
    
      

 

   
 

 



 
      

 
 
 

            

 
 

           

 
  

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. 



 

2 marca odbyło się wręczenie nagród laureatom I edycji Bielańskiego Konkursu dla Młodych 

Poetów „Bielany – moja mała ojczyzna”. Na uroczystość przybyli nagrodzeni uczniowie wraz 

ze swoimi nauczycielami języka polskiego. Gości powitała Pani Dyrektor Małgorzata Miller. 

Następnie razem z Panią Ewą Smereczyńską, reprezentującą zespół polonistów z naszej szkoły – 

organizatorów Konkursu, wręczyła nagrody (statuetki, vouchery do Cinema City, książki „Bielański 

wehikuł czasu” i dyplomy). Nagrodzone wiersze (w dwóch kategoriach – klasy 4-5 i 6-7) zostały 

odczytane przez uczniów naszej szkoły. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie 

gratulujemy!  

 

 



 

 

 

 

 

II miejsce 
Kocham Bielany 

Bielańskie ulice kwitną w maju. 
Kasztany przenoszą mieszkańców do raju. 

Słońce ozdabia krzewy i drzewa, 
 Światłem maluje wszystko, co trzeba. 

 

Stawy Brustmana, Lasek Lindego, 
Tu zawsze znajdziesz zieleń, Kolego! 
Spacer Płatniczą w księżyca blasku, 
I widok Dewajtis o ranka brzasku. 

  

Bielański Słoń, Potocka Kępa, 
To miejsca, które każdy pamięta. 

 

To wszystko sprawia, że kocham Bielany. 
Czuję się tutaj jak w domu, u Mamy! 

 

Bielańskie kawiarnie, place, ulice, 
Gazowe latarnie i kamienice. 

 
Teodor Rogoziński, kl. 4, SP 223 
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 

 
 

II miejsce 
Bielany 

Tu, latem, bielański las zielony, 
jesienią pełny złotych liści. 
Tu rzeka Wisła szeroka 
i dzikie, puste plaże. 
Tu karuzela 
i śmiech wesoły dzieci. 
Tu ścieżki moich spacerów, 
niebo błękitne i głowa pełna marzeń. 
Tu miejsce narodzin moich 
i lat beztroskich… 
Tu wracam z sercem stęsknionym. 
Bielany, tu jest moje miejsce na ziemi! 
 

Patrycja Stańczyk, kl. 7, SP 370 im. W. Górskiego 



 

 

III miejsce 
Ja na Bielan mojej mapie 

dużo miejsc ciekawych mam. 

Ciągle więc okazje łapię 

i do przodu ciągle gnam. 
 

Lubię chwile w bibliotece, 

gdzie atrakcji czeka moc. 

Teatrzyki, książki, bajki, 

nawet muzealna noc. 
 

Las Bielański na spacery 

i spotkania, i rowery. 

Spacerując z rodzicami 

wiewióreczki dokarmiamy. 
 

AWF sportowców szkoli, 

jest tu także park trampolin. 

Bardzo lubię zimą, latem 

me Bielany piegowate. 
 

Emilia Hołubek, kl. 4, SP 133 im. S. Czarnieckiego 

 

III miejsce 
 
Bielany, hej nasze Bielany! 
 

Bielany, hej nasze Bielany, tu w maju kwitną tulipany 
Huczą głosem dziecięcych słów szkolne ściany 
W słońcu lśnią placów zabaw parkany 
 

Na Bielanach czas miło nam płynie 
A gdy myślę o swojej rodzinie 
Przed oczami mam rower i sanki 
I chętne do zabaw koleżanki 
 

Bielany, hej nasze Bielany, 
Tu w maju kwitną tulipany 
Huczą głosem dziecięcych słów szkolne ściany 
W słońcu lśnią placów zabaw parkany 
 

Na Bielanach dobrze się mieszka 
Do Lasku Bielańskiego wiedzie ścieżka 
Tam możesz odpocząć, spacerując 
Lub sarenkę i dzika podpatrując 
 

Anna Wszoła, kl.6, SP 293 im. J. Kochanowskiego 
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Jak co roku, tradycyjnie na wiosnę , 

uczniowie naszej szkoły będą zbierali 

elektrośmieci. 23 marca (w godz. 07.00-

15.00) i 28 marca (w godz. 11.00-19.00) 

można będzie przynieść niepotrzebny, 

niesprawny sprzęt elektrotechniczny 

na dziedziniec szkoły.  

