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Święto Trzech Króli  

 

Święto to obchodzimy 6 stycznia. W tym dniu Kościół wspomina 

trzech mędrców,  którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon 

nowonarodzonemu Jezusowi. Biblia nie wymienia ich imion ani liczby. 

Przedstawia ich jako astrologów pochodzących ze Wschodu. 

W zachodnim chrześcijaństwie popularnie nazywani imionami 

Kacper, Melchior i Baltazar  według tradycji, jaka narodziła się 

w średniowieczu.  

 
 

 

 
Przygotował Hubert Kaczorowski Va 

 

 

 

 

 

  Dzień Babci i Dziadka 

Kochają nas bezwarunkową miłością. Rozpieszczają, służą radą 

i często są najlepszymi przyjaciółmi. W tych szczególnych dla nich 

dniach powinni czuć się kochani i doceniani. Nie zapomnij! 

 

Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia,  

natomiast Dzień Dziadka – 22 stycznia.  

Złóż im najpiękniejsze życzenia! 

                     
  
 
 
 
 

 

 

Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr    

żyją nam Babcie, Dziadkowie  

100 lat!  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kacper
http://pl.wikipedia.org/wiki/Melchior
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baltazar


  WALENTYNKI                        
 

Święty Walenty patronuje chorym na epilepsję i choroby nerwowe. 

Legenda głosi, że stało się tak za sprawą niemieckiej etymologii 

imienia świętego: fallen - padać. 

Dlaczego św. Walenty stał się patronem zakochanych? - 

dokładnie nie wiadomo…                 

Jedni wyjaśniają to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się 

w pary ptaków na Wyspach Brytyjskich. Inni tłumaczą to 

przejęciem przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju 

wypisywania przez chłopców  w przededniu święta bogini dziewcząt 

imion swych ukochanych. 

 Na zachodzie Europy św. Walenty patronuje zakochanym co 

najmniej od XV w. W Polsce Święto Zakochanych obchodzone  jest 

dopiero od kilku (może kilkunastu) lat. I chyba dobrze się stało, że 

zakochani mają swoje święto.  

    Walentynki najzabawniej i najhuczniej obchodzone są w USA 

i Anglii. Właśnie tego dnia zakochani z wzajemnością bądź bez 

wzajemności wysyłają sobie serduszka, karteczki z życzeniami 

i obdarowują się drobnymi prezentami. Tradycja mówi, że kartki 

i życzenia powinny być anonimowe, podpisane „Twój Walenty” lub 

„Twoja Walentynka”. 

Polacy także coraz chętniej obchodzą walentynki. W tym 

szczególnym dniu zarówno osoby młode jak i nieco starsze okazują 

uczucia swoim ukochanym. I nieważne czy to kobieta wręcza 

upominek mężczyźnie, czy mężczyzna kobiecie. 

Walentynki to również dobra okazja do okazania uczuć przez 

osoby nieśmiałe - można wysłać lub podrzucić sympatyczną 

kartkę z serduszkami i… czekać na reakcję. 

 

„Kocham Cię” w kilku językach… ;) 
 

duńskim: Jeg elsker dig 
islandzkim: Eg elska thig 
łacińskim: Te amo  
rumuńskim: Te jubesc 
serbskim: Volim te 
szwedzkim: Jag älskar dig 
tureckim: Ben sni sviyorum 
węgierskim: Szeretlek 
 
 
 

 
Przygotowała Matylda Kupka Vb 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

W ten dzień sławny, w dzień miłości, 

Racz w mym sercu dziś zagościć, 

Bo ja wyznać Tobie chcę, 

Że tak mocno kocham Cię. 

Może kiedyś w mych ramionach, 

Może kiedyś, w któryś dzień, 

Zauważysz moją miłość 

I pokochasz także mnie. 

 

 
Niech święty Walenty otworzy Twe serce 

I spójrz na niego on kocha Cię wielce… 

Choć jako poeta jest nieco niezdarny, 

Lecz jako przyjaciel - szczery i ofiarny!                            

Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  
 

 

Beata Czyżewska 
       NAUCZYCIELKA  PRZYRODY 

 
 

 

 

- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 

- Od 10. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 

- Tak. Gdybym nie lubiła nie pracowałabym tyle lat. 
 
