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Wywiad z Panią Małgorzatą Wojtkowską-Pietrzak 

Reporterki: Marianna Skoczylas, Natalia Ignyś 

R: Dzień dobry, witamy Panią serdecznie. 

P: Dzień dobry. 

R: Jak długo pracuje Pani w naszej szkole? 

P: Bardzo długo, najdłużej ze wszystkich nauczycieli. 

R: Czy lubi Pani swoją pracę? 

P: Bardzo lubię. 

R: Od czasu, kiedy zaczęła Pani tutaj pracować, czy bardzo zmieniło się to 

miejsce, szkoła i okolice? 

P: Okolice nie bardzo. W szkole trochę sie zmieniło. Klasy się pozmieniały, było 

więcej klas. Nie ma też niektórych sal, które były wcześniej. Była sala fizyczna i 

sala chemiczna. 

R: Jacy kiedyś byli uczniowie i nauczyciele? 

P: Uczniowie byli bardziej pracowici, bardziej zdyscyplinowani i bardziej 

szanowali nauczycieli. Myślę, że nauczyciele cały czas są tacy sami. 

R: Jak spędzała Pani dzieciństwo i do jakiej szkoły Pani uczęszczała?  

P: Dzieciństwo spędzałam najczęściej na powietrzu, komputerów wtedy nie 

było, a do szkoły chodziłam w Antoninku. 

R: Czy od dziecka planowała Pani zostać nauczycielką? 

P: Niekoniecznie myślałam o tym, ale często bawiłam się w panią nauczycielkę. 

R: Uczyła Pani kiedyś w innej szkole? 

P: Tak. W szkole prywatnej i w innej podstawówce. 

R: Dziękujemy. 

P: Dziękuję. 



 

„Przedstawienie” 

 

 

 Dziś jest 15 stycznia, dzień, w którym są „Jasełka” dla ludzi spoza szkoły, między innymi dla księdza. 

Idę do szkoły, ponieważ biorę udział w przedstawieniu. Dzieci, które występują, zbierają się i zaczynają 

prowadzić ze sobą rozmowy. W końcu jest 15.00. Pani Katarzyna Kozłowska, która organizuje „Jasełka”, 

zaprasza wszystkich do oglądania występu i zachęca, aby zostać na koncercie, który odbędzie się zaraz po 

nich. 

 W końcu zaczyna się. Michał i Marysia wychodzą na scenę i zaczynają ubierać choinkę. Do pokoju 

wchodzi babcia rodzeństwa, którą gra Ola. Dzieci namawiają babcię, aby opowiedziała im o tej niezwykłej 

nocy, która miała miejsce w Betlejem.  

 

Staruszka zgadza się i opowiada im o tym cudownym wydarzeniu. Nagle na scenie w sposób magiczny 

zjawia się żłóbek. Okazuje się, że jest to sprawka naszych genialnych „technicznych”, w których rolę wcielili 

się Kacper, Wiktor, Dominika i Łukasz. Michał oznajmuje, że wyrusza do Betlejem. Sceneria znów się 

zmienia. Na scenę wchodzi tłum oraz biedacy. Panuje hałas i szum. Chłopiec pomaga biednym, daje im 

kurtkę, pierniki, termos, herbatę i pieniądze na leki. Na sali robi się cicho. Anita wychodzi na scenę i 

zaczyna śpiewać „Kolędę dla nieobecnych”. Tłum znika, a Michał wraca do domu. Tam ukazuje się mu 

Matka Boska z małym Jezusem. W tym samym momencie na scenę wchodzą dziewczynki z trzeciej klasy i 

zaczynają przepięknie tańczyć, a po nich do utworu „alleluja” tańczą z szarfami dziewczynki z klasy 6.  



 

 

W trakcie drugiej zwrotki wszyscy aktorzy wychodzą na scenę. Następnie zebrani śpiewają kolędę „Bóg się 

rodzi”. Przedstawienie kończy się. 

 Na scenie pojawiają się panie, które zaczynają grać na skrzypcach i wiolonczeli. Mamy prawdziwy 

koncert, który niekoniecznie wszystkim aktorom się podoba. Ku naszej radości, koncert kończy się. Ksiądz 

częstuje nasz batonikami i wszyscy rozchodzimy się do domów.  

 Nasz występ udał się i mamy nadzieję, że za rok również będziemy mieli okazję, aby wystąpić przed 

tak wspaniałą publicznością. 

