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Detektywi na tropie… 

     Przesłuchanie  

nowych pracowników  

naszej szkoły… 
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 Co robią Panie w naszej szkole? 

 

 Pracuję w klasie z panią Ewą i Magdą, 

jestem nowym asystentem i pracuję 

z dziedmi. 

 Jestem asystentem w klasie V a. 

 

 W waszej szkole pracuję, jestem 

bardzo zadowolona i mam nadzieję,  

że będzie tak dalej. 

 Pracuję z dziedmi w klasie Ib z panią 

Ewą Sawicką, mamy pięcioro dzieci  

w klasie. Jestem asystentem, pomagam pani 

Ewie. 

 Pani Małgosiu, Pani pracuje jako kto? 

 Jako asystent wychowawcy. 
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 W jakiej klasie? 

 

 W klasie II i IV a. 
 

 Jakie mają Panie hobby?  

 

 Moje hobby to czytanie książek 
Robina Cooka o medycynie i robienie 
masaży. 

 Interesuję się muzyką, bardzo lubię czytad 

książki oraz interesuję się dietetyką – 

to znaczy jak się robi jedzenie, jakie 

powinno się jeśd jedzenie, żeby byd 

zdrowym. 

 Pływanie, lubię czytad książki, jeździd 

na rowerze. 

 Moje hobby to historia sztuki. Bardzo 

lubię pływad, zwiedzad różne kraje  
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i jeździd na rowerze. 

 Który okres sztuki interesuje Panią 

najbardziej? 

 Impresjonizm. 

 To tak jak ja, też lubię tę kreskę 

 Jaki jest Pao ulubiony program 

telewizyjny? 

 

 Wiadomości. 

 

 Jest pani dobrze poinformowaną 

osobą, to się chwali 

Jeszcze bardzo lubię oglądad Kuchnię 

TV! 
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 Majewski Show, ponieważ jest to 

bardzo wesoły program. Majewski 

jest bardzo fajnym dziennikarzem  

i fajnie jest się tak przed telewizorem 

zrelaksowad i pośmiad z polityki 

 Milionerzy. 

  

Lubię programy kulinarne, dotyczące 

mody, historii sztuki oraz sportu. 

 Sport to trochę dziwne jak na 

kobietę A który sport lubi Pani 

najbardziej? 
 

 Najbardziej lubię pływanie. 

  

 

Co Panie robią w wolnym czasie?  
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 Pracuję w przedszkolu, prowadzę tam 

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, chodzę do 

kina, czasami do teatru i spotykam się ze 

swoimi znajomymi ze studiów. 

 W wolnym czasie gotuję, słucham 

muzyki i dwiczę jogę. 

 W wolnym czasie lubię spotykad się 

z przyjaciółmi, chodzid na spacery oraz 

gotowad. 

 Hmm…. Iśd do kina, zrelaksowad się 
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 A jakie filmy gatunkowo lubi Pani 

najbardziej? 

 Horrory 

  

Tak jak u Hitchocka, prawda, tam było 

tak, że była najpierw katastrofa, a 

później już było tylko gorzej 

  Pani Małgosiu, a jakie jest Pani danie 

popisowe? 

 Pizza  

 Czy lubią Panie zwierzęta?  

 Tak lubię zwierzęta, a najbardziej psy. 
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 Tak, moje ulubione zwierzę to kot. 

 Oczywiście, bardzo lubię koty. 

 Bardzo lubię zwierzęta,  

mam dwa psy i kota. 

 

 A czy mają Panie jakieś zwierzę  

w domu ?  

 Tak mam kota persa, który się 

nazywa Wila. 

 Niestety nie 

 Mam rybki i akwarium 
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 Jak Panie trafiły do naszej szkoły? 

 

 Byłam tutaj na praktykach, bardzo mi 

się spodobało i wtedy zapytałam 

pana dyrektora czy ma dla mnie 

pracę i okazało się, że była 

 Znalazłam ogłoszenie na stronie 

internetowej i wysłałam swoje cv  

do waszej szkoły. 

