
      

 

 

„Co w trawie 
piszczy” 

 

 

 

 

 

Redaguje Kółko Dziennikarskie 

Szkoły Podstawowej nr 209 

im. H. Ordonówny 

w Warszawie 

 



 1 

NAUCZYCIEL  Z  PASJĄ 
wywiad z Panią Karoliną Wąsik, nauczycielką języka angielskiego, 

przeprowadzony przez Magdę Przestrzelską z kl. IVd. 

Magda Przestrzelska: Dzień dobry! Czy mogłabym przeprowadzić z Panią krótki wywiad?  

Karolina Wąsik: Dzień dobry. Ależ oczywiście, proszę bardzo! 

M.P.: Od jak dawna uczy Pani języka angielskiego?  

K.W.: Uczę od czterech lat.  

M.P.: Ile klas ma Pani pod swoją „opieką”?  

K.W.: Dziewięć klas.  

M.P: Czy lubi Pani swoją pracę? 

K.W.: Uwielbiam ją, sprawia mi ona ogromną przyjemność. 

M.P.: Gdyby Pani nie została nauczycielem, to jaki zawód            

by wybrała? 

K.W.: Od zawsze chciałam być nauczycielką i nie zastanawiałam się nad wyborem innego zawodu. 

M.P.: Co Pani uważa za swój największy sukces? 

K.W.: Udało mi się spełnić moje marzenie zostając nauczycielem języka angielskiego. 

M.P.: Jakiego języka obcego chciałaby Pani jeszcze się nauczyć? 

K.W.: Chciałabym jeszcze nauczyć się hiszpańskiego i włoskiego. 

M.P.: Co trzeba robić, żeby dobrze nauczyć się języka obcego? 

K.W.: Trzeba polubić ten język oraz systematycznie uczyć się nowego słownictwa, a także oglądać 

           obcojęzyczne filmy, czytać książki i słuchać muzyki w tym języku. 

M.P.: Czy uczniowie chętnie uczą się języka angielskiego? 

K.W.: Myślę, że robią to z przyjemnością. Mam nadzieję. 

M.P.: Kto ma większe zdolności do nauki angielskiego, 

           chłopcy czy dziewczynki? 

K.W.: Wydaje mi się, że nie ma znaczenia czy ktoś jest  

           chłopcem czy dziewczynką. To indywidualna sprawa,  

           zależy od osobowości. 

M.P.: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. 

K.W.: To ja dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. 
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„SŁOWIK” 
Tegoroczne ferie zimowe spędzałem w domu. Myślałem, 

że będę zjeżdżał na sankach, lepił bałwany i toczył 

z kolegami bitwy na śnieżki. Jednak pogoda spłatała mi figla 

i popsuła wszystkie moje plany. Śniegu było tyle, 

co na lekarstwo. 

Aby umilić czas ferii, dziadek zabrał mnie do Teatru 

Wielkiego na operę dla dzieci pt. „Słowik”. Było 

to wspaniałe widowisko muzyczne przedstawiające znaną 

bajkę H. Ch. Andersena pod tym samym tytułem. Muzykę 

do opery stworzył rosyjski kompozytor Igor Strawiński. 

Przed rozpoczęciem widowiska sympatyczny pan opowiedział nam baśń. Następnie 

na scenie pojawili się artyści ubrani w piękne kolorowe stroje z dalekiego wschodu. 

Scena była tak udekorowana, że wyglądała jak chiński pałac. Pod sceną zasiadała 

orkiestra, która pod batutą dyrygenta czarowała publiczność pięknymi dźwiękami. 

Na końcu publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. 

Widowisko wywarło na mnie wielkie wrażenie. Śmiało mogę polecić je moim 

koleżankom i kolegom. To był najlepszy dzień moich tegorocznych ferii.    

  

Michał Zagajewski, kl. IVe 
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Warszawa, 24.03.2014 r. 

Koleżanki i Koledzy,  

Piszę do Was ten list, ponieważ mam 
nadzieję, że cieszycie się z wiosny, która zawitała 
do naszych okien.  

