
 

 

Gazetka pod 
kierunkiem  

Pani Katarzyny Styczeń 
 
 

Numer „Wagarowicza” przygotowali: 
 

M. Urbańska – Żaczek  IVa 
T. Gopsz     IVc 
J. Twardowska    IVc 
G. Podleś     IVd 
G. Oracz     IVd 
J. Parol     IVd 
F. Pawlikowski    IVd 
J. Mantey     IVd 
P. Pastuszek    VIa 
J. Michalak    VIa 
A. Trendak    VIb 
J. Ambroziak    VIb 
W. Wlaźnik    VIb 
M. Piotrowski    VIb 
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Zapraszamy do współpracy. 
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- nie będę dokuczała siostrze 
- będę częściej pomagała mamie 

- będę więcej czasu spędzała na świeżym  
powietrzu  

 
Wiktoria 

 
- będę pomagała rodzicom i rodzeństwu 
- będę się lepiej uczyła 
- zdobędę stypendium naukowe 

 
Milena 

 
- będę sprzątał swój pokój 

- nie będę bił brata 
 

Dominik 
 
- będę więcej czytał książek 
- poprawię swoje zachowanie 
 

Mateusz 

- nie będę przeszkadzał na lekcjach 
- będę się lepiej uczył 

- będę pomagał kolegom i koleżankom  
 

Michał 
 
- będę wcześniej wstawał z łóżka 
- będę opiekował się psem 
- nie będę dokuczał rodzeństwu 
  

Patryk 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 Jak styczeń rozchlapany, to lipiec 

zapłakany. 
 

 Styczeń mroźny i biały, zwiastuje letnie 
upały. 

 

 Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed 
nami. 

 

 Luty burzliwy - prędka wiosna. 

 
 

Przygotowała Jola Ambroziak VIb 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

 

21 stycznia - Dzień Babci,  

22 stycznia - Dzień Dziadka 

 

Jak zrobić fajny prezent dla babci i dziadka? 

 Zabrać ich do kina i przy okazji samemu obejrzeć 

nowy film. 

 

 

 

 Zrobić babci korale i bransoletkę z makaronu, 

a dziadkowi zaprojektować na komputerze 

wizytówki i wydrukować je. 



 

 

 Kupić dwa białe kubki, a następnie na jednym, 

farbami do ceramiki, napisać Kubek Super Dziadka, 
a na drugim Kubek Super Babci. 

 Zrobić nietypową laurkę, np. narysować babcię 

i dziadka, jak są młodzi i wysportowani, i dokleić 

do tego ich głowy. Możesz wykorzystać rysunek 

poniżej. 

 

 
 

 W trosce o to, żeby dziadkowie byli na czasie 

zrobić dla nich słownik slangu młodzieżowego. 

 

UWAGA! Nie kupuj dziadkowi kolejnej ściereczki 

do okularów, a babci nowego fartucha!   

 
Przygotował Jakub Mantey IVd 

 
 

 
POPIELEC 

 

OSTATKI – słowo to pochodzi z języka łacińskiego 

i oznacza ostatnie dni karnawału od tłustego czwartku 

kończące się zawsze we wtorek, zwany w Polsce 

„śledzikiem”. 

 

Następny dzień – ŚRODA POPIELCOWA – oznacza 

początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc. 

Obydwa święta są świętami ruchomymi. 

  
 

 

Przygotowała Aleksandra Trendak VIb 
 



 

 

DROGI UCZNIU!!! 

 
Zbliża się okres ferii zimowych – czas odpoczynku 

i zabawy. 
 

Pamiętaj, by nie ślizgać się po lodzie na rzece lub stawie, 

nie należy też chodzić po tej części górki, po której 

zjeżdżają na nartach bądź sankach inne osoby. 

 

Warto zapamiętać numer telefonu alarmowego: 112 
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WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  
 

 

EWA PIUS 
PEDAGOG SZKOLNY  

 

 
 

 
- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- Pracuję tu od 22 lat. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 

- Tak, bardzo. 
 
- Gdyby mogła Pani zmienić zawód, co chciałaby Pani robić? 

- Nie chcę zmieniać zawodu. 
 
 
 



 

 

 
- Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 

- Uważam, że się do tego nadaję. Lubię pracować z ludźmi, sprawia 
mi to bardzo dużo satysfakcji, mimo że moja praca jest trochę 
„niewidzialna” dla ogółu. 
 
- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
- Nauczycielką WF-u. 
 
- Czy była Pani dobrą uczennicą? 

- W  szkole podstawowej byłam średnią uczennicą, w liceum dobrą, 
a na studiach bardzo dobrą. 
 
- Jakie jest Pani hobby? 

- Lubię czytać ciekawe książki psychologiczne oraz podróżować 
i zwiedzać nowe miejsca. 
 
- Gdyby to od Pani zależało, to co zmieniłaby Pani w naszej 

szkole? 

- Wprowadziłabym nowe przedmioty, np. takie, które uczyłyby, jak 
pokonywać trudności, jak radzić sobie ze stresem, jak efektywniej 
się uczyć. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
Wywiad przeprowadziły Tola Gopsz i Julia Twardowska IVc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dwa ognie usportowione 

 

 

14.01.2013 r. w Hali Sportowej Znicz w Pruszkowie odbył się III 

Memoriał im. Andrzeja Kowalczyka w „Dwa ognie usportowione” 

dla uczniów klas IV ze szkół podstawowych powiatu pruszkowskiego. 

 

Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stawiło się 12 

zespołów chłopców i 9 drużyn dziewcząt. Po zaciętej walce 

dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach uplasowały się 

na III miejscu, ustępując szkole nr 9 z Pruszkowa i reprezentacji 

z Ład, która zwyciężyła turniej. 

 

Nasza drużyna dziewcząt otrzymała dyplom, puchar i medale. 

 

Nasi chłopcy zajęli 10 miejsce. 

 

Oto skład zwycięskiej reprezentacji dziewcząt:  

1. Oracz Gabriela  

2. Łaskowska Anna  

3. Hryciuk Wiktoria  

4. Gaj Olga  

5. Werpachowska Ewa  

6. Spiechowicz Magdalena  

7. Orzełowska Wiktoria  

8. Dziekańska Dominika  

9. Podgrudna Wiktoria  

10. Cybulska Małgorzata  

11. Korobeinikov Anastazja  

12. Fugiel Martyna  

13. Twardowska Julia  

14.  Łyszcz Julia  

15. Boczek Wiktoria  

 

Gratulujemy! 

 

 
 
 
 
 



 

 

ZIMOWY WIECZOREK  POETYCKO - MUZYCZNY 

 

W czwartek 17 stycznia w naszej szkole odbył się zimowy 

wieczorek poetycko – muzyczny. Swoim talentem wykazali się 

młodzi artyści z klas IV – VI , Pani Dyrektor Elżbieta Kwiatkowska 

oraz gimnazjaliści. Podczas tego niezwykłego spotkania uczniowie 

zaprezentowali wiersze o tematyce zimowej, świątecznej 

i noworocznej, zaśpiewali piosenki oraz zagrali kilka utworów. 

Blask palących się świec na stolikach, przy których zasiedli 

zaproszeni goście, rodzice i uczniowie, odpowiednio dobrana 

dekoracja, podkreślały podniosły nastrój tego wieczorku. 

Na zakończenie publiczność nagrodziła występujących uczniów 

gromkimi brawami. Pani Dyrektor Kwiatkowska serdecznie 

podziękowała za przybycie na uroczystość i podkreśliła wagę takich 

spotkań. 

 

Przedstawienie spotkało się z zaciekawieniem osób obserwujących. 

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. 

 

Organizatorkami wieczorku poetyckiego były: Alina Stencka, 

Katarzyna Styczeń i s. Maria Zajkowska. 

 

 

 
 

 



 

 

 

SENNIK     

        
 
 
marchewka – symbolizuje zdrowie i urodę 
 

śpiew – symbol sławy i nadziei 
 
łóżko – zmęczenie 
 

samochód – nudna podróż  
 

kwiaty – symbol miłości i szczęścia 
 

                                                                            
Przygotowała Paulina Pastuszek VIa 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
Przychodzi Jasiu do lekarza i pokazuje na ucho,  

w którym jest śrubokręt. 

- Co zrobiłeś? – pyta lekarz. 

- Słuchałem metalu. 

 

 
 

Blondynka w sklepie: 

- Chciałabym złożyć reklamację. Kupiłam chipsy  

„prosto z pieca”, a są zimne… 

 

 

 



 

 

Rozmawia dwóch kumpli: 
-Wiesz, jak dzwoni budzik, to wydaje mi 
się, że do mnie strzelają. 
-I co, pewnie zrywasz się przerażony 
z łóżka? 
- Nie, leżę jak zabity! 