 Trafiłam na ogłoszenie w Internecie, 

że poszukiwany jest asystent 

nauczyciela. 

 Do waszej szkoły najpierw trafiłam  

na praktyki studenckie dzięki mojej 

siostrze ciotecznej Pani Kasi K.:) Bardzo mi  

się tu spodobało i chciałam tu pracowad. 
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 Czy lubią Panie swoją pracę? 

 Bardzo lubię swoją pracę. 

 

 Bardzo lubię swoją pracę, jestem 

pełna energii i podekscytowania. 

Jestem bardzo mile zaskoczona, 

zwłaszcza pracownikami, którzy są bardzo 

mili i otwarci, a także uczniami, którzy 

napełniają energią 

 Tak, bardzo lubię swoją pracę, jestem 

zadowolona, że tutaj jestem, bardzo 

lubię dzieci, lubię pracowad z dziedmi. 

 Czy prowadzą Panie lekcje? 
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Czasem prowadzę, troszkę dwiczę 

z dziedmi, bo skooczyłam 

rehabilitację, więc staram się 

włożyd troszkę elementów rehabilitacji do 

naszych zajęd i na razie to tylko tyle 

 Zdarza się 

  

 

Prowadzę lekcję, gdy wychowawca 

nie może prowadzid zajęd, a tak to 

asystuję przy zajęciach. 

 Gdy nie ma pani Ewy we wtorki to 

zdarza mi się pracowad razem  

z dziedmi. Rysujemy, malujemy, są to 

zajęcia plastyczne 
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 Skoro pytamy o lekcje, to jakimi 

uczennicami były Panie? 

 Piątkową, bardzo dobrą, 

wzorową… Zawsze miałam 

czerwony pasek na świadectwie.

 To jest czego gratulowad 

 Wydaje mi się, że dobrą 

  

Myślę, że to różnie bywało, ale 

generalnie byłam dobrym uczniem, 

spokojnym i cichym. 

 Wydaje mi się, że byłam dobrą 

uczennicą, miałam dobre stopnie 

i zachowanie 
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 Jakiej muzyki lubią Panie słuchad 

najbardziej? 

 Moim ulubionym wykonawcą jest 

Sting. Jestem uzależniona od Stinga 

więc bardzo często go słucham. 

 Myślę, że dance. 

 Najczęściej słucham jazzu i reggae. 

 Rockowej i reggae 

 Dziękujemy za wywiad! 

 Życzymy sukcesów zawodowych. 
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Przesłuchania dokonali: 

 Małgorzata Tomaszewska   Krzysztof Thiel 

 Aleksander Kabała         Łukasz Ways  

 Michał Kowalski     Tomasz Zamecki 

 Piotr Majdak 

Prawidłowy przebieg  przesłuchania 

koordynował 

 Oskar Szałaoski 
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LIST ZE SZKOŁY W NIEMCZECH 

Witajcie uczniowie z Polski! 

 Piszemy ze szkoły imienia Theodor 

Dierlamm w Stetten. My, to znaczy 

przewodniczący szkoły Pätrick, Dominik  

i nauczyciele, którzy przekazali nam list pani 

Kreutter i pan Härer. 

 Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny  

i w klasach wybraliśmy nowych 

przewodniczących. 

 Razem z przewodniczącymi klas chcemy 

się zastanowid, co mogłoby Was  

o naszej szkole zainteresowad i czego 

chcielibyście się od nas dowiedzied. Pierwszy 

wgląd i informację o naszej szkole możecie 

otrzymad z naszej strony internetowej:  

http://www.theodor-dierlamm-schule.de/ 
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 Pod nagłówkiem „Szkoła odpowiedzialna” 

znajdziecie nasze zdjęcia i wiadomości  

o naszej pracy w szkole odpowiedzialnej. 

 Życzymy Wam wiele przyjemności 

podczas czytania oraz przeglądania naszej 

strony i 

cieszymy się 

na odpowiedź 

od Was. 

