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Numer „Wagarowicza” przygotowali: 
   J. Michalak   IVa 

M. Uzdowska   IVa 
A. Trendak    IVb 
J. Dudek    Va 
W. Michaluk    Va 
K. Deja    Va 
J. Sierak    Va 
N. Gajewska    Va 
A. Grajewska    Va 
J. Potocki    Va 
M. Olejnik    Vb 

    M. Kupka    Vb 
J. Pilecka    Vb 
M. Wyszomirska   Vb 
K. Ciuk    Vc 
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Zapraszamy do współpracy. 

Redakcja 

 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II 
WW 
 
 



 
 

 
„Prima Aprilis, bo się pomylisz” te słowa często słyszymy 1 kwietnia. 

W tym dniu robimy żarty, kawały i psikusy znajomym. W Wielkiej 

Brytanii nazywamy ten dzień  - Dniem Głupca, we Francji - Dniem 

Ryby, a w Rosji - Dniem Śmiechu. Zwyczaj ten pochodzi 

ze starożytnego Rzymu i zaczęto jego obchody w połowie  

XIII wieku. 

 

 

 
 

 

 

 
Przygotowała Klaudia Ciuk Vc 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA PALMOWA    

                

Została ona ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa 

do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego 

do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki 

Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce 

od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni 

przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. 

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę 

Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży. 

 
 

 
Przygotował Julek Potocki Va 
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ŚWIĘCONKA WIELKANOCNA 

 
Co powinno się włożyć do święconki? 
 
 jajko – symbol życia i odrodzenia, 

 Baranka – symbol Chrystusa, 

 chleb – jest oznaką dostatku, 

 masło i chrzan – symbole goryczy i słodyczy po śmierci 

i zmartwychwstaniu, 

 sól – symbol dostatku i gościnności, 

 wędliny symbolizujące kończący się Wielki Post.  

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

Babka świąteczna 

Składniki: 

- szklanka mąki pełnoziarnistej; drobno mielonej 

- szklana zwykłej uniwersalnej mąki 

- ½ szklanki brązowego cukru 

- 2 łyżki białego cukru 

- łyżka proszku do pieczenia 

- łyżeczka sody oczyszczonej 

- ½ łyżeczki soli 

- duże jajko  

- szklanka jogurtu naturalnego 

- łyżeczka ekstraktu wanilii 

- 2 szklanki świeżych lub z zalewy kawałków ananasa, osuszonych 

i grubo posiekanych  

 

Wykonanie: 

Nagrzać piekarnik do 180 stopni. Nasmarować formę tłuszczem. 

W naczyniu wymieszać wszystkie suche składniki. W drugim 

naczyniu zmiksować na gładką masę jajko, jogurt i wanilię. 

Delikatnie wymieszać z suchymi składnikami i na końcu dodać 

kawałki ananasa. Przełożyć do formy. Posypać cukrem na wierzchu. 

Piec na złoty kolor około 50 minut. Podawać ciepłe. Można dodawać 

inne owoce. W przypadku mrożonych, wydłużyć czas pieczenia 

o 15 minut.   

 

 

 

 
Przygotowała Natalka Gajewska Va  

 



WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  
 

 

  Aneta Wąsowicz – Ciechomska 
 NAUCZYCIEL  PRZYRODY I BIOLOGII 

 

 

1. Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 

- Od ośmiu lat. 
 

 

2. Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 

- Bardzo lubię kontakt z ludźmi, nie mogłabym, np. siedzieć 

w biurze przez 8 godzin. 
 

 

3. Co podoba się Pani najbardziej w pracy? 

- Kiedy widzę zadowolonych uczniów ze swoich sukcesów. 

Mam satysfakcję, kiedy udaje mi się rozwiązywać trudne 

problemy i pomagać innym. 
 

 

 

4. Myślała Pani kiedyś o zmianie zawodu? Jeśli tak, to na 

jaki? 

- Kiedyś marzyłam o zawodzie lekarza. 

 
 

5. Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole? 

- Atmosferę na przerwach i kilka innych drobnych rzeczy. 

 

 

 

 

6. Czego z przyrody i z biologii lubi Pani uczyć? 

- Anatomii i fizjologii człowieka. W ogóle interesuje mnie 

człowiek – w każdym aspekcie. 

 
 

7. Czy w dzieciństwie myślała Pani o tym, że będzie Pani 

uczyć przyrody? 