Niestety, ostatnio trochę chorowałem. 
Smutno mi było, gdy leżałem w łóżku i patrzyłem 
przez okno, jak dzieci biegają po podwórku. Moja 
mama, żeby poprawić mi nastrój, zaproponowała 
fajną lekturę, którą z całego serca chciałbym Wam 
polecić. Książki, które pozwoliły mi zapomnieć 
o chorobie to seria komiksowa autorstwa 
belgijskiego artysty Herge p.t. „Przygody Tintina”. 

Seria owych komiksów zaliczana jest 
do najpopularniejszych europejskich komiksów XX 
wieku. Wydrukowano ponad 200 milionów 
egzemplarzy i przetłumaczono na 91 języków. 
W skład serii wchodzą 24 różne przygody, których 
bohaterem jest młody reporter i podróżnik Tintin. 
Podczas wspaniałych i pełnych niebezpieczeństw 
podróży po całym świecie Tintinowi towarzyszy sympatyczny pies Miluś i Kapitan Baryłka. 

Mnie najbardziej podobał się tom osiemnasty zatytułowany „Afera Lakmusa”, którego 
akcja toczy się w latach 50-tych XX wieku. Historia rozpoczyna się od spaceru Tintina i Kapitana 
Baryłki, podczas którego zaskakuje ich burza. W trakcie burzy zaczynają się dziać dziwne rzeczy. 
Szklane przedmioty, szyby w oknach domów i samochodów zaczynają pękać. Wszystko uspokaja 
się, gdy ich przyjaciel, profesor Lakmus, wyjeżdża na kongres do Genewy. Tintin podejrzewa, 
że to przez Lakmusa działy się te dziwne rzeczy. Rozpoczyna przeszukanie jego laboratorium, 
w którym znajduje zagadkowe urządzenia ultradźwiękowe. Nagle w laboratorium Tintin i Kapitan 
Baryłka zostają napadnięci przez nieznajomego człowieka. Podejrzewają, że profesor jest 
w niebezpieczeństwie i postanawiają udać się za nim do Szwajcarii. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak zakończyła się tak historia, czy zagadkowe urządzenia 
ultradźwiękowe powodowały pękanie szkła, do czego miały służyć oraz czy udało się Tintinowi  
odnaleźć profesora Lakmusa, gorąco Wam polecam zapoznanie się z tą i innymi historiami 
o Tintinie. Gwarantuję, że każda z przygód będzie „trzymała Was w napięciu”, 
a kolorowe ilustracje komiksu sprawią, że będziecie uczestnikami i bohaterami każdej z nich.  

Chciałbym, abyście po przeczytaniu podzielili się ze mną Waszymi wrażeniami. 
Być może zainteresuje Was inna przygoda Tintina. Będę czekał na wiadomości od Was.  

Ciepło pozdrawiam i życzę niezapomnianych przygód z bohaterem moich ulubionych 
książek. 

Mateusz Engele, kl. IVb 
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Nasze recenzje 
Moją ulubioną lekturą są książki 

z serii „Jeżycjada” Małgorzaty Musierowicz. 

 Są to powieści o poznańskiej 

rodzinie Borejków i ich przyjaciołach. 

Rodzina, to rodzice, cztery córki - Gabrysia, 

Ida, Natalia i Patrycja, a także w kolejnych 

tomach ich mężowie i dzieci. Mimo że 

bohaterowie są fikcyjni, to zdarzenia 

przedstawione są typowo życiowe 

i rzeczywiste, np. strata mieszkania, kłopoty 

finansowe lub szkolne. Jednak ich miłość 

rodzinna zawsze zwycięża. Wszystkie trudne 

sprawy i te miłe także, omawiane są w przytulnej kuchni przy herbacie i pachnącym cieście. 

 Lektura jest bardzo wciągająca. Składa się na nią dwadzieścia części, można czytać 

je po kolei, ale każdy tom jest też osobną całością. Wszystkim bardzo polecam, 

a szczególnie dziewczynkom.  

