 



 



 