Tekst: Natalia Loewenau kl.6a 

Zdjęcia: Roksana Gogolewska kl.5a 

 



ZWYCIĘSKIE OPOWIADANIE BOŻONARODZENIOWE 

„Gwiazdkowe życzenie Basi” 

 Mała sierotka o imieniu Basia w wieczór wigilijny siedziała całkiem sama przed kominkiem. 

Towarzyszyła jej tylko kotka. 

 Tego wieczoru Basia chciała, aby na świecie istniały wróżki, które weszłyby przez komin i przyniosły 

jej śliczne prezenty, tak, jak to się dzieje w bajkach.. „Bez wątpienia jestem tak samo biedna i osamotniona 

jak Kopciuszek!” - pomyślała Basia. „Ach, gdyby tak pojawiła się dobra wróżka, która mogłaby mi pomóc”. 

 Według bardzo starych wierzeń w noc wigilijną zwierzęta potrafią mówić ludzkim głosem. Basia nie 

znała tej legendy. Nagle usłyszała głos: 

- Jeśli chcesz dobrej rady z wielką przyjemnością Ci jej udzielę. 

Dziewczynka rozejrzała się dookoła, ale nic nie dostrzegła poza starą kotką o szarym futerku. 

- Czy to ty do mnie mówiłaś Różo? – spytała zdziwiona Basia. 

- Tak, to ja. Marzyłaś o dobrej wróżce i oto jestem! 

Basia najpierw się śmiała, ale po chwili stwierdziła, że Róża ze swoim łagodnym spojrzeniem i wielką 

serdecznością, naprawdę bardzo przypomina prawdziwą wróżkę. 

- Dobrze. Jakie jest twoje największe marzenie? – zapytała kotka. 

- Bardzo chciałabym, aby mnie ktoś pokochał! – powiedziała stanowczo dziewczynka. 

- To dobra odpowiedź – pochwaliła ją wróżka. 

- Dam Ci zatem radę, kochaj ludzi, a oni pokochają ciebie. 

- Ale ja nie wiem jak to zrobić – zasmuciła się Basia. 

- Hmm… Rozumiem, staraj się być miła dla ludzi i robić to, o co cię poproszą, wtedy będziesz kochana. 

- Sądzisz, że jeśli spróbuję być dla nich miła i dobra, to mnie pokochają? 

- Oczywiście, czy masz jeszcze jakieś życzenia? 

- Tak. Chciałabym nowe buciki, ponieważ te, które mam, są na mnie za małe – powiedziała dziewczynka. 

- Więc dostaniesz buciki. A teraz idź spać. Zobaczysz je rano. 

Kotka pożegnała się z Basią. Dziewczynka położyła się do swojego łóżeczka i zasnęła. Nazajutrz, gdy się 

obudziła przy swoim łóżeczku dostrzegła piękne buciki, a obok nich siedziała Róża. W tym dniu jakaś miła 

rodzina postanowiła adoptować dziewczynkę. Basi bardzo podobało się w nowym domu. Teraz miała 

mamę i tatę, których kochała, a oni kochali ją. 

 

Magdalena Lecyk  kl. 6a 



 

Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe. Chyba wszyscy na nie czekają. Trzeba jednak o 

czymś pamiętać… A mianowicie o bezpieczeństwie. 

 

Co zrobić, aby nie chorować w ferie, tylko bawić się na dworze? 

 

Ubierajcie się ciepło, na cebulkę – na początku zakładajcie koszulkę, 

potem długi rękaw, na to jeszcze bluzę i oczywiście kurtkę, czapkę, 

szalik, rękawiczki. Porządne ciepłe buty i grube skarpetki i ciepłe 

spodnie. 

 

 

 Nie bawcie się blisko ulicy. 

 Nie rzucajcie twardymi śnieżkami. 

 

 

 Na nartach zjeżdżajcie tylko na wyznaczonych trasach lub stokach. 

 W górach poruszajcie się po wyznaczonych szlakach, zawsze z 

opiekunem. 

 Nie doczepiajcie sanek do samochodu. 

 

 

 Pamiętajcie, nie wchodźcie na zamarznięte jeziora i 

akweny wodne. Na łyżwach jeździcie tylko w 

miejscach do tego wyznaczonych. 

                                                                         Roksana Gogolewska kl. 5a 



 

 

 Moim największym hobby jest fryzjerstwo i rysowanie. Fryzjerstwem zainteresowałam się 

około dwa lata temu. Często próbowałam robić sobie oraz mojej mamie warkocze lub koki. Z 

czasem zaczęłam oglądać filmy pokazujące sposób układania najróżniejszych fryzur. Następnie 

testowałam upięcia, takie jak: kok samuraja, francuz, dobierany, dwa koki po obu stronach głowy. 