- No tak, prawda. Gdyby mogła Pani zmienić zawód, 

co chciałaby Pani robić? 

- Chciałabym przygotowywać  i prowadzić wycieczki (nie tylko 
szkolne). A także zwiedzać świat. 
 
- Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nauczycielką przyrody? 

- Zawsze chciałam pracować z dziećmi i młodzieżą, ponieważ każdy 
dzień to nowe wyzwania. Miło jest patrzeć na rozwój młodego 
człowieka. 
 



- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 

- Laborantem lub kimś w tym rodzaju. Lubiłam przeprowadzać 
eksperymenty, głównie na zwierzętach. 
 
- Jakie jest Pani hobby? 

- Podróże, nie tylko po Polsce. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

               
 
Wywiad przeprowadziły Matylda Kupka Vb i Gabi Czerniak Vb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 

 

Walizka - pozbędziesz się kłopotów 

 

 

Hałas - będziesz szczęśliwy 

 

 

Łopata - dostaniesz coś nowego 

 

 

Cebula – miły wyjazd 

 

 

Dom - sukces w szkole 

 

 

                           
Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

 
 



W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

 

Dzwoni telefon. Odbiera pies i mówi: 

- Hau.  

- Halo? 

- Hau! 

- Nic nie rozumiem. 

- Hau!!!! 

- Proszę wyraźniej! 

- H jak Hania, A jak Agnieszka, U jak Ula: hau 

 

 

 
 

W przydrożnym rowie siedzi jeż i spożywa śniadanie.  

Przykicał zając: 

- Co jesz? 

- Co zając? 

 
 
 

 

- Kto to jest wzorowy uczeń? 

- Taki, co daje spisywać pracę domową! 

 

 

 
Uczymy się uczyć 

- Pomyśl jakąś liczbę. 

- Pomnóż ją przez 2. 

- Potem dodaj 10. 

- Podziel sumę przez 2. 

- Odejmij od niej liczbę, którą 

pomyślałeś na początku. 

- I co? Zostało ci 5?  

 
 

Przygotowała Asia Pilecka Vb 
 

 



 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

OSKAR – miły,  

lubi czytać książki 

 

OLIWIER – interesuje się historią,  

dusza towarzystwa 

 

OLAF – wysportowany,      

nie lubi się uczyć 

 

OLIWIA – jest kreatywna,  

interesuje się modą 

OLGA – zawsze miła 

i uśmiechnięta, kocha 

zwierzęta 

 

OTYLIA – szczera, bardzo ambitna 

 
Redakcja „Wagarowicza” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Wigilia 

 

 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, 
Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich, 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 
 

22 grudnia tradycyjnie jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II spotkali się na Wigilii Szkolnej.  

Oryginalną dekorację stanowiły wykonane przez uczniów prace 

na konkurs literacko – plastyczny „ Karta Świąteczna”. Siostra 

Małgorzata przeczytała fragment Słowa Bożego o Narodzeniu 

Jezusa, po czym Dyrektor Szkoły p. A. Olęcki złożył wszystkim 

świąteczne życzenia. Jak nakazuje tradycja były Jasełka, łamanie 

się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd.   

W klasach IV-VI Jasełka przygotowały wszystkie klasy IV, 

a nad ich powodzeniem czuwały p. A. Mazek i p. R. Zarychta. 

Wigilię uświetnił występ szkolnego chóru prowadzonego przez 

p. A. Stencką. Wręczono także nagrody uczniom wyróżnionym 

w konkursie literacko – plastycznym „Karta Świąteczna”. 

 

Wspólna Wigilia to piękna i integrująca całą społeczność szkolną 

tradycja. 

 
 

 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 

Gimnastyka języka: 

 

 

„Spróbuj  z miną  śmiałą 

Zwinąć  język w rurkę  małą” 

                                                  

 

 

 

WDOWA Z WAWRA  

MA PODAGRĘ                                            

NA  PODAGRĘ   

DOBRY  AGREST 

 

 
 

 

 



Podróże ze smakiem… 

 
          Canape z suszonymi pomidorami i oliwkami     

           

- pół bagietki francuskiej  

- 20 dag żółtego sera 

- suszone pomidory  

- czarne oliwki 

- rukola 

  

 

Pieczywo delikatnie opiec w piekarniku. Ser zetrzeć na 

tarce, wymieszać z rukolą, następnie rozłożyć na bułce. 