- Nie, ale podejrzewałam, że zostanę nauczycielem, bo moja 

mama była nauczycielką i zawsze mnie namawiała do tego 

zawodu. W szkole podstawowej bardzo interesowała mnie 

muzyka.  

 

Dziękujemy za wywiad. 

 

Wywiad przeprowadziły Asia Sierak Va, Ola Grajewska Va, 
                                     Klaudia Ciuk Vc 

 

 

 

 

 

 

 



             
 
 

 

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. 
 

Jasio wraca z szkoły i mówi: 

- Mamo, mamo umiem liczyć do 10! 

- Tak, no to policz! - mówi mama. 

- 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - powiedział 

Jasiu. 

- A 1? - pyta mama. 

- W dzienniczku! - odpowiada  Jasiu. 

 
Pani w szkole pyta Jasia: 

- Jasiu, jakie jest najszybsze zwierzę na świecie? 

- Gepard, proszę pani. 

- A najszybszy ptak? 

- Ptak geparda. 
 

 
Przygotowała Karolina Deja Va 

                                   
 
 



 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

Jagoda – wesoła, odważna, towarzyska 

 

Justyna – sprawiedliwa, miła, czasami złośliwa 

 

Julia – szalona, nieodpowiedzialna  

 

Jan – ma duże poczucie humoru, hałaśliwy 

 

Jędrzej – rozbrykany, lubi się bić 

 

Julian – szczery, wrażliwy 
 

 

     Przygotowała Justyna Michalak IVa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powiatowe zawody w piłkę ręczną dziewcząt 

 

 

08.03.2011 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Michałowicach odbyły się 

powiatowe zawody w piłkę ręczną dziewcząt szkół podstawowych. 

Naszą Gminę reprezentowała drużyna Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II 

w Michałowicach. 

 

Drużyna dziewcząt w składzie:  

 Kurdej Aleksandra  

 Kurdej Natalia  

 Krupa Karolina  

 Wawreniuk Maria  

 Ciuk Karolina  

 Sulik Sylwia  

 Draniak Anna  

 Michaluk Wiktoria  

 Dudek Joanna  

 Malkus Weronika  

 Rachubik Karolina  

 Gajewska Natalia  

 Wiśniewska Natalia  

 Woch Agata  

 Borowska Karolina 

zajęła IV miejsce w rozgrywkach powiatowych. Mimo wielkiego 

zaangażowania zawodniczek, szczęście nam nie dopisało. 

                                                                           Gratulujemy!  

 

ZIMOWE IGRZYSKA 

 

Na zakończenie sezonu w naszej szkole odbyły się zimowe igrzyska. 

09.03.2011 r. na lodowisku spotkały się reprezentacje klas IV- VI, 

w skład których wchodziło pięciu chłopców i pięć dziewczynek. 

W trakcie rywalizacji drużyny miały do pokonania na łyżwach tor 

przeszkód, wyścigi i jazdę na czas. 

 

Z klas czwartych najlepszą okazała się reprezentacja klasy IVc, 

z piątych - klasa Va, a najlepszy wynik z klas szóstych uzyskała 

drużyna klasy VIc. 

 

Zimowe igrzyska bardzo się podobały wszystkim uczniom. Za rok 

na pewno spotkamy się ponownie.  

 

Gratulujemy najlepszym!  

 

 

 

 

 

 



Z wizytą w Domu Dziecka 

 

 

Od grudnia do końca lutego z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej odbywała się zbiórka słodyczy dla dzieci 

z Domu Dziecka w Warszawie. Nasi uczniowie bardzo zaangażowali 

się w akcję.  

10 marca 2011 roku delegacja uczniów z klas: IVa, Vc, VIc wraz 

z opiekunem SU panią Agnieszką Stolarczyk odwiedziła Dom 

Dziecka w celu przekazania słodyczy. Zostaliśmy bardzo mile 

przywitani przez Panią Dyrektor, a Panie wychowawczynie 

oprowadziły nas po Domu Dziecka. Spotkaliśmy się również 

z sześciorgiem dzieci w wieku od 3 do 5 lat, ponieważ reszta dzieci 

była w szkole. Symbolicznie poczęstowaliśmy dzieci batonikami, 

a resztę słodyczy przekazaliśmy Pani Dyrektor. 

Wizyta w Domu Dziecka zrobiła na nas ogromne wrażenie. 

Wzruszeni, pełni radości, że mogliśmy wywołać uśmiech na małych 

twarzyczkach dzieci, wróciliśmy do Michałowic. 

