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kierunkiem  

Pani Katarzyny Styczeń 
 

 
 

Numer „Wagarowicza” przygotowali: 
 

A. Trendak   Vb 
W. Wlaźnik   Vb 
J. Ambroziak   Vb 
J. Sierak    VIa 
A. Grajewska   VIa 
N. Gajewska   VIa 
A. Rola    VIa 
K. Deja    VIa 
J. Potocki    VIa 
M. Wyszomirska  VIb 
K. Czajkowska   VIb 
M. Kupka    VIb 
A. Gogołkiewicz  VIb 
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Zapraszamy do współpracy. 
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Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 

8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki 

o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało 

w 1910 roku. Dzień Kobiet w Polsce był obchodzony 

na szeroką skalę do 1993 roku. 

 
 
  

    
 

Przygotowała Aneta Gogołkiewicz VIb 

 

 

 

21 marca 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

TOPIENIE MARZANNY 
Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Właśnie 

tego dnia dzień i noc są równej długości. W naszej 

szerokości geograficznej o tej porze roku przyroda budzi 

z zimowego snu. 

Jednym ze staropolskich zwyczajów jest obrzęd topienia 

Marzanny. Obecnie ma on miejsce 21 marca. 

Marzannę zwykle robiono z wiechcia słomy, która 

symbolizowała śmierć lub bezruch. Ubrana była w białą 

suknię. Przyozdabiało się ją wstążkami, koralikami 

i kwiatami.  

Kukłę Marzanny podpala się, a następnie wrzuca 

do pobliskiej rzeki, co ma symbolizować koniec zimy 

i początek wiosny.  
 

 
Przygotowała Asia Sierak VIa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1910


 

 

SENNIK            
 
 
FASOLA – symbolizuje nowe życie, początek czegoś, 
nowe idee oraz możliwości twórcze 
 

KOTWICA – zaczepienie, stabilność, 
bezpieczeństwo 

 
LAMPA – oznacza wyjaśnienie trudnej sytuacji, 
oświecenie 
 

OSA – nieprzyjemności, kłopoty, 
złośliwość innych osób 

 
PIŁA – zagrożenie, niebezpieczne kontakty 
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W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 
- Moja siostra jest chora na ospę wietrzną - oznajmia Kazio 

w szkole. 

- To wracaj do domu, bo zarazisz całą klasę - poleca 

wychowawczyni. 

Po dwóch tygodniach Kazio wraca do szkoły. 

- I co, siostra wyzdrowiała?- pyta nauczycielka. 

- Nie wiem, bo jeszcze nie pisała... 

- A gdzie ona jest? 

- W Danii... 

 
Rozmawiają dwa zajączki:  

- Idę do Kowalskiego na imieniny.  

- Jako gość, czy w charakterze 

pasztetu?  



 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH  

 

 

Sosny znoszą szyszki. 

 

Kość słoniowa wyrasta z nosa. 

 

Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden 

raz. 

 

Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji. 

 

Chopin znał się na muzyce, a szczególnie na fortepianie. 
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Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

KORNEL – koleżeński, uzdolniony plastycznie 

 

FILIP – często dokucza innym, leniwy 

 

MACIEJ – uwielbia sport i szybkie samochody 

 

BEATA – skryta, chodzi własnymi 

ścieżkami 

 

MICHALINA – często zamyślona, nie lubi się uczyć 

 

ELIZA – sympatyczna, uwielbia 

podróżować i poznawać nowych ludzi 
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech żyje bal… 

 

 

Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal, kto nie bawił się 
z nami, temu będzie żal. 
 

9 luty był dniem karnawałowych zabaw dla wszystkich 

uczniów Szkoły Podstawowej. Najmłodsi uczniowie spotkali 

się na balu karnawałowym, a dla uczniów klas IV – VI 

zorganizowana została dyskoteka. 

Wspaniałe zabawy karnawałowe sfinansowała 

i zorganizowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej. 

 

 

 



 

 

NASI MŁODZI POECI… 

 
Miłość i nienawiść                                                                                                                                                                       

jak morze i śledzie                                                                                                                                                       

Idą w parze                                                                                                                                                                           

musisz to wiedzieć   

Czasami jesteś jak                                                                                                                                                     

morze falujące                                                                                                                                                                  

czasami zaś jak                                                                                                                                                                                               

śledzie w beczce cuchnące 

 

* 

Mocna wiara,                                                             

miłość czynna                                                                                                                                                          

ubóstwo hojne                                                                                                                                                              

czystość  niewinna                                                                                                                                                 

Tak, mówił papież                                                                                                                                                       

i nie mówiąc wszystkiego                                                                                                                                              

powiedział wszystko                                                                                                                                                           

Czy rozumiesz dlaczego? 

