
 

 

Gazetka pod 
kierunkiem  

Pani Katarzyny Styczeń 
 
 

Numer „Wagarowicza” przygotowali: 
 

A. Trendak   Vb 
W. Wlaźnik   Vb 
J. Ambroziak   Vb 
J. Sierak    VIa 
J. Dudek    VIa 
K. Modzelewska  VIa 
A. Grajewska   VIa 
N. Gajewska   VIa 
K. Deja    VIa 
J. Korycka   VIa 
J. Potocki    VIa 
M. Kupka    VIb 
A. Gajek    VIb 
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Zapraszamy do współpracy. 

Redakcja 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II 
WW 
 
 



 

 

PRIMA APRILIS – NIE WIERZ, BO SIĘ 
POMYLISZ 

 
PIERWSZY KWIETNIA – PRIMA APRILIS 

To dzień wzajemnego żartobliwego oszukiwania się, „wyprowadzania 

w pole” przy pomocy nieprawdziwych, nierzadko niepokojących 

żartów. W Polsce PRIMA APRILIS odnotowano w XVI w., ale już 

wtedy uważany był za dawny obyczaj.  

Anglicy dzień 1 kwietnia nazywają „April Fools Day”, czyli Dniem 

Głupców. Niemcy – „Indenaprilschicken” – oszustwem 

primaaprilisowym, a Francuzi  „Poisson d’ Avril”, a więc rybą 

kwietniową, który to zazwyczaj polega na przyczepianiu komuś 

na plecach zdjęcia ryby. 

1 kwietnia kawały innym robią chyba wszyscy  

i nie wypada tego dnia obrażać się – ani nauczycielom,  

ani rodzicom ;) 

Żartując, należy jednak pamiętać, żeby kogoś nie urazić. Dobry 

żart polega bowiem na tym, że bawią się wszyscy –  

i ten kto nabiera, i ten, kto pada ofiarą żartownisia. 
 

 
 
 
 

9 KWIETNIA – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

 
DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – znany jest przede wszystkim 

jako dzień wzajemnego oblewania się wodą. W zależności  

od regionu Polski, święto to nazywane jest Lanym 

Poniedziałkiem, Śmigusem – dyngusem, Polewanką  

czy Oblewanką.   
 

 

 
 
 

Przygotowała Aleksandra Grajewska VIa 



 

 

SENNIK            
 
 
KUKURYDZA – dobrobyt, bogactwo i dostatek 
 

LIŚCIE LAUROWE – symbol zwycięstwa, 
pokonania przeciwności losu 

 
MORELE – symbolizują radość i optymizm 
 

OBJAZD – symbol braku możliwości 
prostego wyjścia z trudnej sytuacji 

 
LEW – jest symbolem siły, odwagi, władzy 
 

                                                                            
Redakcja  

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

Chłopiec prosi w sklepie zoologicznym o gołębia 

pocztowego. 

- Obecnie nie ma, ale polecam ci pocztową papugę. 

- A jaka jest między nimi różnica? 

- Kolosalna! Jeżeli papuga się zgubi, to zawsze może 

zapytać  o drogę. 

 
- Tato masz dzisiaj takie małe zebranie 

rodziców w szkole! 

- A co masz na myśli mówiąc małe? 

- Ja, ty, wychowawczyni i dyrektor…   

 

 
Przygotowała Natalia Gajewska VIa 



 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

KAMIL – uwielbia podróżować i poznawać nowych ludzi 

 

FRANCISZEK – śpioch, lubi czytać 

książki o samochodach 

 

MARIUSZ – skryty, nie lubi poznawać nowych ludzi 

 

BOŻENA – sympatyczna, zawsze 

uśmiechnięta 

 

MARIANNA – koleżeńska, można jej zaufać 

 

EMANUELA – sprytna, zawsze ma dobry 

humor 
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zimowe igrzyska 

 

28.02.2012 r. na szkolnym lodowisku Zespołu Szkół w Michałowicach 

nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali II Zimowe 

Igrzyska Sportowe dla klas IV –VI SP.                                 

Imprezę otworzyła pani dyr. E. Kwiatkowska. Nauczyciele 

przygotowali różne konkurencje łyżwiarskie: slalomy, jazda parami 

z laską gimnastyczną, wyścigi wahadłowe, tory przeszkód. Drużynę 

każdej klasy stanowiło 5 dziewczynek i 5-u chłopców.  

 

Oto wyniki końcowej klasyfikacji: 

 

I miejsce w klasach IV - zajęła klasa IVa,  

w klasach V – klasa Vc,  

w klasach VI – klasa VIb.  

 

Na zwycięzców czekały piękne statuetki, a za II i III miejsca 

dyplomy.  