 

 

 

 

Wyjazdowe Koło Fizyczne 

 

 

W ramach popularyzacji nauki rozpoczęliśmy letnią sesję wyjazdów 

na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 12 marca 

na wykładzie pojawili się także uczniowie klas szóstych, głównie 

VIb. Z zachwytem oglądaliśmy „Zabawy z fizyką” prezentowane 

przez pana Andrzeja Gołębiewskiego. Dech w piersiach zapierały 

nam wszystkie doświadczenia z ciekłym azotem. Z ciekawością 

również oglądaliśmy zabawy z powietrzem oraz doświadczenia 

z mechaniki.  

19 marca wybieramy się na wykład pt. „Dlaczego dioda świeci i jak 

działa komputer”.  

 

 

 

 
 

 

 

 



Powiatowe zawody w piłkę ręczną chłopców 

 

 

14.03.2011 r. w Pruszkowie odbyły się powiatowe zawody w piłkę ręczną 

chłopców szkół podstawowych. Naszą Gminę reprezentowała drużyna 

Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Michałowicach. 

 

Drużyna chłopców w składzie:  

 Bedełek Przemysław  

 Godlewski Damian  

 Jędrych Piotr  

 Konopka Michał  

 Berej Julian  

 Burs Ignacy  

 Goźliński Ernest  

 Koc Mateusz  

 Koza Piotr  

 Kozarzewski Maks  

 Sobiecki Dominik  

 Dróżdż Piotr  

 Hryciuk Hubert 

zajęła II miejsce w rozgrywkach powiatowych. Chłopcy zajęli pierwsze 

miejsce w grupie, zwyciężając z drużyną Raszyna i Piastowa. W półfinale 

spotkali się z reprezentacją Brwinowa, którą pokonali. W finale ponownie 

spotkały się drużyny Michałowic i Raszyna. Tym razem ekipa Raszyna 

wygrała. Nasi uczniowie byli dosłownie o krok od zdobycia tytułu mistrza 

powiatu w piłkę ręczną. 

 

                                                                          Gratulujemy! 

 

Wiosna, wiosna, ach to Ty… 

 

 

21 marca w poniedziałek uczniowie klas IV-VI uroczyście przywitali 

wiosnę. Zaprezentowali tańce, potrawy, zwyczaje rodem z Anglii, 

Grecji, Polski. Mieliśmy okazję skosztować przepysznych potraw 

z Japonii i Włoch. Poznaliśmy reprezentację drużyny piłkarskiej 

z Brazylii. Z podziwem oglądaliśmy poloneza, narodowego tańca 

polskiego w wykonaniu uczniów klasy Vc. Na koniec zgodnie 

z angielską tradycją napiliśmy się herbaty. Uczniowie 

reprezentujący osiem państw i jeden stan USA wykonali zadanie 

celująco. 

Komisja wyłoniła trzech zwycięzców.                                     

Pierwsze miejsce zajęła klasa Va, reprezentując Hawaje,        

drugie miejsce przypadło klasie IVc, która prezentowała 

brazylijskie tradycje i obyczaje,                                         

natomiast trzecie miejsce zajęła klasa VIc - nie „udawali Greka” 

tylko pod wodzą samego Zeusa zaprezentowali greckich bogów, 

zajadając przy tym grecką sałatkę.  

Drugim punktem uroczystości były pokazy talentów uczniowskich. 

Byliśmy świadkami przepięknych występów wokalnych, akrobatyki, 

gry na instrumentach. Nie zabrakło nawet sztuczek podobnych do 

tych pokazywanych przez samego Davida Copperfielda. Było bardzo 

wesoło i sympatycznie.  

Niestety zabrakło nam czasu na konkurs „Jaka to melodia”. 

Pierwszy Dzień Wiosny zorganizował Samorząd Uczniowski 

pod kierunkiem p. Agnieszki Stolarczyk.  
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 

Gimnastyka języka: 

 
„Język maluje twardy sufit za zębami. 

  Wasze języki niech także zostaną malarzami.” 

                                                                                   

 

 

DAMY NA TAMIE                                                                            

DAMA PRZY DAMIE 

 

 

 
 

 

 

 

 



Podróże ze smakiem… 

 

Omlet z kakao 
 

- 100 dag mąki 

- 3 jajka 

- 2 łyżki kakao 

- 2,5 łyżki cukru 

- masło 

 

Wszystkie składniki zmieszać ze sobą. Jeżeli ktoś chce, może ubić 

osobno żółtka i białka, co da puszyste ciasto. Rozrobione ciasto wlać 

na patelnię z roztopionym masłem. Smażyć z jednej i z drugiej 

strony, aż się zarumieni. 