 

 
 

 

Nauczyciel pyta się Jasia: 

- Jasiu, kiedy odrobisz lekcje? 

- Jasiu: Po obiedzie. 

- Nauczyciel: To dlaczego dziś nie masz? 

- Jasiu: Bo jestem na diecie. 
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Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

KACPER – złośliwy, myśli tylko o sobie 

 

MATEUSZ – sympatyczny, kocha 

podróże 

 

ARTUR – lubi się uczyć i żartować  

 

NADIA – koleżeńska, bardzo lubi 

gimnastykę 

 

MILENA – kocha kino, lubi leniuchować 

 

PAULINA – systematyczna, uwielbia 

muzykę i taniec 
 
Przygotowała Paulina Pastuszek VIa 



 

 

 
CIEKAWOSTKI  

  

Historia krzyżówki 
Pomysłodawcą krzyżówki jest Amerykanin Arthur Wynne, 

pracownik „działu sztuczek i kawałów” gazety „New York 

World”. Pierwszą krzyżówkę zamieścił w niedzielnym 

dodatku „Fun” do „New York World” z dnia 21 grudnia 

1913 roku. Była ona wzorowana na grze towarzyskiej, 

w którą grywał jego dziadek. 

Pomysł spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony 

czytelników, że w 1924 r. ukazała się książką „Crossworld 

puzzle”. Zawierała wybór 50 krzyżówek publikowanych 

dotychczas w „Fun”. Okazała się bestsellerem. Wynalazek 

nie został opatentowany. W kilka miesięcy potem nowinka 

trafiła do Brytyjczyków, którzy rozprzestrzenili ją 

na inne kraje Europy. 

 

 

Rodzaje krzyżówek: 

  jolka, 

 alfabetka, 

 swatka, 

 ukośnik, 

 krzyżówka hetmańska, 

 kwadrat magiczny, 

 krzyżówka panoramiczna.  

    

 
Przygotowała Aleksandra Trendak VIb 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Złota piłka 2012 

 
W tym roku gala o złotą piłkę odbyła się w Zurychu. 

Walczyli o nią: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Andres 

Iniesta. Jednak Leo, jak zwykle był niepokonany, wygrał 

po raz  czwarty z rzędu. 

 

- LIONEL MESSI (41,60%) 

- CRISTIANO RONALDO (23,68%) 

- ANDRES INIESTA (10,91%) 

 

Przygotował Jakub Parol IVd 

 

 
31 letni Brett Martin z Colorado posiada największą 

kolekcję gadżetów z gier wideo. Pierwszą rzeczą jaką 

mężczyzna dodał do swojego zbioru była figurka Mario, 

którą dostał, gdy miał osiem lat. Później kolekcję zaczął 

poszerzać, gdy powstał eBay (najbardziej znany 

na świecie serwis aukcyjny). Teraz Brett Martin ma około 

8 tysięcy rzeczy, których wartość przekracza  

100 tysięcy $. 
 

 

 
  

Przygotowała Justyna Michalak VIa 



 

 

 

Przepis na dobry humor  
1. Śmiej się tak często, jak to możliwe. 

2. Powiedz komuś komplement. 

3. Chodź do kina. 

4. Poznaj nowych ludzi. 

5. Czytaj śmieszne historie. 

6. Zrób komuś przysługę. 

 
 

Przygotowała Aleksandra Trendak VIb 
 
 

 

ZDROWIE, MODA i URODA 
                                  BALE W KARNAWALE 

 

 

PRZYGOTOWANIA DO BALU 

 Jeśli to możliwe, wyśpij się porządnie.  

 Dużo wcześniej zaplanuj strój – postaw na swoją kreatywność 

i wymyśl przebranie. Jeśli zupełnie nie masz pomysłu, 

skorzystaj z wypożyczalni. Gdy jednak zdecydujesz się 

nie zakładać kostiumu, włóż chociaż maskę karnawałową – 

spróbuj wykonać ją samodzielnie. W końcu to karnawał! 

 

MODA KARNAWAŁOWA 

W karnawale urządza się bale przebierańców.  

To jedyny taki czas, kiedy możesz przebrać się za kogoś lub coś 

innego. Podstawą stroju karnawałowego są maski. Łatwo je zrobić 

z papieru i przyozdobić w dowolny sposób. W tym czasie możesz 

nawet przesadzić z ilością biżuterii, a lekki makijaż sprawi, że twój 

strój będzie kompletny.  