Dodać oliwki. Pomidory suszone pokroić na kawałki 

i rozłożyć na całości.  

                                                             

                                                                                            

SMACZNEGO !!! 

 

                                                                                                    

 
Przygotowała Justyna Michalak IVa 

 

 
SAŁATKA Z POMIDORÓW 

 
- 8 pomidorów 
- cebula 

- świeżo zmielony czarny pieprz 

- sól 

  

Pomidory umyć (zdjąć skórkę), pokroić w plasterki i ułożyć rządkami 

na talerzu. Cebulę obrać i drobno posiekać, posypać nią pomidory, 

oprószyć je solą i pieprzem. Sałatkę można skropić oliwą z oliwek 

i octem winnym. 

                                                             

SMACZNEGO!!! 

 

 

Przygotował Julek Potocki Va 

 

 

 



NASI MŁODZI POECI… 
 
 
             FRASZKA – IGRASZKA 

 
Na pogodę czy na deszcz 

przy mnie zawsze jest mój pies. 

Czarny kudłacz w srebrne łaty, 

ale instynkt ma bogaty. 

Kiedy w domu siedzę sama, 

bo pracuje moja mama 

on na spacer prosi mnie  

bym już samotna nie czuła się. 

Wygłupiamy się, wściekamy 

i skaczemy, i biegamy,  

bardzo lubię te igraszki  

stąd jest temat mojej fraszki. 

 
 
 
                                     Autor fraszki  

Nadia Jasińska IVb  

 
 
 
 

 

Ciekawostki   
 
                       CHIPSY, SKĄD JE ZNAMY? 

 

Jemy je czasami. Niektórzy z nas  je lubią, a niektórzy nie. 

Nie wszyscy wiedzą komu je zawdzięczamy… Zawdzięczamy je 

kaprysom pewnego gościa restauracji „Moon Lake Lodge” w stanie 

Nowy York! Pewnego dnia w 1853 roku do restauracji w Saratoga 

Springs przyszedł gość, któremu nie smakowały frytki 

przyrządzone przez kucharza. Twierdził, że są zbyt grubo 

pokrojone, więc odesłał tę porcję. Z drugą porcją zrobił to samo. 

Zdenerwowany kucharz, żeby zrobić klientowi na złość, pokroił 

ziemniaki na cienkie paseczki. Jednak kapryśnemu gościowi bardzo 

zasmakowały! Chwalił je tak, że inni goście też zaczęli je zamawiać. 

Od tego dnia chipsy weszły na stałe do menu tej restauracji. 

Niestety pomysł podchwyciła konkurencja. 

      

                                                                                                                        

 
 

Przygotowała Justyna Michalak IVa 
                           
 

 

 

 



Perypetie w podróży   

 
Co piąty podróżny cierpi na chorobę lokomocyjną. Jak jej uniknąć?  

- Siadaj przodem do kierunku jazdy.  

- W autobusie wybieraj miejsce jak najdalej od osi kół. 

- Przed podróżą jedz lekki posiłek, unikaj napojów gazowanych. 

- W czasie podróży staraj się jak najdłużej przebywać w pozycji 

półleżącej. 

- Gdy zaczniesz odczuwać mdłości, otwórz okno i oddychaj głęboko.  

- W aptece kup preparaty, które ograniczą  dolegliwości. 

 

  
 

 

                               

 
Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

 

 
 
 

 

 
Głowa do pisania 

 
Tapan Dej potrafi pisać długopisem przyczepionym do włosów 

lub trzymanym w ustach, nosie, a nawet w uchu. Indyjski uliczny 

artysta z Basirhatu w zachodnim Bengalu jest chyba najbardziej 

niekonwencjonalnie piszącym człowiekiem świata. Potrafi doskonale 

pisać w czterech językach – hindi, angielskim, asamejskim 

i bengalskim. 