Julia Wierzbowska, kl. IVd 
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SPORT 
Chciałbym Was bardzo zachęcić do pójścia  

na mecz, na stadion piłkarski „Legia Warszawa” 

(„Pepsi Arena”). 

Trenuję piłkę nożną w klubie UKS „Varsovia 

Warszawa”, dlatego miałem możliwość 

obejrzenia „na żywo” kilku meczy Legii 

Warszawa, np. z Pogonią Szczecin, Piastem 

Gliwice, Jagielonią Białystok, Wisłą Kraków 

i Lacio Rzym. Najbardziej podobał mi się ten 

ostatni mecz. Siedziałem bardzo blisko płyty boiska, tak że mogłem dokładnie obserwować 

grających piłkarzy, jest to bardzo duże przeżycie. Przywitałem się z jednym z zawodników Legii – 

Mirosławem Radowiczem i z zawodnikiem Lacio – Diego Martinem Noverttim. Podczas jednego 

z meczy – Legii z Jagielonią – jeden z kibiców Legii dostał się do sektora Jagielonii, zaczął się 

awanturować i wynikła z tego bójka. Mecz przerwano, a ja z kolegami z klubu wyszliśmy bocznym 

wyjściem.  

Mimo różnych sytuacji, które zdarzają się na boisku, bardzo chciałbym Was zachęcić, ponieważ 

oglądanie meczu w telewizji jest niczym w porównaniu z uczestniczeniem w żywym widowisku 

na stadionie.  

      

   Franek Gaik, kl. IVb 
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Przyroda 
Tulipany pochodzą ze stepów i gór Azji Środkowej, 

a także z obszarów współczesnego Iranu, Iraku 

i Turcji. To ostatnie państwo jest uznawane 

za ojczyznę tulipana, bo stamtąd pierwsze cebule 

tulipanów trafiły w 1572 r. do Europy. Najpierw 

do cesarskiego ogrodu w Wiedniu pod opieką 

francuskiego botanika Karola Kluzjusza, a wkrótce 

potem wraz z nim do holenderskiej Lejdy (Leiden). Podziw i  uwielbienie Holendrów 

dla tulipanów przybrały na początku XVI stulecia niespotykane rozmiary. Podczas tzw. 

tulipomanii (w latach 1634-1637) pojedyncze cebule tulipana osiągały zawrotne ceny 

kilkunastu florenów, czyli równowartość dwóch-trzech domów w Amsterdamie. 

W XVII i XVIII wieku nastąpił rozwój uprawy i hodowli tulipanów w Europie. Nowe 

ciekawe odmianowy hodowano we Francji i Wielkiej Brytanii. W drugiej połowie XIX 

w. Holendrzy rozpoczęli uprawę cebul tulipanów na skale masową, co pociągnęło 

za sobą spadek cen cebul i ich dalszą popularyzację. Dzisiaj Holandia jest światowym 

liderem w produkcji cebul tulipanów, z areałem ok. 10 tys. ha. Tulipan, który kiedyś 

był symbolem Imperium Otomańskiego stał się od wielu już lat symbolem Holandii, 

a Niderlandy zwykło się nazywać Krajem Tulipanów. Cięte kwiaty tulipana, 

na holenderskich giełdach kwiatowych, zajmują trzecie miejsce pod względem 

wartości sprzedaży (ponad 200 mln euro 

w 2007 roku).                                                                                                                                                  

Większość róż pochodzi z Azji, pozostałe zaś, 

czyli 30%, z Europy, Afryki i Ameryki Płn. 

Występuje ok. 120 - 200gatuków krzewów, 

ale są również kwiaty cięte. Wykorzystywane 

są do ozdoby, w kuchni, kosmetyce 

 i lecznictwie. Ich kolce są proste, haczykowate 

lub zakrzywione, masywne lub szczeciniasto-

igiełkowate. Wielkość kolców zależy  

od gatunku. Liści najczęściej mają od 5 do 9 

(rzadko do 19). Korona kwiatu zazwyczaj 

posiada pięć płatków, w odmianach 

hodowlanych bywa do piętnastu. Często 

nazywa się gatunki imionami ludzkimi. 