 

ZDROWE PRZEKĄSKI 

Aby mieć siłę na zabawę, trzeba coś zjeść. Dobrze, aby było to 

zdrowe i smaczne. Wygodne są lekkostrawne, malutkie przekąski, 

np. koreczki, sałatki warzywne, mini kanapeczki. W internecie 

możesz znaleźć wiele ciekawych przepisów na karnawałowe 

przekąski. Wykonanie nie jest trudne, a ich przygotowanie, to 

świetna zabawa.  



 

 

 

MASKA KARNAWAŁOWA – ZRÓB TO SAM 

Do przygotowania maski potrzebny jest gruby pasek materiału lub 

koronki z wyciętymi otworami na oczy - to najprostszy sposób. 

Można ją także wykonać z tektury, masy papierowej oraz wielu 

innych rzeczy, przyozdabiając cekinami, koralikami, brokatem. 

Źródło: www.w-spódnicy.ofemining.pl 
 

 

 
 
Przygotowały Gabrysia Podleś i Gabrysia Oracz IVd 

 

 

 

 

 

 

 

 WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  

Płetwal błękitny jest największym stworzeniem, jakie  

żyje na Ziemi. Może osiągnąć nawet 33 metry i ważyć 

prawie 200 ton. Poza człowiekiem, jedynie orka, jest jego  

naturalnym wrogiem. Płetwal potrafi też wydawać  

najgłośniejsze dźwięki w świecie zwierząt o natężeniu 190 

decybeli. Żyje przeciętnie  80 lat, a żywi się  mięczakami, 

rybami, skorupiakami i zooplanktonami. 
 

 

 

 
 

Przygotował Filip Pawlikowski IVd 

 

 

http://www.w-spódnicy.ofemining.pl/


 

 

Podróże ze smakiem… 
 

 

 

MUFFINKI JOGURTOWE 

Składniki:  

cukier wanilinowy,  

1,5 szklanki mąki,  

1 łyżeczka proszku do pieczenia,  

0,5 szklanki cukru,  

szczypta soli,  

2 jaja,  

1 jogurt 400 g,  

100 g stopionej margaryny. 

 

Sposób przygotowania: W jednej misce połączyć 

składniki suche, w drugiej mokre (jeżeli za gęste, należy 

dodać wody, a jeśli za rzadkie, mąki). Połączyć jedne 

z drugimi. Napełniać foremki do muffinek. Wstawić 

do piekarnika nagrzanego do 180ºC. Piec 15 – 20 minut.  

 

 
Herbata na rozgrzanie 

 

Gdy zmarzniemy często sięgamy po herbatę z cytryną. 

Czujemy wtedy ciepło, ale to nie zasługa cytryny, ale 

gorącego napoju. Cytryna powoduje rozszerzenie naczyń 

krwionośnych i w efekcie następuje wychłodzenie 

organizmu. 

Warto sięgnąć po herbatki ziołowe, których lecznicze 

działanie znane jest w medycynie ludowej od wielu lat. 

 
   - 1 szklanka herbaty (najlepiej malinowej) 

   - łyżeczka imbiru 

   - łyżeczka cynamonu 

   - dwa goździki 

   - łyżka miodu 

   - sok z cytryny 

 
Przygotowała Weronika Wlaźnik VIb 

 



 

 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka 

 

CIETRZEW 
Trzódka piegży drży na wietrze, 

chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy, 
wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze 

drepcząc w kółko pośród gąszczy. 
 

 

 

 

 
Przygotowała Weronika Wlaźnik VIb 

 

 

NASI MŁODZI POECI… 
 

Jak na lodzie… 

Widzę Cię co dzień… 

Myślę, że wiem wszystko, co Ty wiesz… 

Gdy widzę Cię na lodzie 

czuję się, jak śnieg… 

Topnieję w Twoich oczach, 

a Ty, jak ten lód, 

nie zmieniasz się na lepsze… 

 

 

 
Autor wiersza 

Ola Trendak VIb 



 

 

 

Życie 

 

Życie prowadzi mnie przez świat, 

Bym miło spędzała czas. 

Jest ono radosne, 

Gorące, jak słońce, 

Cieszy się ze mną każdą chwilą 

I miłością otacza. 
 

 
 

Autor wiersza 
Jola Ambroziak VIb 
 
 
 

 
 

MIŁOŚĆ  

 

Miłość nie przyjdzie na zawołanie,  

Na listy, papiery, błaganie. 