 

 
 
 

Przygotowała Asia Dudek Va 

 

 

 

 

 

 

 

SAŁATKA Z RÓŻOWYCH  GREJPFRUTÓW 
 

 4 różowe grejpfruty 

 kilka listków mięty 

 

Grejpfruty dokładnie obieramy, dzielimy na części. Zdejmujemy 

wewnętrzne błonki i kroimy w dosyć dużą regularną kostkę. 

Układamy w półmisku i posypujemy miętą. Chłodzimy. Sałatkę można 

również podawać do pieczonych białych mięs. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Przygotowała Asia Pilecka Vb 

 

 

 

 



NASI MŁODZI POECI… 
 

Śmierć Prezydenta 

 

 

Widziałam w telewizji 

Tragedię wielką, niezmierzoną. 

Widziałam smutną twarz mej Mamy, 

Widziałam twarz jej przerażoną. 

 

Słyszałam jak mówiła cicho, 

Że już się nigdy nie spotkają 

Ci, którzy tam przybyli właśnie 

I ci co już tam przebywają. 

 

I tłumaczyłam mojej Mamie, 

Że nie tak Chrystus nam obiecał 

I do spotkania doszło przecież,  

Lecz nie w dzisiejszym - w Bożym świecie. 

 

Oszczędzaj słowa przy ocenie, 

Gdy obcy ludzie i gazety 

Dyktują ci Twe stanowisko. 

 

Łącz się z Narodem. 

Pochyl głowę nisko. 

Módl się za Polskę. 

I to wszystko. 
Autor wiersza  

Marysia Wyszomirska  

 

Trochę przesądów… 

 
- Dziecko urodzone w czepku – będzie całe życie szczęśliwe. 

 

- Dziecko urodzone w niedzielę - będzie leniwe. 

 

- Dziecko urodzone w poniedziałek - będzie zawsze blade, o jasnej 

karnacji.  

 

- Dziecko urodzone tuż po północy - w dorosłym życiu będzie 

jasnowidzem. 

 

- Dziecko urodzone w Boże Narodzenie - będzie szczęśliwe, 

urodzone zaś w Wielki Piątek – pechowe. 

 

- Dziecko urodzone w Święto Zmarłych - będzie niezwykle wrażliwe 

i nerwowe. 

 

- Jeśli dziecko zaciska pięści we śnie - będzie skąpe. 

 

- Jeśli dziecko śpi na plecach - oznacza to, że jest zdrowe. 

 
 

Przygotowała Asia Sierak Va 



Ciekawostki     
                 

                Tony Hawk 

Anthony Frank Hawk (ur. 12 maja 1968 w Carlsbad, Kalifornia) – 

amerykański skater. Jako pierwszy na świecie wykonał obrót 

o 900 stopni i poprawnie wylądował. 

W 1998 roku Hawk rozpoczął współpracę z firmą Activision, ta zaś 

stworzyła serię gier o jeździe na deskorolce sygnowaną jego 

nazwiskiem – Tony Hawk's. Pierwsza gra z serii nazywała się Tony 

Hawk's Skateboarding, występuje w niej nie tylko nazwisko, ale 

także podobizna Hawka. Gra szybko stała się popularna i powstały 

kolejne części. 

Do 2004 roku Tony wykonał wiele historycznych trików i wygrał 

ponad 80 zawodów. Jako pierwszy w historii jazdy na deskorolce, 

w roku 1999 na zawodach X-Games, wykonał po 11 nieudanych 

próbach obrót o 900° (2,5 obrotu wokół własnej osi). Był też 

pierwszym, który wykonał 360 Varial McTwist (skater robi obrót 

o 540°, a deska o 900° – rok 2003).                                                                                                                            

                 
 

Przygotował Julek Potocki Va 

 
 

NOWY ZODIAK!!! 
 

Astronomowie zauważyli, że Ziemia znajduje się dziś w innym 

położeniu względem słońca niż tysiąc lat temu, kiedy ustalono stary 

zodiak. Sprawdźcie czy wasz znak się zmienił. 