 Pozdrawiamy ze szkoły 

Dominik, Pätrick, Pani Kreutter i Pan Härer. 
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A oto nasze odpowiedzi: 
 
 

 

    ZA  . 

                W   
      .   
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   W             
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KLASA IV i II A 

Paweł Julia Artur Antoni 

    
Sebastian Bartek Piotr 

 

 

 
 

Pani Karolina     i    Pani Gosia. 
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Warszawa, 18.11.2008 

Witamy bardzo serdecznie! 

Bardzo dziękujemy za otrzymany list. 

Oglądaliśmy Waszą stronę internetową, która 

nas zaciekawiła. Jesteśmy uczniami Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy w Warszawie. 

Mamy ośmioosobową klasę. Mamy po 

dwadzieścia lat. W naszej szkole są 

różnorodne zajęcia: ceramika, gotowanie, 

drewnoplastyka, religia, informatyka, 

komunikacja, kreatywnośd i wiele innych 

zajęd pozalekcyjnych. Jesteśmy bardzo 

ciekawi świata i ludzi, dlatego też chcemy 

Was bliżej poznad. Pozdrawiamy Was gorąco 

i czekamy na kolejny list. 

Aleksandra, Agata, Małgorzata, Bartłomiej, 

dwa Michały, Mateusz, Łukasz. 
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Warszawa, dn. 20 listopada 2008 r. 

Drodzy Koledzy!!! 

Dziękujemy za list i bardzo chcemy 

poznać Was bliżej  

Na początek się przedstawimy: jesteśmy 

uczniami Gimnazjum Niepublicznego przy 

Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym 

im. ks. Jana Twardowskiego. Nasze imiona to: 

Olek, Piotr, Tomek, Łukasz, Szymon.  

      Nasz rok szkolny rozpoczęliśmy we 

wrześniu i też mamy przewodniczących w 

każdej klasie. W naszej jest nim Łukasz. 

Bardzo interesuje nas: jak duża jest szkoła, w 

której się uczycie i ilu uczniów chodzi do 

jednej klasy? 

      Czy macie fajnych nauczycieli, bo nas uczą 

dwie bardzo sympatyczne panie: pani Patrycja 

Główka i pani Magda Paź. 
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Kolejna sprawa, która nas bardzo ciekawi 

to: jakich uczycie się przedmiotów i czy 

macie pracownię komputerową (my mamy 

bardzo fajną)??? My dojeżdżamy do szkoły 

busami, a Wy? 

      Z niecierpliwością czekamy na 

odpowiedzi na nasze pytania i kolejny list . 

Musimy już kończyć, bo zaraz zadzwoni 

dzwonek. Pozdrawiamy Was serdecznie 

i przesyłamy zdjęcia z naszej klasy i szkoły. 

Olek, Tomek, Szymon, Łukasz, Piotr 

Pozdrawiają również nasze panie - pani 

Patrycja i pani Magda. 
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Opracowanie: 

Redaktorzy Gazetki 
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LAUREACI KONKURSU 
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Na uroczystym apelu laureatom 

konkursu zostały wręczone dyplomy  

i nagrody. Wszystkim uczestnikom 

serdecznie gratulujemy i zapraszamy 

do udziału w kolejnych konkursach! 
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TAJEMNICE    

   STAREGO DĘBU 
W poniedziałek 9 lutego było   

przedstawienie teatru Narwa  

pt. „TAJEMNICE STAREGO DĘBU”. 

  Wystąpili w nim Maciek i mama, różne 

zwierzęta oraz jak i sam tytuł wskazuje - Stary 

Dąb. Była tam ruda kita, czyli wiewiórka  

i zajączek, a tuż za rogiem stał żubr.  