W zeszłym roku pobiliśmy rekord. 

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności 

zebraliśmy ponad 2000 sztuk różnorodnych 

elektrośmieci (od kompaktowych świetlówek, 

komputerowych myszek czy telefonów 

komórkowych zaczynając, a kończąc 

na lodówkach, pralkach i kserokopiarkach) o łącznej wadze prawie 5 ton! 

Całe to „dobro” zostało 

przekazane do Zakładu 

Przetwarzania Zużytego 

Sprzętu Elektrycznego 

i Elektronicznego. Nasza 

szkoła zajęła wtedy 

I miejsce w Warszawie 

i IV w Polsce. Dzięki 

corocznym akcjom udało 

nam się zdobyć dwie tablice multimedialne, rzutnik, tablet, ramię 

do rzutnika i gry dla dzieci. W tym 

roku można wygrać mikroskop 

do pracowni przyrodniczej. 

Akcję zbierania elektrośmieci, jak 

zawsze, koordynuje Pani Monika 

Natkaniec i jej Ekoludki. 

Gorąco namawiamy do udziału, warto!  

Redakcja 



 

 

 

 

Dzień Świętego Patryka 
Dzień Świętego Patryka to  irlandzkie święto  narodowe. Choć święty Patryk nie był Irlandczykiem, to jest patronem 

Irlandii, której przyniósł  chrześcijaństwo. Dzień ten obchodzony jest 17. marca w rocznicę śmierci Św. Patryka. 

Irlandczycy to globalna rodzina - 70 mln ludzi na świecie przyznaje się 

do irlandzkiego pochodzenia, połowa z nich mieszka w USA. Obchody i parady organizowane 

są nie tylko w miastach i miasteczkach w samej Irlandii, ale też poza jej granicami. 

Nie trzeba być Irlandczykiem, aby obchodzić DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA.  

Pierwsze kontakty Patryka z Irlandią były raczej niefortunne - kiedy miał 16 lat 

został porwany przez piratów i wywieziony do Irlandii, gdzie przez sześć lat pasał owce. 

Udało się mu uciec i przepłynąć statkiem na kontynent do Galii. Wkrótce potem przyjął 

święcenia kapłańskie. Kiedy zamierzał wrócić do ojczyzny, miał we śnie widzenie, w którym 

usłyszał wezwanie, by wrócił do Irlandii i głosił tam wiarę w Chrystusa. Ze św. Patrykiem 

jest związana przede wszystkim trójlistna koniczyna (ang. shamrock), czyli nieoficjalny 

symbol Irlandii. Legenda mówi, że przechadzając się w okolicy skały Cashel - pięknego 

wzgórza, na którym próbował wytłumaczyć Irlandczykom o co chodzi w dogmacie Trójcy 

Świętej, spojrzał pod nogi, zobaczył koniczynę i na jej przykładzie wytłumaczył, że tak jak 

ona ma trzy płatki, tak jest jeden Bóg w trzech osobach. 

Żywiołowe obchody SAINT PATRICK’S DAY tradycyjnie 

zaczynają się mszą za Irlandię, a potem jest już jedna wielka 

zabawa, przede wszystkim muzyka, koncerty i tańce. Jedną 

z najważniejszych tradycji obchodów tego święta jest 

noszenie charakterystycznych ubrań w kolorze zielonym, 

który nawiązuje do trawiastego koloru krajobrazu wyspy 

i symbolizuje koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu 

Patrykowi. Czasami świętowanie przybiera wyjątkowo 

spektakularną formę i tak, w poprzednich latach, 17 marca 

na zielono zaświecił się m.in. Pałac Kultury i Nauki, krzywa 

wieża w Pizie, brukselski Ratusz, a nawet wodospad Niagara 

czy Góry Stołowe w RPA.  
 