 
 
 

Przygotowała Asia Dudek Va 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Ciekawostki… 
 

DELFINY 
Wyróżnia się delfiny oceaniczne i delfiny słodkowodne. Żyją 

od 7 do 21 lat. Zamieszkują morza obu półkul. Często przebywają 

w gromadach od kilku do nawet kilkuset o wyraźnie zaznaczonej 

hierarchii. Odbywają dalekie wędrówki. Delfin śpi, unosząc się 

w wodzie na głębokości około 50 cm, z jednym okiem otwartym. 

Oddycha wynurzając się co 30 sekund na powierzchnię nie budząc 

się. Delfiny często polują ławicami. Czasami nawet polują z rekinami. 

Żywią się rybami, kalmarami i skorupiakami. Ich głównym 

naturalnym wrogiem jest orka. Tworzenie dużych społeczności 

pozwala delfinom uniknąć ataku drapieżnika, przede wszystkim 

rekina. Samice ze swoimi maluchami otoczone są szczególnym 

„parasolem ochronnym”, ponieważ zawsze znajdują się wewnątrz 

stada. 

                         
 

 
Przygotowała Asia Sierak Va 

 

 

 

 

    Gekon       
Gekony to rodzina małych jaszczurek, znanych z tego, że potrafią 

chodzić po gładkich powierzchniach - ścianach, sufitach, szybach. 

Otóż rozszerzone na końcach palce wyposażone są w specjalny 

narząd czepny: opuszki palców najeżone są milionami 

mikroskopijnych i rozgałęzionych szczecinek. Każde rozgałęzienie 

kończy się maleńkim haczykiem, którego wielkość nie przekracza 

0,0005 mm! Gekony mają także doskonały wzrok i słuch. Wiele 

gatunków potrafi zmieniać barwę ciała. W przeważającej większości 

gekony to zwierzęta nocne, które w ciągu dnia bardzo lubią 

wygrzewać się na słońcu. Niektóre ich gatunki są aktywne za dnia 

i te odznaczają się najczęściej piękną szmaragdową barwą, co czyni 

je niewidocznymi wśród listowia. Do dziennych gatunków należy, np. 

gekon madagaskarski, którego widzicie na zdjęciu powyżej. Gekony 

żyjące na pustyni dla ochłodzenia nóg wykonują dziwny „taniec”; 

unoszą nogi jedną po drugiej lub nawet opierają się na brzuchu, 

żeby wszystkie cztery równocześnie podnieść do góry. 

 

 
Przygotowała Ola Grajewska Va 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Delfiny_oceaniczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Delfiny_s%C5%82odkowodne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_%28geografia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekiny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%82amarnice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skorupiaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samica


 

Husky 
 

Syberian Husky - to rasa wyjątkowa. Nie tylko ze względu na swój 

przepiękny wygląd, ale także ze względu na idący w parze wraz 

z wyglądem niespotykany charakter. Nie ukrywajmy też, że Husky 

stał się bardzo modny.  

 
Wiele ludzi kupuje te psy na gwiazdkę, jako zabawkę dla dziecka, 

lub po to, by mieć milutką puszystą kuleczkę na kanapie, w swoim 

salonie. Większość tych osób przekonuje się dopiero później o tym, 

jaki popełniła błąd. 

Każdy, kto pod wpływem chwili decyduje się na psa często nie wie, 

lub NIE CHCE wiedzieć o tym, jakie ogromne potrzeby ma ta rasa.  

Ciekawostka - bardzo często zdarza się, że mają one jedno oko 

niebieskie a drugie brązowe. 
 

Przygotowała Jagoda Arkabuz IVb 

 

 

 

 

 

 

 

Najmniejszy koń świata 
 

 

Einstein - tak nazywa się niesamowity źrebak z farmy w Barnstead 

w stanie New Hampshire. Tuż po urodzeniu miał zaledwie 35 cm 

wzrostu i ważył 2,7 kg. - Od 20 lat czegoś takiego jeszcze nie 

widziałam - mówi Judy Smith, właścicielka farmy. 

 

 

Einstein i jego mama Tiz Fenisse - fot. AP 

Zazwyczaj miniaturowe koniki tuż po urodzeniu mają 21 cm wzrostu 

i ważą 8,1 kg. Dopóki Einstein nie zostanie wpisany do Księgi 

Rekordów Guinnesa oficjalną posiadaczką rekordu jest klacz 

Thumbelina, która urodziła się w St. Louis w 2001 roku (ważyła ok. 

