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Zapraszamy do współpracy. 
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SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II 
WW 
 
 



   PAMIĘTAJ!  

 

Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia,  

a  Dzień Dziadka 22 stycznia.  

 

Nie zapomnij o złożeniu życzeń!  

 

  

 

 

 

 

DZIEŃ BABCI 

Z okazji święta babci  

Ja dzisiaj babcię nauczę  

Jaka powinna być wnuczka  

I jaki powinien być wnuczek.  

 

Po pierwsze proszę babci  

Ja już od dawna uważam  

Że nic tak wnucząt nie zdobi  

Jak piękny uśmiech na twarzach.  

 

Uśmiech jest dobry na co dzień  

A nie wyłącznie od święta  

Więc wnuczek ma się uśmiechać  

A wnuczka ma być uśmiechnięta.  

 

Po drugie z czajnikiem w ręku  

Również jest wnuczkom do twarzy  

Każdy doroślej wygląda  

Kiedy herbatę parzy.  

 

Po trzecie chociaż wnuczek  

Czasem szklankę potłucze  

Przy myciu naczyń także  

Ślicznie wygląda wnuczek.  

 

Po czwarte proszę babci  

Po piąte i po szóste  

Niech babcia nigdy więcej  

Nie pierze wnuczkom chustek.  

 



Wnuczęta chcą się bawić  

A moim skromnym zdaniem  

Zabawą jest i fraszką  

Dla wnuków takie pranie.  

 

Po siódme proszę babci  

Wnuki powinny gderać  

Dlaczego nasza babcia  

nie chodzi do fryzjera.  

 

Włóż babciu nową suknię  

Niech cię uczesze fryzjer  

Posłuchaj babciu rady  

Obejrzyj telewizję.  

 

Już nie myśl babciu o nas  

O sobie babciu pomyśl  

Czy babciu nie uważasz  

Że to jest świetny pomysł. 

Tekst W. Chotomska 

 
 

 
 
 
 

 

KWIATY DLA DZIADKA 

Kto ci opowie o dawnych latach? 

Tych lat naoczny świadek. 

Jak kraj nasz rośnie, 

jak ludzie rosną, 

opowie Ci – Twój dziadek. 

 

Otworzy serce, 

kieszeń otworzy,  

podsunie czekoladę. 

Z Twoich sukcesów 

zawsze się cieszy. 

Kto? No, wiadomo – dziadek! 

 

A jak coś spsocisz, 

jak coś naknocisz, 

jak trzeba spytać o radę –  

to kto za uszy 

wyciągnie z biedy? 

Wiadomo, zawsze – dziadek! 

 

Więc, wnuki proszą, 

żeby w kwiaciarniach 

kwiatków nie chować pod ladę. 

Dziadek ma święto! 

Kwiaty dla dziadka! 

Wiwat, niech żyje dziadek! 

Tekst W. Chotomska 
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WALENTYNKI - święto zakochanych przypadające 14 lutego.                             

Nazwa pochodzi od św. Walentego.  

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Miłość to morza głębina,  

Miłość to burza i deszcz,  

Miłość to chłopak i dziewczyna  

Więc ... kochaj jeśli chcesz! 
 
 

Te życzenia Ci przesyła 

Walentynka pewna miła. 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

Życzę Tobie sercem całym 

Dużo szczęścia, namiętności, 

Nie kończącej się miłości. 
 

 

 
 
 

Przygotowały Weronika Kosk i Aneta Gogołkiewicz kl. VIb 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty


16 LUTY – TŁUSTY CZWARTEK 

 

 
 

Mówi się, że jeśli ktoś w TŁUSTY CZWARTEK w ogóle nie zje 

pączka ani oponka, nie będzie się mu wiodło. 

Pamiętajmy jednak, aby zachować umiar w ich jedzeniu.  

Są strasznie kaloryczne. 