Jak głosi jedno z haseł propagujących 

obchody święta: KAŻDY CHCE BYĆ 

IRLANDCZYKIEM W DZIEŃ ŚWIĘTEGO 

PATRYKA. 

I chyba coś w tym jest!!! 

 

  Redakcja 



 

 

Zimowa makrofotografia 
 

Danae Wolfe zajmuje się makrofotografią, jednakże należy do tych 

fotografów, którzy wolą opuszczać dom tylko w ciepłe dni. Z tego powodu 

jej głównym tematem zdjęć są owady i pajęczaki. Pomimo tego, postanowiła 

spróbować swoich sił w uwiecznianiu płatków śniegu. Fotografka 

przygotowała specjalne „mini studio”. Składa się ono z małego pojemnika 

na żywność przykrytego szklaną płytką. 

Umieściła wewnątrz kolorowy papier 

techniczny, który posłużył za tło. Do oświetlenia płatków 

zastosowała wbudowaną lampę błyskową z dyfuzorem. Umieściła 

jeszcze pomiędzy akcesorium a palnikiem lampy dwa arkusze 

z polistyrenu. Dzięki temu mogła rozproszyć ostre światło 

błyskowe. Czas naświetlania 1/250 s. umożliwił zarejestrowanie 

wyraźnych płatków śniegu. Kształt płatków jest uzależniony 

od warunków atmosferycznych. Przy temperaturze wynoszącej 

około -3°C są one bardziej „geometryczne” i charakteryzują się 

subtelniejszymi krawędziami. Gdy temperatura spadnie 

do około -12°C poszczególne płatki stają się większe i bardziej 

rozbudowane. Istotne jest to, aby ustawić mini studio na 10-15 

minut przed rozpoczęciem sesji, tak aby szkło zdążyło się 

ochłodzić. Dzięki temu płatki nie 

będą momentalnie się roztapiać 

po zetknięciu z płytką. W zależności od intensywności opadów, może 

zachodzić potrzeba częstego czyszczenia szkła. W takiej sytuacji 

dobrym rozwiązaniem jest użycie ręcznika papierowego. Co prawda, 

można po prostu wytrzeć szybkę o spodnie, jednakże w takiej 

sytuacji dochodzi do delikatnego nagrzania płytki, które wystarczy 

do spowodowania topnienia opadających na nią płatków śniegu. Wokół 

płatków widoczne będą inne drobinki wody i niedoskonałości szyby. Najprostszym sposobem 

na pozbycie się tych artefaktów jest użycie programu graficznego.  

          Redakcja 



 

 

 

 



      

 

Angielski pół żartem, pół serio. 
 

American Way 
 

„ ” 

„ ”

  

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

way [łej] – sposób, droga  
bad [bed] – zły   

guy [gaj] – facet, typ, gostek, koleś     

gun [gan] – pistolet, spluwa, działo     

to need [niid] – potrzebować, wymagać, musieć      
dream [drim] – sen, marzenie   
 
 
 
 



      

 
 

Angielski pół żartem, pół serio. 

American Way 

 

  

Vocabulary [wo’kabjulery] – słownictwo, słowniczek: 
 

‘ – następująca po tym znaczniku sylaba jest akcentowana 
 

first of all [fest ow ol] – przede wszystkim  
honor [‘aner] – cześć, zaszczyt, honor          
to give [gyw] – dać, wręczyć; given [gywn] – dany, wręczony              
award [e’łood] – nagroda, wyróżnienie            
myself [maj’self] – się, ja sam, mnie samemu              
to think [fynk] – myśleć, sądzić; thought [fot] – czas przeszły od think     

up here [ ap hiir] – dokładnie/właśnie  tutaj/w tym miejscu    
to win [łyn] – wygrać, zdobyć 
 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: 1) szczur, 2) orzeł, 3) ropucha, 4) królik, 5) chomik, 
6) węgorz, 7) wiewiórka, 8) żyrafa. 

HASŁO: ZOOLOGIA 