Przedstawienie opowiadało o Madku, 

który był niegrzecznym 

chłopcem, nie dbał  

o przyrodę, śmiecił, nie chciał 

pomagad nikomu…  

aż pewnego razu Maciek 

potrzebował pomocy, ponieważ zabłądził  
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w lesie. Wtedy inne zwierzęta postanowiły 

dad mu nauczkę i pokazad jak to jest, jak się 

nie pomaga. Zlitował się nad nim zajączek, 

wyprowadził go z lasu. Maciek zrozumiał,  

że trzeba pomagad, bo pomocy każdy może 

potrzebowad.  

Na koniec przedstawienia przyszedł  

do mamy Madka Stary Dąb, aby pochwalid 

Madka, że jest grzecznym chłopcem, mama 

była bardzo dumna ze swojego syna.  

KONIEC PRZEDSTAWIENIA !!! 

Redaktorzy gazetki 

(Michał, Aleksander i Tomasz) 
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Aleksandra Gutowska 

Lubię kolory zielony i czerwony.   

Lubię rysowad, pisad 

książki i czytad. 

Lubię śpiewad i słuchad 

muzyki. 

Mam w domu psa, ma na 

imię Roksi. 

Lubię konie i jeździłam na 

koniu. Lubię jeśd marchewkę, kapustkę, 

mandarynki i czereśnię. Najbardziej lubię 

wiosnę, bo jest wesoło. 

Mam brata Pawła. 
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Agata Baczyńska 

Lubię kilka kolorów: czerwony, zielony, 

niebieski i taki szary. 

Bardzo lubię zbierad 

maskotki – są to tylko 

pluszaki. Słucham muzyki – 

disco polo, Lato z Radiem. 

Lubię zespół, który śpiewa 

„Różowe żabki”, czyli 

Ziarno. Kiedyś miałam 

rybki, ale zdechły. Później miałam świnkę 

morską, którą dostałam na urodziny, miała 

na imię Tola. Niestety tata przejechał ją 

moim wózkiem. Stwierdziliśmy w związku  

z tym, że już nie będzie zwierząt. Lubię też 

swój pokój, bo mam w nim swoje rzeczy  

i swoje królestwo. 
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Bartek Mazuś 

Najbardziej lubię kolor niebieski i czerwony. 

Interesuję się lotnictwem, zbieram odznaki 

wojskowe pilotów. Lubię 

grad na komputerze  

i słuchad muzyki. W domu 

lubimy oglądad w telewizji 

kabarety. Kiedyś miałem 

akwarium z rybkami,  

ale musiałem je oddad,  

bo nie było się komu nim 

opiekowad. Miałem też jamniczkę Dianę, 

którą tata przyniósł z pracy. Diana miała raz 

szczeniaczki. Niestety Diany nie ma już  

w domu, bo kiedy zostawała sama w domu  

to bardzo płakała i musieliśmy ją oddad. 

Zamieszkała na wsi. Mam starszego brata 

Pawła, który jest dorosły. Niedawno chodził 

do pracy, w której projektował ogrody.  
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Teraz rozpoczął studia o kierunku 

administracja i chodzi do innej pracy. 

Piotr Próchniewicz 

Lubię dużo kolorów. Lubię słooce i kiedy 

pada deszcz. Lubię 

bawid się i słuchad 

muzyki z mamą. 

Lubię basen i pływanie. 

Lubię puszczad baoki. 

 

          

   

 

Prace powstały na zajęciach plastycznych  

pod opieką pani Katarzyny Kullmann.  

Opracowanie - redaktorzy gazetki 

  



Nasza Szkoła jest Wesoła          2(18)2008/2009                     str. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   

     

     

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nasza Szkoła jest Wesoła          2(18)2008/2009                     str. 44 

 

 

  



Nasza Szkoła jest Wesoła          2(18)2008/2009                     str. 45 

            KRONIKA  WYDARZEŃ  SZKOLNYCH 

9 lutego 2009 

Przedstawienie 
teatralne „Tajemnice 

starego dębu” 

 

 

 

 

 

13 lutego 2009 

Walentynki 

 

    

 

 

 