 

 
Autor wierszy 

Maria Anna Wyszomirska VIb 
 

ŻYCIE 

 

Żyć w naszym świecie nie jest łatwo. 

Schodzimy na złe ścieżki. 

Ale żyć! Trzeba nacieszyć się tymi przeżytymi chwilami. 

Nasz pobyt na ziemi jest krótki. 

Szczęście i nieszczęście nas dotyka. 

Jesteśmy wolni, pełni radości 

i ciekawi życia. 

Oczekiwanie. Narodziny. Szkoła. 

Praca. Starość. Śmierć. 

Wszystko nas czeka. 

Nie unikniemy tego. 
 

 

 
Autor wiersza  

Anna Rola VIa 



 

 

 

 

 

Być optymistą, 

wierzyć w wytyczone cele, 

to już mój miły szczęścia bardzo wiele. 

 

Tak jak płyną chmury po niebie, 

siedzą ptaki na drzewie. 

Tak ja ciągle mam nadzieję, 

że po zimie przyjdzie wiosna, 

a z nią nasza miłość w pełni rozpromienieje. 

 

 
Autor wiersza  

Katarzyna Czajkowska VIb 

 

 

 

 

 

Białe obłoki 
Czasem, gdy życia mam dość, 

Kładę się na trawie, 

By marzeń poczuć moc. 

Wtedy przenoszę się w nieznane, 

Na niezbadane 

Chmurne doliny, 

Gdzie biegam, 

Skaczę i proszę, aby nie skończyło się 

To co mnie cieszy. 

Gdy tak marzę  

Ktoś z marzeń wyrywa mnie 

I mówi, abym siadała do stołu.  

 

 
Autor wiersza  

Aleksandra Trendak Vb 

 

 



 

 

 

 

Gdy na zewnątrz zawierucha, 

To niektórzy radość ducha 

Całym sercem swoim czują. 

Nawet gdy do matmy kują 

Jest przyjemnie i wesoło, 

Cały świat wiruje. 

Tak jest kiedy miłość czujesz 

I wybrankę pocałujesz. 

     

   

 Autor wiersza  

     Anonim  

 

 

 

                                 LŚNIĄCE OBŁOCZKI 

 

             Chmurki są białe jak śnieżek milutki 

                   Pełzną powoli jak żółw leniwy 

                   Błyszczy słoneczko zza lśniących obłoczków 

                   I śmieje się do nas cichutko 

                   Srebrzyste owieczki jak baloniki 

                   Szybciutko z wiatrem lecą w dal 

                   A niebo błękitne ma wiele tajemnic 

                   I dużo zakątków zna 

                   Są małe obłoczki, co bawią się w berka 

                   I suną po niebie jak strzała 

                   A my lubimy wyglądać przez okno 

                   I ze lśniącymi chmurkami wędrować 

 

 
 

Autor wiersza  
Jola Ambroziak Vb 

 



 

 

KROPLE 

 

Pięknie jest na dworze, 

W tej marcowej porze. 

Słońce świeci, 

Lekki deszczyk pada, 

A wiatr w taki sposób krople układa, 

Że promienie światła 

W nich się odbijają 

i taniec barw odgrywają. 

 

 
Autor wiersza  

Weronika Wlaźnik Vb 

 

 
 

 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka 

 

cca     czca     ćca     dzdźa 

cce     czce     ćce     dzdźce 

ccy     czcy     ćmy     dzidź 

cco     czco     ćco     dzdźo 

ccu     czcu     ćcu     dzdźu  

 

 

ŻABA 

Warzy żaba smar, 

pełen smaru gar, 

z wnętrza gara 

bucha para, 

z pieca bucha żar, 

smar jest w garze, 

gar na żarze, 

wrze na żarze smar.  