Baran   18 kwiecień - 12 maj                                                      

Byk   13 maj - 20 czerwiec 

Bliźnięta   21 czerwiec - 19 lipiec                                                   

Rak   20 lipiec - 9 sierpień 

Lew   10 sierpień - 15 wrzesień 

Panna   16 wrzesień - 29 październik 

Waga   30 październik - 22 listopad 

Skorpion   23 listopad - 28 listopad 

WĘŻOWNIK   29 listopad - 16 grudzień 

Strzelec   17 grudzień - 19 styczeń 

Koziorożec   20 styczeń – 15 luty 

Wodnik   16 luty – 10 marzec 

Ryby   11 marzec - 17 kwiecień                                                             

 
 

Przygotowała Klaudia Ciuk Vc 
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Co to są żywnościokilometry? 
 

To odległość, jaką pokonuje żywność, zanim trafi na nasze stoły. 

Szacuje się, że średnio produkty spożywcze przemierzają 4000 km, 

aby dotrzeć do konsumenta. Żywność nie może się zepsuć, dlatego 

też wspomaga się ją szkodliwymi dla organizmu ludzkiego 

konserwantami i substancjami chemicznymi. Sięgnij zatem 

po produkty lokalne! Zdrowe i świeże. 

 

 

 

                                        
 

                                    
                                                                             
Przygotowała Asia Sierak Va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największa kolekcja zegarków 

 
Bill Williams jest kolekcjonerem zegarków. Ma ich ponad 3021, 

dlatego został wpisany do KSIĘGI REKORDÓW GUINNESSA. 

Wśród tych urządzeń do mierzenia czasu znajduje się taki, który 

ma wielkość ziarnka ryżu i jest dokładny co do sekundy.  

Kolekcjoner zbiera zegarki od 1988 roku, a od 2005 prowadzi 

muzeum z zegarkami. 

 

                                                                              

 
 

Przygotowała Klaudia Ciuk Vc 
 

 



 
Nasz dom – ZIEMIA 

 
- Ilość wody na Ziemi nigdy się nie zmienia, woda jest 

tylko stale przetwarzana, po prostu zmienia miejsce. 

- Co roku ciężar Ziemi zwiększa się o ok. 3000 ton - 

powodem są spadające na planetę meteoryty. 

- Gdyby Słońce przestało świecić, dowiedzielibyśmy się 

o tym dopiero po 8 minutach. 
 

 

 
 
 

Przygotowała Asia Dudek Va 

 
 
 
 

 
Ciekawostki ze świata zwierząt 

 
CHOMIK ROBOROWSKIEGO 

 
Jest jednym z najmniejszych gatunków chomików na świecie! 

Ma zaledwie 5 cm długości, jest więc długości 2-tygodniowego 

chomika syryjskiego. Jego futerko ma barwę piaskową, brzuch, 

łapki i pyszczek są białe. Porusza się bardzo zwinnie i nie lubi być 

głaskany. Nie kopie rozbudowanego systemu nor, jak jego kuzyni. 

Wygrzebuje sobie wąski otwór w wydmie i tuż za nią buduje swoją 

sypialnię. 

 

 

  
         

         

         

        
Przygotowały Marta Uzdowska IVa i Justyna Michalak IVa 

  

 
 

 



 

   KONIE ANDALUZYJSKIE 

 
Konie te pochodzą z Półwyspu Iberyjskiego w Hiszpanii. Były tam 

obecne już 5000 tys. lat temu, czego dowodzą prastare malowidła 

skalne. W dawnych czasach używano ich głównie do walki. Są one 

niezwykle ufne i spokojne. Mają one szlachetną głowę i ciemne, 

łagodne oczy. Najczęściej występują siwe i gniade okazy. 

W Hiszpanii nie akceptuje się wszystkich odmian, najbardziej 

poszukiwane są konie maści palomino. Andaluzy osiągają wysokość 

150 – 165 cm w kłębie. Dwa konie tej rasy wystąpiły w roli 

wierzchowca czarodzieja Gandalfa w filmie „Władca Pierścieni”. 

 

 

 
 

 

 
Przygotowała Martyna Olejnik Vb 
 
 
 
 
 
 

 

 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE… 

 
 

W strefie międzyzwrotnikowej rośnie tzw. drzewo chlebowe 

o wąskim pniu, rozłożystej koronie i  wielkich kulistych owocach, 

które po upieczeniu zyskują smak chleba. To podstawowa roślina 

jadalna na Pacyfiku. Drewno drzewa chlebowego wykorzystywane 

jest jako cenny surowiec budulcowy. 
 

