
 

 

Gazetka pod 
kierunkiem  

Pani Katarzyny Styczeń 
 

Numer „Wagarowicza” przygotowali: 
 

M. Urbańska – Żaczek  IVa 
T. Gopsz     IVc 
J. Twardowska    IVc 
F. Osadca     IVc 
G. Podleś     IVd 
G. Oracz     IVd 
F. Pawlikowski    IVd 
J. Parol     IVd 
A. Adamkowski   IVd 
P. Pastuszek    VIa 
K. Markowska    VIa 
J. Michalak    VIa 
A. Trendak    VIb 
J. Ambroziak    VIb 
W. Wlaźnik    VIb 
M. Piotrowski    VIb 
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Zapraszamy do współpracy. 

Redakcja 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II 
WW 
 
 



 

 

 

 
 

 Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha. 

 

 Gdy w marcu grzmoty, to w maju śnieg. 

 

 Marzec: czy słoneczny, czy płaczliwy - listopada 

obraz żywy. 

 

 

 

 Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, dobry 

rok przed nami. 

 

 Mokre dni kwietnia zazwyczaj wróżą, że w lecie 

będzie owoców dużo. 

 

 Za kwietniem ciepłym, idzie maj chłodny. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Przygotowała Jola Ambroziak VIb 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Dzień Kobiet 
 

Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca. Jest to wyjątkowy 

czas dla dziewcząt i pań, które są obdarowywane 

prezentami. 

Mężczyźni dają kobietom: 

 kwiaty                                     

 bombonierki  

 biżuterię 

 laurki 

 samodzielnie wykonane prezenty 

 

                       Święto to jest obchodzone w całej Europie. 

 

 

  

 
 

 
Przygotowały Gabrysia Podleś i Gabrysia Oracz IVd 



 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  
 

 

ANNA WOJDA 
NAUCZYCIEL MATEMATYKI 
 

 

 
- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- W szkole pracuję ósmy rok. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 

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

- Nie chciałabym zmienić zawodu. 
 
- Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 

- Zawsze chciałam być nauczycielką. 

 

- Co się podoba Pani najbardziej w pracy? 

- Kontakt z ludźmi. 

 

- Czego nie lubi Pani u uczniów? 

- Tego samego co u dorosłych, czyli kłamstwa, obłudy. 

 
- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
- W dzieciństwie chciałam zostać nauczycielem i archeologiem. 

 
- Czy była Pani dobrą uczennicą? 

- W szkole podstawowej bardzo dobrą, a w szkole średniej  

   i na studiach średnią. 

 

- Jaki przedmiot lubiła Pani w szkole najbardziej? 

- Matematykę i geografię. 

 
- Jakie jest Pani hobby? 

- Lubię czytać książki i chodzić po górach. 
 
- Gdyby to od Pani zależało, to co zmieniłaby Pani w naszej 

szkole? 

- Chciałabym, żeby były dodatkowe zajęcia dla uczniów mających, 

np. trudności ze skupieniem uwagi i odnalezieniem się w klasie. 
 
- Gdzie chciałaby Pani pojechać na wakacje? 

- Chciałabym pojechać do Tybetu. 

 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
Wywiad przeprowadziły Tola Gopsz i Julia Twardowska IVc 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONKURS LITEROWANIA 

 

 

Dnia 22.01.2013 r. odbył się I etap szkolnego Konkursu Literowania. 

W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI. Komisja konkursowa 

w składzie:  

 Katarzyna Styczeń  

 Agnieszka Pastuszek  

 Elżbieta Kwiatkowska 

 

do II etapu zakwalifikowała następujące osoby:  

 Wiktoria Hryciuk kl. IVa  

 Anastazja Korobeinikov kl. IVb  

 Hubert Kucharski kl. IVb  

 Maria Koc kl. IVb  

 Iwo Adamowicz kl. IVc  

 Bartosz Jagiełło kl. IVd  

 Filip Pawlikowski kl. IVd  

 Gabriela Podleś kl. IVd  

 Weronika Bójko kl. Va  



 

 

 Filip Misiak kl. Va  

 Monika Klimkiewicz kl. Vb  

 Dominik Wciśliński kl. Vb  

 Anna Kozera kl. Vb  

 Katarzyna Niewiadomska kl. Vb  

 Ilona Grochala kl. Vb  

 Natalia Deja kl. Vb  

 Justyna Michalak kl. VIa  

 Paulina Pastuszek kl. VIa  

 Katarzyna Markowska kl. VIa  

 Arseniusz Korobeinikov kl. VIb  

 Anna Gadomska kl. VIc  

 Julia Pietrzak kl. VIc 

 

Gratulujemy! 