                                                                    

   
                                                                         
 
 
 

Przygotowała Asia Sierak VIa 
 

SENNIK            
 
 

Cytryna – oznacza przykrości oraz 
nieporozumienia 

 
Drzwi – symbolizują nowe możliwości, dokonywanie 
wyborów i podejmowanie decyzji 
 

Jagody – symbolizują zdrowie  
oraz drobne przyjemności życia 
codziennego 

 
Klatka – utrata wolności, ograniczenie swobody 
 

Dźwig – oznacza radzenie sobie 
z ciężarem życia 
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W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 
Nauczycielka z liceum spotyka swego dawnego ucznia Jasia. 

- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz? 

- A wie Pani, chemię wykładam. 

- Naprawdę Jasiu? A gdzie? 

- W „Biedronce”. Na regały... 

 
Grzesiek wraca ze szkoły i krzyczy już 

od progu. 

− Mamo, mamo tylko ja dzisiaj odpowiedziałem na zadane przez 

panią pytanie. 

− A na jakiej lekcji? 

− Na matematyce. 

− A jakie było pytanie? 

− Kto nie odrobił pracy domowej. 

 

 

 

 

SZKOŁA W OCZACH UCZNIA ;) 
 

 

 RELIGIA – Między ziemią a niebem 

 MATEMATYKA – Trudne sprawy 

 JĘZYK POLSKI – Kocham Cię Polsko 

 JĘZYK ANGIELSKI – Londyńczycy 

 PRZYRODA – Animal Planet 

 Muzyka – Tak to leciało 

 PLASTYKA – Zaczarowany ołówek 

 TECHNIKA – Bob Budowniczy 

 W–F – Szkoła przetrwania 

 HISTORIA – Powrót do przeszłości 

 INFORMATYKA - Matrix 

 GODZINA WYCHOWAWCZA – Rozmowy w toku 

 POPRAWKA – Szansa na sukces 

 WYRWANIE DO ODPOWIEDZI – Dlaczego ja? 

 KLASA – Rodzinka.pl 
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Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

Łukasz – egoista, często dokucza innym 

 

Karol – miłośnik zwierząt,  

Lubi, jak go chwalą 

 

Daniel – uwielbia gimnastykę, dziecinny 

 

Nadia – sympatyczna, zawsze 

można na nią liczyć 

 

Wiktoria – dobra organizatorka, nie lubi się uczyć 

 

Kinga – ciekawska, uwielbia  

robić zakupy 
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 

 

23 i 24 listopada 2011 przeprowadzono I etap konkursu ortograficznego.  

 

Komisja w składzie:  

1. Katarzyna Styczeń  

2. Agnieszka Pastuszek  

3. Renata Zarychta  

4. Emilia Chmielewska – Sobiera 

 

zakwalifikowała do II etapu następujące osoby:  

 

 kl. IVa: Filip Misiak  

 kl. IVb: Ilona Grochala, Anna Kozera  

 kl. IVc: Karol Lenarczyk  

 kl. Va: Marta Uzdowska  

 kl. Vb: Weronika Wlaźnik, Milena Zembrzuska  

 kl. Vc: Paweł Zarzecki  

 kl. VIa: Tetyana Blaga  

 kl. VIb: Matylda Kupka  

 kl. VIc: Marta Tolak 

II etap konkursu odbędzie się 5.01.2012 r. na 6 godz. lekcyjnej 

w sali nr 16. 

60 lat minęło... 

 
„Na Szkolnej piętnaście 
dzisiaj bal jest właśnie 
jubileusz szkoła ma 
każdy ma swą rolę  
i jak w każdej szkole 
tu się zespołowo gra” 
 
03.12.2011r. obchodzono 60. urodziny Szkoły w Michałowicach.  

 

Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 16.00 powitaniem 

wszystkich Gości przez pana Dyrektora Andrzeja Olęckiego, który 

pełnił rolę gospodarza tego wieczoru. Swoją obecnością 

jubileuszowe obchody zaszczycili: Wójt Gminy Michałowice 

pan Krzysztof Grabka, pani poseł Barbara Czaplicka, pan Piotr 

Hoser, ksiądz prałat Leon Firlej, którzy podzielili się własnymi 

wspomnieniami związanymi ze Szkołą w Michałowicach.  