 

Miłość przychodzi cicho  

I lekko stąpa po hałasu łąkach. 
 

 
 

Autor wiersza 
Weronika Wlaźnik VIb 

 
 
 

 



 

 

 

NASI MŁODZI POECI… piszą również 

piosenki  

 
„Pies” 
Na pewno tego nie wiecie 

Istnieje taki pies na świecie 

Co zmienił życie me 

Zmienić może również Twe 

 

Ref: Czy kochasz psy? Czy lubisz je? 

Przyjmij któregoś do serca  

nie mów nie – 2x 

 

Przygarnij psa, który po ulicy błąka się, 

Który bezdomny jest 

I potrzebuje Cię 

Dasz mu wtedy ciepło swoich rąk, 

Bo bez nich jego dom, daleko jest stąd. 

 

 Ref: Czy kochasz psy? Czy lubisz je? 

Przyjmij któregoś do serca  

nie mów nie – 2x 

 

 

Pies to przyjaciel jest człowieka 

Czasem posłuszny, lecz czasem ucieka 

Najpierw to szczeniak, potem pies  

Nauczysz się tego, kiedy tylko chcesz. 

 

Ref: Czy kochasz psy? Czy lubisz je? 

Przyjmij któregoś do serca  

nie mów nie – 2x 

 

Pokochaj psa swojego największego przyjaciela. 

 

 
 

Piosenkę napisała  
Matylda Urbańska – Żaczek kl. IVa 

 

 



 

 

Książki z mojej półki... 

 

 

Pojedynek 
 

Najnowsza część serii Magiczne drzewo nosi tytuł 

Pojedynek. Akcja książki Andrzeja Maleszki rozgrywa się 

na obozie szachowym. Bohaterowie przeżywają wiele 

ciekawych przygód, podczas których wykazują się 

pomysłowością i odwagą. Opowieść uczy współpracy 

w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów. Książka 

jest bardzo ciekawa, zabawna i pouczająca. Od pierwszej 

do ostatniej strony trzyma w napięciu. Polecam! 

 

 
Przygotowała Weronika Wlaźnik VIb 

 

Ciekawe gry… 

 

 
 

Bardzo dobrze znany przez wielu, tytuł niegdyś płatny, 

dziś darmowy na platformie Steam. Team Fortress 2 

to gra stworzona przez firmę Valve. Teraz, z komiksową 

grafiką, podbiła serca fanów gier sieciowych.  Jest 10 klas 

postaci: (kolejno na obrazku) Pyro, czyli anty-strażak, 

Inżynier, pomaga na polu bitwy tworząc wieżyczki, 

zasobniki lub teleportery, Snajper, jak to snajper, strzela 

do przeciwników z dalekiego dystansu swoim 

wielokalibrowym karabinem, Szpieg, potrafi znikać lub 

przebierać się za wrogów, Gruby, jest wytrzymały tak 

samo, jak jego wielki karabin obrotowy, Demoman, to taki 

facet, który jest obładowany materiałami wybuchowymi, 

Medyk, leczy sojuszników, Skaut, potrafi szybko 

przemieszczać się po mapie oraz Żołnierz ze swoją 

wyrzutnią rakiet. Każdy ma inne właściwości i dzięki temu 

są unikatowi, a to z kolei zachęca wypróbować ich 



 

 

wszystkich. Rozgrywka jest sieciowa i tylko sieciowa, lecz 

twórcy ciągle nad nią pracują, by była bardziej 

różnorodna tak samo i gracze, tworząc nowe szalone mapy 

i tryby gry. Podstawowe tryby rozgrywki to: Zdobądź 

flagę, Obrona punktów na mapie. W tym roku ten 

niesamowity FPS* obchodzi szóste urodziny. 
 

 

 
Przygotował Marcel Piotrowski VIb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA KONKURS 
NA NAZWĘ ZESPOŁU WOKALNEGO!!!!!!!!! 

 
 
Drodzy Uczniowie, w naszej szkole już od wielu lat mamy 

zespół wokalny. Niestety, nie ma jeszcze nazwy. 

Ogłaszamy konkurs na nazwę zespołu wokalnego.  

Czekamy na Wasze propozycje do 15 marca. 

 

Ciekawe propozycje przyjmuje p. Alina Stencka  
i p. Katarzyna Styczeń. 
 

 