 

 

 
 
 
 

 

Alfik Humanistyczny 2012 – wyniki konkursu 

 

 

Dnia 19.12.12 roku 41 uczniów naszej szkoły wzięło udział 

w ogólnopolskim konkursie ALFIK HUMANISTYCZNY 2012 

organizowanym przez firmę edukacyjną Łowcy Talentów Jersz.  

 

Najlepsze wyniki uzyskali:  

 z klas czwartych:  

o Tola Gopsz - 125,5 pkt - otrzymuje Dyplom Uznania  

o Filip Osadca - 120,0 pkt - otrzymuje Dyplom Uznania  

o Jakub Mazur - 107,5 pkt 

 z klas piątych:  

o Maria Pancewicz - 119,75 pkt 

o Filip Misiak - 110,00 pkt  

o Anna Kozera - 98,75 pkt 

 z klas szóstych:  

o Weronika Wlaźnik - 122,5 pkt - otrzymuje Dyplom 

Uznania  

o Marcel Piotrowski - 120, 0 pkt - otrzymuje Dyplom 

Uznania  

o Wiktoria Pyć - 112,0 pkt 



 

 

Konkurs z języka angielskiego English High Flier 

 

W dniu 12 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbył się 

konkurs z języka angielskiego English High Flier. 

W konkursie brało udział 27 uczniów szkoły podstawowej. 

 

Na wyróżnienie zasługują: 

 

1. Krzysztof Kwiatkowski kl. IV d – 79,17%  

2. Filip Misiak kl. Va – 76,67%  

3. Michał Kwiatkowski kl. IIIa – 71,67% 

 

Wszystkim wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne rozgrywki w piłkę siatkową dziewcząt 

 

 

14.02.2013 r. w Komorowie odbyły się gminne rozgrywki w piłkę 

siatkową dziewcząt.  

 

Drużyna w składzie:  

1. Czajkowska Gabriela  

2. Ćwirta Aleksandra  

3. Wyszomirska Małgorzata  

4. Pylak Zuzanna  

5. Koc Katarzyna  

6. Cesarek Paulina  

7. Kozera Anna  

8. Klimkiewicz Monika  

9. Koba Magdalena  

10. Niewiadomska Katarzyna  

11. Domańska Karolina 

zdobyła I w zawodach gminnych i będzie reprezentować naszą 

Gminę w rozgrywkach powiatowych.  

 

Gratulujemy!!! 

 



 

 

„Zdrowo i sportowo” 

 

Za nami już IV etap konkursu plastycznego „Zdrowo i sportowo” 

organizowanego w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Zadaniem 

uczestników było wykonanie techniką płaskorzeźby z dowolnego 

materiału (plasteliny, papieru, krepiny, sznurka, guzików, tkanin) 

ilustracji do wybranego wiersza Jana Brzechwy „Żołądek”, „Leń”. 

Oto wyniki:  

 I miejsce: Jakub Mantey kl. IVd, Aleksandra Walków kl. IVa  

 II miejsce: Przemysław Kucharski kl. Va, Monika Klimkiewicz 

kl. Vb  

 III miejsce: Maria Pancewicz kl. Vb, Natalia Deja kl. Vb, 

Katarzyna Koc kl. Vb 

Wyróżnienia:  

 Zuzanna Wal kl. VIc  

 Anna Gadomska kl. VIc  

 Julia Pietrzak kl. VIc  

 Wiktoria Hryciuk IVa  

 Ewa Werpachowska kl. IVa  

 Katarzyna Kiersnowska kl. IVb  

 Weronika Krasowska IVb  

 Katarzyna Ambroziak IVb 

Gratulujemy!  

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Mini piłka siatkowa chłopców 

 

 

Nasi uczniowie zajęli I miejsce w gminnych zawodach mini piłki 

siatkowej, pokonując reprezentację Nowej Wsi 2:1 i Komorowa 2:0. 

Dzięki tym zwycięstwom awansowaliśmy do szczebla powiatowego, 

który odbędzie się 06.03.2013r. w Nadarzynie. 

 

Oto skład zwycięskiej drużyny:  

 Zezula Rafał  

 Dao Trung  

 Lisowski Michał  

 Bartosiński Patryk  

 Gregorowicz Michał  

 Marszałek Mikołaj  

 Chruścikowski Kacper  

 Kaczorowski Wojciech  

 Raszkowski Filip 

 

 

Gratulujemy!!! 