Dyrektor pan Andrzej Olęcki wręczył najdłużej pracującym 

nauczycielom pamiątkowe puchary, życząc dalszej owocnej pracy 

z młodym pokoleniem. Zaś najdłużej pracujący administratorzy 

i pracownicy obsługi otrzymali kosze z kwiatami. 

Następnie pani Małgorzata Jaworska przedstawiła historię szkoły, 

która została dopełniona prezentacją multimedialną przygotowaną 

przez p. M. Mikundę i p. E. Kwiatkowską: „60 lat Szkoły w 

Michałowicach 1951 - 2011”. Największy aplauz zebrały zdjęcia: 

„Inne oblicze szefa” i „Mimo różnic, szkoła tak samo uczy, rozwija 

i bawi”. 

Goście z sentymentem słuchali również wspomnień absolwentów 

o szkole, które przytoczyła pani Dyrektor Elżbieta Kwiatkowska. 

Wspomnienia zostały zgromadzone na podstawie przeprowadzonej 



wcześniej ankiety„ Losy absolwenta”. 

 

Bo szkoła to miejsce Takie najdziwniejsze, 
które z lat upływem staje się piękniejsze. 
I najcudowniejszą mają ją w pamięci  
nie ci, co tu chodzą – ale absolwenci. 
 
Gwoździem programu jednak okazał się - koncert Szkolnego Zespołu 

Wokalnego dedykowany wszystkim Gościom. Solowe partie 

wykonały: P. Brejnak, A. Lewan, P. Lipińska, I. Skałecka,  

D. Żelaśkiewicz, P. Pastuszek, p. A. Stencka, p. J. Godlewska 

oraz p. A. Olęcki, którym towarzyszył chór uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły.  

Występy zakończyły się wspólnym odśpiewaniem życzeń Stu lat 

z towarzyszeniem kwestii baletowej odtańczonej przez Joannę 

Mechlińską.  

Teksty piosenek były autorstwa pani Joanny Godlewskiej, 

nad oprawą muzyczną zaś czuwała pani Alina Stencka. 

Po części oficjalnej wszyscy Goście zostali zaproszeni 

na jubileuszowy tort i poczęstunek. 

Pani Ewa Kisiel Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice 

zaprezentowała pamiątkową tarczę i krawat, które otrzymała 

w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej, oczywiście 

w Michałowicach.  

W kuluarach odbyły się zjazdy klasowe, którym towarzyszyło dużo 

radości, wspomnień i łez wzruszenia. 

Tym bardziej, że sprzyjał temu stworzony w szkole klimat. 

Korytarze szkolne ozdobiono pracami naszych uczniów. Goście mogli 

m.in. przeczytać wiersze o naszej szkole, obejrzeć prace uczniów 

przedstawiające michałowicką szkołę w przyszłości oraz karykatury 

nauczycieli. 

 

Największą popularnością cieszyła się wystawa zdjęć. Wszyscy 

z łezką w oku oglądali stare zdjęcia, z lat 60 i 70 – tych oraz te 

trochę młodsze. Można było zobaczyć nauczyciela przebranego 

za zakonnicę, dawną kadrę, dyrektorów… Każdy znalazł siebie 

lub kogoś znajomego. Czarno – białe zdjęcia przypomniały czasy 

dzieciństwa - beztroskie i w pamięci najpiękniejsze. Można było 

także obejrzeć stare i nowe kroniki, które uwieczniały 

najważniejsze wydarzenia z życia szkoły… 

Kto chciał, miał okazję zajrzeć do dawnej swojej sali i sprawdzić, 

czy wyryte na ławce słowa wyznania jeszcze istnieją… 

 

Na następne urodziny zapraszamy w roku 2021. 