W przyszłości chciałabym zostać fryzjerką i otworzyć swój własny salon fryzjerski. 

 

Rysowaniem zainteresowałam się niedawno, około pół roku temu. Rysuję prawie codziennie. Z 

każdym dniem coraz lepiej. Niedawno udało mi się narysować portret modelki. 

Kocham fryzjerstwo i rysowanie. 

 

                                                                                                       Roksana Gogolewska   kl. 5a 

 

 



WALENTYNKI 

 
Walentynki, dzień zakochanych i przyjaźni. Święto przypada 14 lutego. 

Nazwa pochodzi od św. Walentego patrona zakochanych. 14 luty stał się 

również dniem obdarowywania drobnymi prezentami. 

 Symbolem święta jest czerwone serce. Stałym elementem Walentynek jest 

wręczanie sobie czerwonych, ozdobnych kartek, najczęściej w kształcie serca, 

zawierają one bardzo często wierszyk lub wyznanie miłosne. Podczas tego 

święta obdarowuje się drugą połówkę upominkami w postaci: bukietu kwiatów, 

słodyczy i pluszowych maskotek. 

 

 

 

Weronika Nowak kl.5a 
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PRZEPIS NA PYSZNY PLACEK Z DYNIĄ 

 

 

SKŁADNIKI: 

Szklanka mąki, szklanka cukru, dwa jajka, pół szklanki oleju, 1,5 szklanki miąższu z dyni, 1 
łyżka sody, 1 opakowanie przyprawy do piernika, 1//2 proszku do pieczenia 

 

PRZYGOTOWANIE: 

 

Wszystkie składniki wymieszaj (zmiksuj) i wlej do formy, i włóż do piekarnika na około 1h. 
Piecz w 180˚C. 

 

 

Smacznego 

Roksana Gogolewska kl.5a 

 

 

 

 



DOMOWY PRZEPIS NA CIASTO RAFAELLO 

 

 

BISZKOPT 

SKŁADNIKI: 

5 jaj, 1 szklanka mąki ziemniaczanej, 1 szklanka cukru, 2 płaskie łyżeczki proszku do 

pieczenia 

PRZYGOTOWANIE: 

Białka ubić na sztywno, dodać cukier, kolejno dodać po 1 żółtku, dodać mąkę z proszkiem 
do pieczenia. Masę włożyć do formy i wstawić do średnio nagrzanego piekarnika. Piec w 
temperaturze 160˚C ok.20-40 min. 

KREM 

SKŁADNIKI:  

2 czekolady białe Milka, 0,5 śmietany 30%, 2 śnieżki, 2 paczki wiórków kokosowych, dżem 
morelowy niskosłodzony. 

 

PRZYGOYOWANIE: 

Czekolady rozpuścić, dodać śmietanę, śnieżki i wiórki (1 paczkę), wszystko miksować. 

 

Dżemem morelowym przełożyć upieczony biszkopt (można go dowolnie przekroić), 
przełożyć kremem, krem i górę ciasta posypać wiórkami kokosowymi. 

 

Smacznego 

Weronika Glazar  kl. 5a 

 

 

 



DOMINO 

Składniki : 

4 sztuki wafli kwadratowych 

gotowa masa kajmakowa  

(puszka 400g)   

4 łyżki masła 

8 łyżek cukru 

4 łyżki śmietany 18% 

4 łyżki kakao  

 

 

Do dekoracji: 

1 opakowanie ozdobnych serduszek z białej czekolady 

1 opakowanie jadalnych perełek srebrnych  

  

 
 
 
Sposób przygotowania: 
 
Połóż jeden wafel na papierze do pieczenia. Na całym waflu rozsmaruj 1/3 masy kajmakowej – 
zanim to zrobisz z każdego wafla odetnij po wąskim paseczku (nie martw się, jeśli Ci się załamią.).  
Przykryj drugim waflem i dociśnij. Po raz kolejny rozsmaruj część masy kajmakowej i przykryj 
trzecim waflem. Zrób jeszcze jedną warstwę z kajmakiem. Na wierzchu powinien być wafel.  
Na patelni zrób polewę czekoladową, rozpuszczając masło z cukrem, kakao i śmietaną. Całość 
podgrzewaj na małym ogniu do momentu połączenia się wszystkich składników. Gdy polewa jest 
już płynna, wlej ją na ostatni wafel i rozsmaruj równomiernie po całym waflu. Odstaw na godzinę, 
aby masy trochę zastygły. Gdy masy stwardnieją, możesz zacząć kroić wafel. Potnij go na paski o 
szerokości 3 cm. Następnie podziel na kawałki, co 6 cm tak, aby otrzymać prostokąty o wymiarach 
6x3 cm. Z perełek, odciętych pasków wafla i serduszek, zrób dekorację, wciskając delikatnie 
ozdoby w masę czekoladową. Po skończeniu wstaw domino na 2-3 godziny do lodówki, aby 
całość stwardniała.  
 