 

 

 

MISTRZ LITEROWANIA 

 

 

Dnia 01.03.2013 r. odbył się II etap szkolnego Konkursu 

Literowania. Uczniowie mieli za zadanie poprawnie przeliterować 

wylosowany wyraz. Konkurowali do pierwszej pomyłki. 

 

Komisja konkursowa w składzie:  

 Katarzyna Styczeń  

 Agnieszka Pastuszek  

przyznała następujące miejsca:  

 I miejsce – Katarzyna Niewiadomska kl. Vb  

 II miejsce – Arseniusz Korobeinikov kl. VIb  

 III miejsce – Filip Pawlikowski kl. IVd 

 

 

Gratulujemy!!! 

 

 

 

 



 

 

SENNIK     

        
 
 
 
kartka – niezapowiedziana kartkówka 
 

korektor – kłótnia 
 
zeszyt – odpowiedź 
 

doniczka – ktoś sprawi Ci niespodziankę  
 

telefon – super zabawa 
 

                                                                            
Przygotowała Paulina Pastuszek VIa 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
- Dlaczego masz taką nieszczęśliwą minę?  

- Moja żona wyjeżdża na tydzień do swojej matki.  

 - I z tego powodu jesteś ponury?  

 - Muszę, bo inaczej nie wyjedzie. 

 

 
 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje??? 

- Bo użądliła mnie pszczoła. 

- Pokaż. 

- Nie mogę. 

-Siadaj!!! 

-Też nie mogę. 



 

 

 

 
 

W  środku  nocy,  w  szpitalu, pielęgniarka budzi  

pacjenta. 

- Co się stało? - pyta chory. 

- Zapomniał pan wziąć tabletki na sen. 

 

 

 
 

 
Redakcja 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

MICHAŁ – miłośnik zwierząt, lubi pomagać słabszym 

 

RAFAŁ – egoista, chodzi własnymi 

ścieżkami 

 

JAKUB – często dokucza innym, bardzo leniwy  

 

DOROTA – ma duże poczucie humoru, 

kocha kino 

 

WERONIKA – lubi czytać książki, chętnie pomaga innym 

 

JOLANTA – systematyczna, uwielbia się 

uczyć 
 
Przygotowała Paulina Pastuszek VIa 



 

 

CIEKAWOSTKI  

  

                    Cytryna                                  
 

 o dojrzałości cytryny decyduje jej 

wielkość 

 im cięższa cytryna, tym ma więcej soku 

 przekrojoną cytrynę zużywamy w miarę 

szybko, bo traci witaminy 

 kupujemy cytryny ciężkie, z błyszczącą 

i cienką skórką 

 

 
Przygotowała Jola Ambroziak VIb 

 WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  

Niedźwiedź brunatny osiąga w gonitwie nawet 60 

kilometrów na godzinę. Ludzie jego legowiska nazywają 

gawrami. Zamieszkiwał pierwotnie całą Europę, lecz 

w południowo-zachodniej części został wytępiony. Jego 

przysmakiem są łososie i inne ryby, a także słodycze, 

jak na przykład miód. Niedźwiedź w swoim naturalnym 

środowisku żyje ok. 30 lat, a w niewoli aż 50. Samce  ważą 

od 250 do 500 kilogramów, a samice od 180 do 300 

kilogramów. Ogon osiąga od 5 do 21 centymetrów. 
 

 

              
 

Przygotował Filip Pawlikowski IVd 
 
 



 

 

 
 

Najwyższym hotelem na świecie został JW Marriott 

Marquis. Ma 355 metrów od parteru, aż po czubek masztu 

i jest niższy od Empire State Building o jedyne 26 

metrów! Składa się z dwóch wież. Jego budowa trwała 

jedynie cztery lata, znajduje się w nim 77 pięter,  

120 apartamentów, 684 pokoje, sklepy, tarasy widokowe, 

20 restauracji i bar na dachu. 

 

     
 
 

Przygotowała Justyna Michalak klasa VIa                                                      

 

Converse - firma założona 

w 1908 roku, producent butów takich jak Chuck Taylor 
All Star, Jack Purcell i model One Star. Converse były 

pierwszymi butami do koszykówki, które pojawiły się 

na boisku w 1917 roku. Converse uzyskał status ikony 

mody dzięki modelowi Chuck Taylor All Star w 1923 roku. 

Obecnie w całości firma zależna jest od koncernu Nike.  

 
Przygotowała Ola Trendak VIb 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1908
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuck_Taylor_All_Star&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuck_Taylor_All_Star&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/1917
http://pl.wikipedia.org/wiki/1923
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nike_(firma)


 

 

 
 

CZY WIESZ, ŻE… najdłuższa zjeżdżalnia na świecie ma 

ponad 243 metry długości i 26 metrów wysokości!!! 