3,8 kg i miała 28 cm wzrostu). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Najmniejszy samochód świata 
 

 

Vancake, rekordowy samochód kempingowy ma zaledwie... 1 metr 

wysokości. Wygląda śmiesznie, zobaczcie sami. 

 

 

 
 

Vancake to dzieło Justa Kampersa i Andy'ego Saundersa.  

Zrobienie go zajęło nam tylko trzy dni - mówią projektanci. 

Rekordowy samochód powstał na bazie Volkswagena: wystarczyło 

zlikwidować dach i zmienić wystrój wnętrza.  

 

 

 

 
                                                   Przygotowała Natalia Gajewska Va 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarter Horse 

 
Konie te zajmują szczególne miejsce u Amerykanów, bo była to 

pierwsza rasa, która powstała na terenie ich kraju. Po raz pierwszy 

Quarter Horse pojawił się ok. 500 lat temu, gdy Hiszpanie 

sprowadzili na Florydę konie orientalne i iberyjskie. Anglicy przejęli 

je od Indian i skrzyżowali z własnymi. Są świetnymi wyścigowcami 

(są szybsze od folblutów), a także sprawdzają się w innych 

kategoriach, np. są dobrymi wierzchowcami oraz końmi pociągowymi. 

Konie Quarter mają silne uda, więc to dodaje im szybkości. Obecnie 

są używane do wyścigów, rodeo, jazd terenowych i jako konie 

wierzchowe. Konie te są dość duże, osiągają 145 - 160 cm, mają 

niewielką głowę i bystre szeroko rozstawione oczy. Reszta jest 

muskularna, przez co kopyta wydają się znacznie mniejsze niż 

u innych koni. Występują w każdym umaszczeniu. 

 

 

 
Przygotowała Martyna Olejnik Vb 

 



Coco Chanel 

  

Coco Chanel - w rzeczywistości Gabrielle Bonheur Chanel         

(ur. 19 sierpnia 1883 w Saumur, zm. 10 stycznia 1971 w Paryżu) – 

francuska projektantka mody. Od 1915 roku rewolucjonizowała 

damską modę, lansując ubrania o prostych sportowych fasonach 

oraz pozbawione ozdób krótkie suknie, stając się na sześć 

dziesięcioleci ikoną paryskiego świata mody. W 1921 roku stworzyła 

popularne do dziś perfumy – Chanel No. 5. Jej pomysły: sukienki 

i kostiumy z dzianiny, fryzury "na pazia", golfy, biżuteria (długie 

sznury pereł, łańcuchy, plastikowa biżuteria), "mała czarna" 

(sukienka), spodnie – dzwony, prochowiec (płaszcz) spotykały się 

z entuzjastycznym przyjęciem i uważane są za klasyczny kanon 

elegancji. W latach 1905–1908 występowała pod pseudonimem Coco 

jako piosenkarka w kawiarniach Moulins i Vichy, mimo iż nie 

potrafiła śpiewać, nadrabiała tańcem i temperamentem. W roku 

1913 założyła w Paryżu swój pierwszy sklep z kapeluszami 

i damskimi ubiorami. 

 
 

Przygotowała Kamila Gara IVb 

 

 

 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE… 

 

 
 

 

 Wiewiórka robi zapasy na zimę. Chowa w różne miejsca orzeszki, 

żołędzie lecz później ma problem, aby trafić do schowka. Takich 

spiżarni ma kilka. 

 

 

Hipopotamy są rodziną blisko spokrewnioną ze świniami. Występują 

dzisiaj w dwóch rodzajach i w dwóch gatunkach na terenie Afryki. 

Prowadzą ziemnowodny tryb życia. 

 

 

Krokodyle są najstarszymi zwierzętami świata, starszymi nawet od 

dinozaurów. Powstały na drodze ewolucji około 200 milionów lat 

temu. W tym okresie czasu były zwierzętami lądowymi. 