Dekorowanie: 
 
Udekoruj domino serduszkami z czekolady, perełkami, a krótkimi i wąskimi paseczkami wafli 
przedziel prostokąty na pół. 
 

 

Anna Janik kl. 4b 

 

 



 
Ostatnio na zajęciach języka polskiego klasa 5a bawiła się gwarą poznańską. Uczniowie 

układali dowolne zdania, wykorzystując słowa z gwary. Zachęcam do zabawy…. 

MINI SŁOWNIK GWARY POZNAŃSKIEJ 

bamber – chłop, zwłaszcza bogaty, 

prostak 

bana – pociąg 

bejm – pieniądze 

bimba – tramwaj  

blubrać – ględzić  

blubry – brednie, bzdury  

brachol – brat  

brechtać się – taplać się w wodzie  

bręczeć – marudzić  

brękot – maruda  

bryle – okulary  

chabas – mięso 

churchlać– kaszleć  

dudlać – płakać  

fafoły – męty, cząstki stałe w cieczy 

fifny – sprytny, żartobliwy 

giglać – łaskotać 

graty – rupiecie  

grygolić – bazgrać 

gzik/gziczka/gzika – twarożek, biały 

serek ze śmietaną 

kejter – pies, kundel 

klapsztula – podwójna kromka chleba 

klara – słońce 

klunkry – graty, rupiecie 

korbol/korbal – dynia 

laczki – obuwie domowe 

leberka – wątrobianka 

lumpy – szmaty, ciuchy 

plyndz – placek ziemniaczany  

poruta – wstyd  

pyra – ziemniak 

rojber – nicpoń, łobuziak  

rychtyg – akurat, dokładnie, w porządku 

ryczka – taborek 

szabel, szabelek – fasolka szparagowa 

szagówki – kopytka, kluski 

szajba – obłęd, bzik 

szneka z glancem – drożdżówka z lukrem 

sznupa – twarz 

sznytka – kromka chleba 

trzewiki – buty 

tytka – torebka papierowa 

wuchta – wielka ilość  

wypindaczony/wypindraczony – 

wystrojony 

zaklepka – zasmażka do zupy  

zyzol – zezowaty 

żybura – mętna ciecz 

 

 

 

 

 



 

A OTO PRZYKŁAD PRZEKŁADU „LOKOMOTYWY” JULIANA TUWIMA NA GWARĘ POZNAŃSKĄ.  

NIE WIADOMO, KTO JEST AUTOREM TEKSTU,  

NIEWĄTPLIWIE JEDNAK MA ON BOGATĄ WYOBRAŹNIĘ. 

„LOKOMOTYWA”  

Stoi na stacji wielgachno bana 
cało w oliwie jest opypłana. 

Para z ni bucho i poświstuje 
a palacz ciyngiym wef ni hajcuje. 

Wuchte wagonów mo zahoczone 
wef kożdym klunkrów jest nawalone. 

Jest tych wagonów cóś ze śtyrdzieści 
wcale nie wiada co sie tam zmieści. 

W piyrszym wagónie kole wynglarki 
jadom z Poznania same Kaczmarki 

jedzie tyż kundziu i z Wildy szczuny 
a kożdy śrupie z tytki bonbony. 

Wef drugim szkieły i ejber łysy 
śtyrech góroli i dwa hanysy. 

Potym jest proszczok, owce i kónie 
wszysko to w czecim jedzie wagónie. 

Dalej som ryczki i szafónierki 
jakieś wymborki i salaterki. 

Śtyry wagóny jadom z meblami 
za nimi dziesińć wagónów z pyrami. 

Na samym kuńcu cołkiym dla śmiechu 
tyn co to pisoł – sam Wuja Czechu. 



 

SKŁAD REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ „SZPACZEK” 

 

Natalia Ignyś – redaktor naczelna 

Marianna Skoczylas – z-ca redaktora naczelnego 

Natalia Loewenau – reportaże, artykuły 

Roksana Gogolewska – kącik kulinarny, zdjęcia, hobby 

Magdalena Lecyk, Laura Mainel – oprawa graficzna 

Weronika Nowak – artykuły 

Weronika Glazar, Anna Janik – kącik kulinarny 

 

 

 