Znajduje się ona we włoskim aquaparku w pobliżu Rzymu. 

To wymarzone miejsce na wakacje dla całej rodziny. 

Polecam                                                                     

 

 
Przygotował Antoni Adamkowski IVd 

 

 

 

 
                     

SPORT… 

 

BARTOSZ SALAMON - PIŁKARSKI  TALENT 

 

Bartosz Salamon - polski piłkarz ur. 1 maja 1991 r. 

w Poznaniu. Jego pierwszym klubem był Concord 

Murowana Goślina, w którym grał od 1994 do 2004 r. 

Następnym jego klubem był Lech Poznań. Salamon w Serie 

B [druga liga włoska] zadebiutował 3 maja 2008 r., dwa dni 

po swoich urodzinach. Od 31 stycznia 2013 jest 

zawodnikiem AC MILAN, z którym podpisał 

czteroipółletnią umowę. Bartosz Salamon występował też 

w juniorskiej reprezentacji Polski. 24 sierpnia 2010 roku 

został powołany przez Franciszka Smudę do seniorskiej 

reprezentacji Polski. 

 
 

Przygotował Filip Osadca IVc 



 

 

 

Imię i Nazwisko: Robin Van Persie 
Data urodzenia: 06.08.1983 

Miejsce urodzenia: Rotterdam 

Narodowość: Holandia 

Wzrost: 186 cm 

Waga: 71 kg 

Obecny klub: Manchester United 

Poprzedni klub: Arsenal Londyn 

Wartość transferowa: 45.000.000 

Pozycja: środkowy napastnik 

 

 
 

Przygotował Jakub Parol IVd 

 
 

 

 

Ciekawostki o pamięci 
 

W chwili narodzin Twój mózg zbudowany był ze stu miliardów 

komórek. Od tego czasu wytwarzały się w nim połączenia zwane 

synapsami – to dzięki nim możesz przyswajać wiedzę. 

 

Natura wyposażyła człowieka w dwie półkule mózgowe. 

 

Prawa półkula odpowiada za rozpoznawanie kolorów, wzorów, 

rytmów, prawidłowości, kształtów i ich wzajemnych zależności. 

 

Lewa półkula jest odpowiedzialna za zdolności matematyczne, 

analityczne, naukowe, język mówiony i pisany oraz logikę. 

 

Podczas nauki w szkole wykorzystujemy częściej lewą półkulę. 

Dlatego często mamy problemy z uczeniem się, zapominamy, 

nie rozumiemy. 
 

 
 

 
Przygotowała Weronika Wlaźnik VIb 



 

 

Podróże ze smakiem… 
 

Sałatka dla wybrednych 

 

Pomarańczę, jabłko i banana po umyciu i obraniu kroimy 

w plasterki. Dwa pomidory po sparzeniu i obraniu 

ze skórki kroimy na ćwiartki usuwając nadmiar soku. Kilka 

plasterków z ananasa z puszki drobno siekamy. Z jednego 

małego, ugotowanego kalafiora oddzielamy kilka różyczek, 

a pozostałą część kroimy w drobną kostkę. Kilka 

wyłuskanych włoskich orzechów grubo siekamy. Pięć łyżek 

gęstego majonezu mieszamy z trzema łyżkami ubitej 

kremowej śmietanki. Łączymy wszystkie składniki. Sałatkę 

podajemy na liściach zielonej sałaty. Majonez można 

zastąpić bałkańskim jogurtem. 
 

 

 
Przygotowała Jola Ambroziak VIb 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka 

 

BZYG 
Bzyczy bzyg znad Bzury 

zbzikowane bzdury, 
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy 

i nad Bzdurą w bzach bajdurzy, 
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, 

bo zbzikował i ma bzika! 

 
 

 
Przygotowała Weronika Wlaźnik VIb 

 

 



 

 

NASI MŁODZI POECI… 
 

 

Ja żyję! 

 

Oddycham, myślę, biegnę, śpię. 

Śpiewam, chodzę, tańczę, jem. 

Skaczę, czuję, myję szyję, 

Czyli jednym słowem ŻYJĘ!!! 

 

 

 
Autor wiersza 

Weronika Wlaźnik VIb 

 

 

 

Lubię psiaki i inne zwierzaki  

 
Pieski to najpierw małe szczeniaki, 

U mnie znajduje się jeden taki. 

Miał małe łapki, teraz ma duże, 

Zainteresowania też wzbudza burzę. 