 

 

 



DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ W SZACHACH 

SZYBKICH  

 

 

10 grudnia 2011 odbyły się DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ 

W SZACHACH SZYBKICH w Wesołej koło Warszawy. 

W Mistrzostwach wzięło udział 46 drużyn. Szkołę Podstawową 

w Michałowicach reprezentowały dwie drużyny w składzie: 

 

MICHAŁOWICE I 

 Dąbrowski Mikołaj VI B  

 Sachnowski Maciej VI B  

 Klukowski Piotr IV A  

 Wyszomirska Małgorzata IV A 

MICHAŁOWICE II  

 Dąbrowski Michał IV A  

 Juszczak Mateusz IV A  

 Mazur Jakub III B  

 Maciejewska Martyna IV A 

Turniej został rozegrany na dystansie 8 rund po 15 minut 

na zawodnika. Nasza pierwsza drużyna zajęła II miejsce z wynikiem 

23,5 punktów, awansując do Mistrzostw Polski.  

Do pierwszego miejsca zabrakło jej tylko 0,5 punktu, 

zaś nad drużyną sklasyfikowaną na trzecim miejscu miała 1,5 punktu 

przewagi. Zdobyła puchar, medale, dyplom i ciekawe nagrody 

rzeczowe. 

Druga drużyna zajęła 11 miejsce. Bardzo dobra postawa naszych 

reprezentantów to efekt długiej pracy pod okiem pana Wiesława 

Żochowskiego. 

Gratulacje dla zwycięskiej drużyny i sukcesów w dalszych 

rozgrywkach. 

 

 
Przygotował Mateusz Juszczak IVa 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Mistrz Ortografii 

 

 

Dnia 05.01.2012 r. przeprowadzono II etap konkursu 

ortograficznego. Uczniowie z klas IV - VI pisali dyktando 

i rozwiązywali test ortograficzny. 

 

Komisja w składzie:  

1. Katarzyna Styczeń - przewodnicząca  

2. Agnieszka Pastuszek  

3. Emilia Chmielewska - Sobiera  

4. Renata Zarychta 

 

przyznała następujące miejsca:  

 I miejsce – Matylda Kupka kl. VIb, Marta Tolak kl. VIc  

 II miejsce – Weronika Wlaźnik kl. Vb  

 III miejsce – Filip Misiak kl. IVa  

 

 

 

Gratulujemy ! 
 

 

 

 

 

NASI MŁODZI POECI… 

 
Chodzę do szkoły Jana Pawła II,  

najlepszego papieża wieku XX. 

Rano nie mogę wstać,  

a w szkole ciągle chce mi się spać,  

ciekawe jaki świat byłby bez szkoły, 

 miejmy nadzieję, że nie za wesoły… 

Szkoło, wkraczam do ciebie wesoło,  

oprócz wtedy, kiedy test jest 

i kartkówka też!!!!  

Semestr w tym roku kończy się szybko,  

a nam jest z tego powodu przykro… 

 

 
 

Autor wiersza 
Wiktoria Michaluk VIa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasza szkoła 

                     Kiedy słyszysz rano dźwięk, 

                     Wiesz, że lekcji nadszedł czas. 

                     Myślisz -,,o nie! dziś klasówka’’, 

                     Wtedy miły głos Ci podpowiada, 

                     ,,weź się w garść, radę dasz’’. 

                         

                    W naszej szkole wszystko tańczy, 

                    W naszej szkole pięknie jest. 

                    A gdy siedzę w twardej ławce, 

                    Myślę -,,jak to trzeba zrobić’’. 

                     

                    Na muzyce, na plastyce,  

                    Bardzo dobrze bawię się. 

                    A gdy mi coś nie wychodzi, 

                    Wspiera nauczyciel mnie. 

                      

                  W grudniu szkoła ma swe urodziny. 

                  Wie kto ile? Bo ja wiem. 