 



 

 

Podróże ze smakiem… 
 

       Pietruszka zapiekana 

 
- 80 dag korzenia pietruszki  

- 8 dag masła  

- 150 ml śmietany 

- 1 łyżka bułki tartej 

- sól, pieprz 

 

1. Pietruszkę obrać, opłukać, pokroić w słupki. 

2. Na patelni rozgrzać  połowę masła. 

3.Włożyć pietruszkę, mieszając smażyć na małym ogniu 

przez 10 minut. 

4. Naczynie do zapiekania posmarować masłem, przełożyć 

pietruszkę, doprawić solą i pieprzem, polać śmietaną . 

5. Na patelni rozgrzać resztę masła,  podsmażyć tartą 

bułkę, polać pietruszkę. 

6. Piec 20 minut w temperaturze 180 ˚C 
 

 
 

Przygotowała Natalia Gajewska VIa 

 

 

CIEKAWOSTKI 

 

  
Kot domowy – udomowiony gatunek małego, mięsożernego 

ssaka z rzędu drapieżnych, z rodziny kotowatych.       

Koty zostały udomowione około 9500 lat temu i są obecnie 

najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. 

Gatunek prawdopodobnie pochodzi od kota nubijskiego, 

przy czym w Europie krzyżował się ze żbikiem. 

    
 
Przygotowała Karolina Deja VIa 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

CIEKAWOSTKI O SŁOŃCU 

 Słońce ma średnicę 109 razy większą niż Ziemia, więc 

zmieściłoby się w nim ponad milion takich planet jak nasza. 

 

 Światło ze Słońca leci do Ziemi około 8 minut. 

 

 Słońce wykonuje pełny obrót wokół środka naszej galaktyki 

w ciągu 225 mln lat. 

 

 W środku Słońca panuje temperatura 16 mln stopni Celsjusza, 

a na jego powierzchni – tylko 5500 stopni Celsjusza. 

 

 Każde 6 centymetrów kwadratowych materii słonecznej daje 

tyle światła co 1,5 miliona świec. 

 
 

 

CIEKAWOSTKI O CHOPINIE 

 Według legendy, Fryderyk Chopin przyszedł na świat przy grze 

skrzypiec swojego ojca Mikołaja. 
 Podobno Fryderyk Chopin, jako dziecko płakał, gdy jego matka 

grywała na fortepianie. 
 Chopin komponował już w wieku 7 lat. 
 Prasa warszawska nazywała go „cudownym dzieckiem”, „drugim 

Mozartem”. 
 Razem z siostrą Emilią pisał wiersze i komedie. 
 Jego portret widnieje na polskim banknocie 5000 zł  

z 1982 roku. 
 Był wielbicielem włoskiej opery, zwłaszcza Belliniego. 
 Chopin podarował swoje dwa tańce polskie carowej Marii 

Fiodorowej, gdy odwiedziła Warszawę w 1818 roku. 

 
Przygotowała Ola Grajewska VIa 



 

 

Ciekawostki o zwierzętach 
 

Mówi się o krokodylich łzach, które gady te ronią 

nad pożartymi ofiarami. 

Owe łzy żalu to nic innego jak sposób pozbywania się 

przez krokodyla nadmiaru soli z organizmu, a że zwierz 

wypłakuje sól najczęściej po obfitym posiłku, więc stąd 

pogląd, że krokodyl płacze nad pożartymi ofiarami. 

 

Mastiff – pies angielski może osiągnąć do 100 cm 

wysokości w kłębie, 25 m długości i wagę do 150 kg. 

 

Opos – cały miot samicy oposa można zmieścić tuż 

po urodzeniu w łyżeczce do herbaty. 

 
Przygotowała Asia Sierak VIa 

 
 

Książki z mojej półki... 

AUTO 
MANIACZKA 

Kolejna książka sławnej podróżniczki Martyny Wojciechowskiej, 

tym razem autorka opowiada o tym, jak zaczęła się jej przygoda 

z samochodami i jak przejechała Rajd Dakar. Ukazuje także 

ciekawe poglądy na temat wychowywania dziecka - o tym, 

że dziewczynki od urodzenia przyzwyczaja się do koloru różowego, 

że tylko chłopcy mają prawo grać w piłkę nożną. Książka jest bardzo 

ciekawa i wbrew pozorom wcale nie tylko dla chłopców. Jak się 

okazuje dziewczyny też mogą zainteresować się motoryzacją. 

Polecam. 

 

     
 

Przygotowała Matylda Kupka VIb 