KARMEL – bo tak nazwałam to moje zwierzę,  

Ciekawi mnie bardzo!!! 

Powiem Wam szczerze,  

Lubię poznawać jego zwyczaje, 

Na wiersze mniej czasu mi pozostaje. 

Muzyce też mniej się poświęcam, 

Na każdym kroku do niego skręcam. 

Kiedyś bawiły mnie dinozaury, 

Teraz interesuje mnie głównie ON. 

KARMEL   
Autor wiersza 

Matylda Urbańska – Żaczek kl. IVa 

 



 

 

% 

Choć się starał 

nikt go nie chciał 

kiedy prosił o postój 

nikt na niego nie czekał 

gdy pukał do drzwi 

kto inny otwierał drzwi. 

Kiedy się starał 

droga się urwała. 

Przed jego nosem zamknięto 

furtkę do ogrodu. 
 

Autor wiersza 
Ola Trendak VIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki z mojej półki... 

 

 
 

 

Co sto lat ludzkość zostaje poddana próbie. Co sto lat czworo 

nastolatków musi podjąć wielkie wyzwanie. Właśnie upływa kolejne 

sto lat i nadszedł czas, aby wybrać tych, którzy sprostają zadaniu. 

Historia zaczyna się w Rzymie, Mieście Ognia. 

Tym oto wprowadzeniem Pierdomenico Baccalario zaprasza nas 

do swojej wspaniałej antylogii pod tytułem Century. Elektra - 

Włoszka, Harvey - Amerykanin, Mistral - Francuzka, Sheng - 

Chińczyk, to właśnie oni mają niesamowite przygody. Zostali 

wplątani w zagadkę teczki „Profesora” Alfreda Van Den Bergera. 

Najdziwniejsze jest to, że wszyscy „młodzi dorośli” mają jednakową 

datę urodzenia, a na dodatek niezwykłą. Urodzili się 29 lutego, 

a poznali w Hotelu „Domus Quintilia”, prowadzonym przez rodzinę 

Elektry. 

Książka jest naprawdę wciągająca. Polecam  

 

 

 

 

 



 

 

Cała seria Century: 

 

Pierwsza część: „Ognisty pierścień”                               

 Druga część: „Kamienna gwiazda”                                         

Trzecia część: „Miasto wiatru”                                   

Czwarta część: „Pierwotne źródło” 
 

 

 

 
Przygotował Marcel Piotrowski VIb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAYER ONE 
Player one, to książka przedstawiająca futurystyczny 

świat (około 2045 r.), w którym panuje kryzys, a jedyną 

ucieczką od przykrej rzeczywistości jest OASIS, 

internetowa rzeczywistość, gdzie ludzie pracują i chodzą 

do szkoły. Pewnego dnia założyciel portalu umiera 

zostawiając w swoim dziele wskazówki do fortuny, która 

po nim została. Na całym świecie rozpoczyna się polowanie 

na „wielkanocne jaja”.  

Książkę napisał Ernest Cline. 

Jak najbardziej ją polecam. 

 

                                                                                                                           
Przygotowała Kasia Markowska VIa 



 

 

„Poszukiwacze zaginionej wazy” 
 

Razem z bohaterami książki Poszukiwacze zaginionej wazy 

Tomasza Małkowskiego przeżyjesz bardzo ciekawą i pełną 

dynamicznych zwrotów akcji przygodę. Będziesz przenosił 

się w czasie, latał przedziwnymi pojazdami, wchodził 

w obrazy. A wszystko po to, by uratować świat przed 

rządami złego Viperusa. W ucieczce przed nim i przed 

jego kompanią będzie pomagała ci tajemnicza waza, 

a dokładniej jedna z jej trzech części. Bohaterowie 

powieści mają za zadanie nie tylko powstrzymać Viperusa 

przed jego niecnymi planami, ale też muszą odnaleźć 

pozostałe kawałki wazy. Gdy tego nie zrobią, już nigdy 

nie wrócą do domu.  

Książka T. Małkowskiego to wspaniała lektura! POLECAM!                                                                           
                                                                                                            

 
 

Przygotował Weronika Wlaźnik VIb 

Wiosna, ach to ty  
 

Dzisiaj rano, niespodzianie, 
Zapukała do mych drzwi, 

Wcześniej niż oczekiwałem 
Przyszły te cieplejsze dni. 

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, 
Posadziłem vis a vis, 

Zapachniało, zajaśniało, 
Wiosna, ach to ty 

Wiosna, wiosna, wiosna- 
Ach, to ty! 

 
(Marek Grechuta) 

Strona 

 

 