                  Aż sześćdziesiąt! Dużo to. 

                  Mam nadzieję, że przetrwa 

                  Jeszcze z tysiąc lat. 

 

                  Nauczyła tatę, mamę, teraz mnie. 

                  I się z tego cieszyć chcę! 

                  Więc nie można niszczyć jej, 

                  Bo ona ważna jest. 

 

                  Kiedy jesteśmy niegrzeczni, 

                  W zeszycie uwag zostaje w pamięci. 

                  A kiedy pomagamy lub sprzątamy, 

                  Dostajemy pochwał garstek parę. 

 

                                               
Autor wiersza 

Paulina Pastuszek Va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Na początku sobie pozwolę 

rzucić kilka słów o szkole: 

Szósta klasa, podstawówka- 

ciągle z matmy jest kartkówka. 

Wiedzcie kochani, że pytanie z polskiego, 

to naprawdę nic miłego. 

Gdy pracę klasową oddają panie 

gotuję się często na wielkie lanie. 

Z historii skończyły się nieprzygotowania 

będzie jedynek długa  litania. 

Ale na WF-ie nasza klasa  

nigdy w biegach nie wygasa. 

A na koniec w drodze do domu 

obgadujemy się po kryjomu. 

Choć  czasem szkolny plecak w ziemię mnie wgniata, 

za pałkę wydrze się mój kochany tata, 

to wolę, 

tę  moją  szkolną  niedolę. 

I te przyjaźnie, wygłupy w klasie  

tego już teraz zmienić nie da się. 

I choć mam dosyć i wciąż czegoś nie rozumiem, 

jednak dzięki mej „budzie” coś więcej umiem. 

 

 
Autor wiersza 

Julia Korycka VIa 

 

 

 

Szkoło! Moja szkoło!  

Domu mój kochany! 

Kocham twoje mury,  

okienka i ściany. 

Kocham mój plecaczek,  

co waży dwie tony. 

Kręgosłup mam krzywy,  

więc chodzę zgarbiony. 

I tylko się czasem poskarżę do taty, 

że drzwi są bez klamek,  

a w okienkach kraty. 

I tylko myśl jedna przychodzi z mozołem, 

że gdyby nie szkoła, 

to byłbym matołem.            

 

 
Autor wiersza 

Maciej Sachnowski VIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miłość 

Miłość piękna i kochana, 

czy też znacznie udawana? 

Kochać, lubić czy też nie? 

Jak tu wybrać co jest złe? 

Ta decyzja bardzo trudna 

i niestety często złudna... 

 
Autor wiersza 

Jan Adamski VIa 

 

 

MIŁOŚĆ 

Miłość jest jak cisza: 

łatwo ją przerwać 

i trudno zacząć. 

Potrzebuje kochających się ludzi, 

wierzących w siebie. 

Lecz miłość potrafi przetrwać burze, śmierć 

tylko wtedy, kiedy jest prawdziwa. 

Czasami bywa okrutna. 

 
Autor wiersza 

Anna Rola VIa 

 

 

 

 

Miłość jest potrzebna do życia. 

Kto nie ma miłości,  

ten nie ma dobrego życia. 

 
Autor wiersza 

Olaf Wójcicki VIb 

 

 

 

 

Kocham Ciebie tak jak dawniej, 

choć z mych oczu płynie łza, 

życzę Tobie wiele szczęścia, 

by ktoś kochał Cię jak ja. 

                     
Autor wiersza 

Kacper Szewczyk VIa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka 

 

 zba     żba     wba     źba 

zbe     żbe     wbe     żbe 

zby     żby     wby     źby 

zbi     żbi       wbi      źbi 

zbo     żbo     wbo     źbo 

zbu     żbu     wpu     źbu  

zbą     żbą     wpą     spą 

zbę     żbę     wbę     ubę 

 

 

Żubr żuł żuchwą żurawinę,  

mając przy tym kwaśną minę. 