 

 
 

 

 
Przygotował Kacper Szewczyk Va 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/1883
http://pl.wikipedia.org/wiki/Saumur
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http://pl.wikipedia.org/wiki/1971
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moda_%28styl%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odzie%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Suknia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chanel_No._5
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzianina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Golf_%28ubi%C3%B3r%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a_czarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prochowiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawiarnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moulins_%28Allier%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vichy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sklep
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapelusz


Zagrajmy w to… 

 

 

THE SIMS 2 CZAS WOLNY 

 
Ta gra ma jeden cel - by gracz dobrze się bawił! Stwórz swoją 

rodzinę. Liczba osób nie może przekraczać 8. Kiedy już wszystkich 

stworzysz - czas poszukać domu! Decyduj, co SIMOWIE mają 

robić. Postaraj się, by niczego im nie zabrakło. W dodatku „THE 

SIMS 2 CZAS WOLNY” masz nowe zajęcia, zawody i ubrania. 

Teraz SIM może mieć swoje HOBBY! Jeśli jego poziom  będzie 

wystarczająco wysoki, to dostanie kartę członkowską do klubu 

zainteresowań. POLECAM 

 

     

 

 

 

 
Przygotowała Ola Trendak IVb 

 

 

Książki z mojej półki... 
                                     

                 „Paulina w orbicie kotów” 

 
Jest to opowieść napisana przez polską pisarkę Martę Fox. 

To historia pewnej nastolatki, gimnazjalistki, która postanawia 

założyć bloga. Zaczyna go słowami „Mam dwóch tatusiów. Prawda 

czy fałsz?”. Komentarze zachęcają ją do dalszych wpisów. Pewnego 

dnia jej kolega zmienia imię. Z pozoru nieciekawa sytuacja ciągnie 

za sobą dalsze wydarzenia. Paulina (główna bohaterka) znajduje 

Dżordża, poznaje historię swoich rodziców, znajduje odpowiedzi 

na wiele pytań. Książka skierowana jest do 5-6klasistów a nawet 

gimnazjalistów.  

Kim jest Dżordż? Kto to Poeppea? Do czego może doprowadzić 

zazdrość? O co chodzi z fotomontażem? Jak zakończy się ta 

historia? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w książce „Paulina 

w orbicie kotów”. Polecam wszystkim „molom książkowym”. 

 

                                        
                                   

 Przygotowała Matylda Kupka Vb                                                                         

 



Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 
 

Meksyk 
 

Meksyk w swojej obecnej postaci istnieje niewiele ponad 150 lat. 

Wcześniej należały do niego m.in.: Nowy Meksyk, Kalifornia 

od północy, Teksas, które dziś należą do USA. Leży nad Morzem 

Karaibskim i Pacyfikiem. Jest to mimo swej średniej powierzchni 

wynoszącej 1\4 Ameryki bardzo interesujący i ciekawy kraj. 

Na niektórych plażach stoją nawet fabryki i zakłady, a z morza 

wyłaniają się platformy. Jednak gdzieś tam obojętni na rozwój 

przemysłowy rdzenni Meksykanie żyją, jak ich przodkowie 

i przestrzegają ich praw i obrzędów. Na wakacje przyjeżdża tu 

ok. 6 milionów turystów wypoczywających przy blasku gorącego 

słońca. Mimo że duże obszary pokrywa szary smog, powietrze jest 

tu bardzo czyste. Trudno sobie wyobrazić ten zalany słońcem, pełen 

zabytków kraj, ale jak to napisał filozof Manuel Zamacona 

„Meksyku się nie opisuje”. 
 

 

 
 

 

Przygotowała Martyna Olejnik Vb 

 

 

UWAGA!!! KONKURS!!! 

ROZPOZNAJ SWOJEGO NAUCZYCIELA  
 

1. 2. 
 

3.  4. 
 
 
 



 

5.   6. 
 

7.      8. 
 
 
 

9. 10. 
 
 

11.  12. 
 
Dla ułatwienia podajemy imiona i nazwiska: 
p. Maria Kuran, p. Paweł Zacny, p. Elżbieta Kwiatkowska,  
p. Anna Kaczorowska, p. Andrzej Olęcki, p. Agnieszka Grajewska,  
p. Monika Mikunda, p. Aneta Wąsowicz – Ciechomska,  
p. Agnieszka Affek, p. Małgorzata Cendrowska,  
p. Małgorzata Sieradzka, p. Kamil Połodziuk. 
 
Prawidłowe odpowiedzi przyjmuje pani Katarzyna Styczeń w sali nr 16 
do 11 lutego!!! 