W Polsce są najpopularniejszymi kwiatami 

obok gerber.     

  Julia Wierzbowska, kl. IVd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Mój Aniołek 

 

 

 

Aniołek z chmurki na chmurkę 

po niebie skacze, 

lecz, gdy dziecko zapłacze 

aniołek już jest na ziemi, 

by uśmiech na buzi dziecka znowu 

rozpromienić 

 

Aniołek na ziemię zlatuje 

dobroć dzieciom wskazuje, 

miłość wszędzie rozsiewa 

i serca dzieci rozgrzewa 

 

W trwodze, smutku czy kłopocie 

o aniołku pomyśl, nie o psocie, 

w myślach ściągnij go na ziemię 

niech rozwiąże twe zmartwienie 

 

Niech prowadzi Cię przez życie 

w swej dobroci i zachwycie. 

 

 

        Julia Piechowska, kl. IVe 
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         Anioł dobroci 

w ludzkim ciele 
 

Jechałem tramwajem, wygodnie siedziałem, 

Starsza pani weszła, miejsce jej oddałem. 

W jej oczach dojrzałem radości tak wiele: 

Dziękuję ci bardzo mój dobry Aniele! 

 

Na przejściu niewidomy stał zagubiony. 

Ja przejść mu pomogłem, on zadowolony 

Podziękował mi tymi słowami: 

Aniele, ty byłeś moimi oczami! 

 

Gdy w drodze mamę z zakupami ujrzałem, 

Szybko jej siatki ponieść poleciałem. 

Za pomoc usłyszałem tekst dobrze znany: 

Dziękuję ci bardzo Aniołku kochany! 

Te słowa radość w sercu mym wzbudziły, 

I w przekonaniu takim mnie utwierdziły, 

Że na tym świecie lepiej by się żyło,         Taki jak On 

Gdyby więcej takich Aniołów było. 
 
      Michał Zagajewski, kl. IVe        

Anioł Dobroci – człowiek wspaniały, 

Sercem ogromny, choć wzrostem mały. 

 

Rozmowa z Nim to czysta przyjemność, 

Jego dobroć, to po prostu świętość. 

 

On nie ma w sobie żadnych wad, 

 U stóp Mu się kładzie cały Świat. 

 

Każdy chciałby być lepszy niż On, 

Lecz nikt nie był jeszcze jak Jego klon. 

 

           Antoni Depo, kl. IVe 
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1. Dziewczęce imię zaczynające się na literę „N“ .     
2. Owoc podobny do melona, tylko większy i zielony. 
3. Zmienia się co rok. 
4. Owad, który jak lata to czasami bzyczy. 
5. Mały gryzoń, czasami domowy. 
6. Nosi się je na nosie. 
7. Robimy to gdy jesteśmy zmęczeni. 
8. Słuchamy jej w wolnym czasie. 
9. Pszczoły go wytwarzają. 
10. Bawią się nią małe dziewczynki. 
11. Zwierzę w czarno-białe paski. 
12. Lata po niebie, ale to nie jest ptak. 
13. W nim źrenica. 

 
Julia Słonecka, kl. IVd 
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Kodeks dobrego wychowania w przysłowiach i porzekadłach 

 Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał. 

 Bądź grzeczny dla każdego, a nie znajdziesz niegrzecznego. 

 Jak pozdrowisz, tak Ci podziękują. 

 Przepraszam i dziękuję nic nie kosztuje. 

 Dobre słowo mało kosztuje, a pomaga wiele. 

 Bez pomocy drugich trudno żyć na świecie.  

 Nad człowieka niewdzięcznego nic nie jest gorszego. 

 Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. 

 Kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera. 

 Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 

 Nie rzucaj słów na wiatr. 

 Kłamstwo ma krótkie nogi. 

 Kto się nigdy nie śmieje, od tego zimno wieje. 

 Punktualność jest grzecznością królów. 

 