 
 

Zakwas chlebowy został podobno wynaleziony przez pewną 

niewolnicę w starożytnym Egipcie. Legenda głosi, że zapomniała ona 

o pozostawionej na słońcu papce zbożowej przygotowanej 

do upieczenia placków. Ciepła mieszanina zaczęła fermentować. 

Kobieta, mimo wszystko,  nie zrezygnowała z upieczenia placków, 

a te niespodziewanie urosły i okazały się znakomite! 

 
     

Przygotowała Karolina Deja Va 



 

*** 

 
- 12,3 mln Polaków (tych pracujących) ma na utrzymaniu resztę 

społeczeństwa czyli ponad 25 mln osób. 

 

- 30 filiżanek herbaty lub 80 filiżanek kawy to śmiertelna dobowa 

dawka kofeiny.  

 

- 34 milionów cegieł użyto do budowy Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie. 

 

- 6 lipca 1995 roku miało miejsce oficjalne otwarcie pierwszej 

na świecie internetowej księgarni – Amazon.com 

 

- Albert Einstein czytał książki mając 3 lata, a jako pięciolatek 

potrafił w pamięci rozwiązywać skomplikowane obliczenia. 

 

- CHART ANGIELSKI GREYHOUND jest najszybszym psem świata. 

Osiąga on nawet 100 km/h. 

 

- Dżinsy wymyślone 150 lat temu przez Leviego Straussa stały się 

symbolem Dzikiego Zachodu i amerykańskiej popkultury. 

 

- Dla trwałości płyt CD groźniejsze są zarysowania górnej 

powierzchni (tej z napisami) niż dolnej. 

 

- Dokładnie jak odciski palców, odcisk języka jest niepowtarzalny. 

 

- Dwa gatunki ssaków – dziobak i kolczatka – składają jaja, oba 

zamieszkują Australię. 

 

 

- Gondolierem może zostać tylko WENECJANIN, okres praktyki 

(nauki sterowania gondolą) trwa 10 lat. 

 

- Historia reklamy internetowej – październik 1994, pierwszy baner 

reklamowy w Hot Wired. 

 

- Imię Boromir znaczy ,,czerwony klejnot”. 

 

- Co roku odkrywane jest około 15 – 20 tysięcy gatunków zwierząt 

oraz 2 tysiące odmian roślin. 

 

 
 

Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/


Książki z mojej półki... 
                                     

    Blondynka na językach 

 
Chcesz zrobić zakupy w Mediolanie? W Rzymie nie wiesz, jak 

zapytać o Koloseum? W Austrii nie spytasz o godzinę, bo nie wiesz 

jak? W Ameryce twój brat miał wypadek, a ty nie wiesz, jak 

poprosić o pomoc? To ci się już nigdy nie zdarzy!!! Blondynka 

na językach pomoże ci w łatwy sposób opanować naukę języków 

obcych. Jak mówią „Gdy się coś pozna nie jest obce”. Masz dość 

ślęczenia nad książkami i wkuwania regułek, które (nie oszukujmy 

się) są nudne? Dzięki tej książce nie będziesz musiał tego robić! 

Zero wkuwania, zero odmian czasowników, zero nudy! To jest kurs 

rozmawiania. Pomoże ci zapamiętać wyrażenia dzięki którym 

nauczysz się  sam/a tworzyć zdania. Dodatkowo do każdej książki 

dołączona jest płyta. Na pewno nauczysz się rozmawiać w danym 

języku. Musisz włożyć w to trochę pracy i serca. POLECAM!!!!! 

       
A już niedługo kolejne tomy… 

                                  
  
Przygotowała Matylda Kupka Vb 
 
 

Z kamerą wśród gwiazd…      

                                                                          

 
 

Znana gwiazda muzyki. Nagrała wiele piosenek, między innymi 

„Waka waka” i „Loca”. Śpiewała na mistrzostwach świata RPA 2010. 

Urodziła się 2 lutego 1977 w Kolumbii. Naprawdę nazywa się Isabel 

Mebrak Ripoll. Ma swój własny pomnik w Barranquilla. 

UWAGA!!! 17 maja Shakira wystąpi w Polsce. Wielka okazja 

dla fanów piosenkarki. Bilety już w sprzedaży.    

 

       
 

 
Przygotowała Ola Trendak IVb 
 

 