 
 

 

 

Podróże ze smakiem… 
 

 

SOS ŻURAWINOWY 
 

 
 

- opakowanie świeżej żurawiny 

- 2 plastry ananasa 

- 4 łyżki rodzynek 

- goździki 

- cynamon 

- cukier 

- sok z ¼ cytryny 

- kilka łyżek octu winnego 

 

 

Smaż w rondlu żurawinę z ananasem, aż owoce dobrze zmiękną. 

Dodaj rodzynki, ocet winny, cukier i przyprawy. Taka konfitura 

może być dodatkiem do naleśników lub serwowana na pieczywie, 

serze czy pieczonym mięsie. 

 

 
Przygotowała Wiktoria Michaluk VIa 

 



 

 

PTASIE MLECZKO 
 

 
 

- 1 litr chudego mleka 

- żelatyna (wg zaleceń na opakowaniu) 

- kakao odtłuszczone 

- słodzik 

- aromat waniliowy 

 

 

Mleko zagotuj z aromatem i kakao. Żelatynę wymieszaj w odrobinie 

gorącego mleka i dodaj do reszty mleka. Na koniec dodaj słodzik, 

a następnie ostudź. Jak zacznie się ścinać, przelej do foremek 

lub kubeczków. Wstaw na kilka godzin do lodówki, aż się dobrze 

zetnie. 
 
 
 
 
 

Przygotowała Natalia Gajewska VIa 
 
 

 

 

OPONKI 

 
Składniki: 
- 1 kg twarogu zmielonego 

- ¾ kostki margaryny, stopionej i przestudzonej 

- cukier do smaku 

- duży cukier waniliowy 

- ½ kg mąki 

- ½ łyżeczki sody 

- 4 jajka 

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 
Wszystkie składniki zagnieść razem. Rozwałkować na grubość  

ok. 1 cm i wykrawać krążki. Środek krążka wykroić małym 

kieliszkiem. Smażyć, jak pączki. 

Smacznego! 
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TROCHĘ PRZESĄDÓW… 

 

 

- Jajko – nie wolno wrzucać do ognia skorupek 

z jajka, bo kura przestanie się nieść. 

 

 

-  Kasztany – noszenie kasztanów w kieszeni chroni 

przed reumatyzmem, podobnie jak trzymanie kasztanów pod 

łóżkiem. Podobno też chroni przed negatywnymi energiami. 

 

 

-  Kominiarz – jeśli spotkasz kominiarza, złap się 

za guzik, na szczęście. 
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CIEKAWOSTKI O WODZIE   

 
 

- Warzywa zawierają prawie 95% wody.  

- Każdego dnia człowiek traci z wydychanym powietrzem od 400 

do 500 ml wody. Podczas upałów – nawet więcej. 

- Czteroosobowa rodzina zużywa średnio prawie pół tony litra wody 

dziennie. 

- Minutę trwa umycie trzech talerzy pod bieżącą wodą. W tym 

czasie z kranu wypływa… 15 litrów wody. 

- Jeżeli z nieszczelnego kranu kapie woda, w tempie dwóch kropli 

na sekundę, to w ciągu doby „znika” jej 20 litrów. 
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Książki z mojej półki... 
 

Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek? 
 

Książka opowiada o miłosnych perypetiach Jacka Karasia. Pewnego 

dnia do jego klasy dołączyła nowa koleżanka - Kaśka Kwiatek. 

Wszyscy chłopcy od razu się w niej zadurzyli. Jednak dziewczynka 

nie chce żadnego z nich. Sprytny Jacek postanawia ją w sobie 

zakochać. Przez kilka tygodni planuje, jak tego dokonać. 

Jak skończą się jego przygody? Czy zdobędzie serce Kaśki?  

Czy jego plany wypalą? Co to jest „próba wody”? Odpowiedzi 

na wszystkie te pytania znajdziecie w książce Pawła Beręsewicza 

pt. „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek?”. Polecam!!! 
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