Na słowa wyróżnienia zasługują dziewczęta z klasy Va, które 

przygotowały plakaty z hasłami reklamującymi ich klasę 

i dopingowały swoich zawodników podczas zawodów. Wszystkim 

zawodnikom gratulujemy sukcesu, zwycięstwa nad własnymi 

słabostkami. Dziękujemy także pani A. Gajewskiej, pielęgniarce 

szkolnej, która czuwała w trakcie igrzysk nad zdrowiem naszych 

podopiecznych .  

 

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego  

 

 

  

 

 
 

 

 



 

 

 
Rozgrywki gminne w piłkę ręczną  

 

15.03.2012 r. w Michałowicach odbyły się rozgrywki gminne w piłkę 

ręczną. Drużyna chłopców z Michałowic odniosła zwycięstwo 

nad zawodnikami Nowej Wsi 11:6. 

 
Reprezentacja chłopców w składzie:  

 Kaczorowski Hubert  

 Adamski Jan  

 Sala Michał  

 Kukiełka Michał  

 Szczodry Piotr  

 Wójcicki Olaf  

 Dąbrowski Mikołaj  

 Pojmański Karol  

 Piestrak Maciej  

 Koch Patryk  

 Gregorowicz Michał  

 Marszałek Mikołaj 

zdobyła I miejsce w rozgrywkach gminnych i będzie reprezentować 

naszą Gminę w zawodach powiatowych.  

 

Gratulujemy !!!  

Już wiosna! 

 

21.03.2012 r. nadeszła kalendarzowa wiosna. W naszej szkole tego 

dnia królowały postacie z bajek. W hali sportowej uczniowie  

klas IV – VI zaprezentowali historyjki według własnych scenariuszy. 

Często finał był bardziej zaskakujący niż w oryginale. Mogliśmy 

obejrzeć: Jasia i Małgosię, Smerfy, Kota w butach, Kopciuszka, 

Królową Śniegu, Pszczółkę Maję, Czerwonego Kapturka, 

Jaskiniowców, Królewnę Śnieżkę. Uczniowie zadziwili pomysłowością 

i zaangażowaniem. Wielkie brawa dla młodych artystów. 

Po występach był czas na poczęstunek. Każda klasa przygotowała 

pyszne słodkości. Tego dnia wszyscy świetnie się bawili. 

Pierwszy Dzień Wiosny zorganizował Samorząd Uczniowski 

pod kierunkiem p. Marty Ciechomskiej. 

 

 



 

 

NASI MŁODZI POECI… 

 
Muzyka 

Muzyka jest czymś niezwykłym. 

Jej świat jest bardzo zaplątany, 

Lecz gdy pozna się ją bliżej  

Zachwyca, 

Oczarowuje 

I zakochuje w sobie. 

Jej nie trzeba szukać, 

Ona jest bliżej niż myślisz. 

Wystarczy dobrze szukać 

I nasłuchiwać, by dostrzec 

Skrywane piękno. 

 
 

 
 
 

 

Książki 

Kiedy wezmę książkę do ręki 

Słyszę jej szept, 

 oddech, 

i bicie serca. 

Ona przenosi nas do atramentowego świata, 

Gdzie chodzą mistyczne stwory, 

Wróżki i gnomy. 

Tam nie ma bólu, 

Jest śmiech. 

Zaraźliwy śmiech. 

Sięgaj częściej po książkę, 

W której marzenia granic nie mają. 

 

 
Autor wierszy 

Aleksandra Trendak Vb 

 



 

 

Miłość wesoła 

Miłość wesoła jak śmiech anioła 

Miłość prawdziwa 

I tak urokliwa. 

Każdy ci przyzna, że jest prawdziwa. 

Miłość jest wielką tajemnicą życia, 

Aby ją zrozumieć, daj się raz schwytać 
 

 
 

 
Autor wiersza 

Julia Korycka VIa 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła  

Nasza szkoła jest wesoła, 

Chodzi do niej mała Ola. 

Kasia, Basia i Marysia 

Biorą duży przykład z Krzysia. 

 

Każdy uczeń uczy się, 

Każdy bardzo mądrym jest. 

Nasza szkoła jest wspaniała, 

Wiele nagród już wygrała. 

 

Z matmy, sportu i z historii 

 już nie raz staliśmy w glorii. 

Szkoła nadal się rozwija 

Mimo że sześć dych jej mija. 

 

Jaki cel jest jej istnienia? 

To od lat się już nie zmienia.  

Uczeń= sprawność, jego wiedza, 

By świat o nas się dowiedział. 
 Autor wiersza 

Karolina Deja VIa 



 

 

 

Codziennie rano wstaję, 

Myję zęby, no i daję 

Psu jedzenie, trochę wody, 

Potem wcinam zimne lody 

Na śniadanie i do szkoły 

Ruszam dziarsko i wesoło. 

W szkole tak jak zwykle nudy, 

Ale lubię do tej „budy” 

Chodzić, gdyż zawsze po szkole 

Na boisku strzelam gole. 

Potem na desce jeździmy 

Od lata do samej zimy. 

 
Autor wiersza 

Julian Potocki VIa 
 

 

Tulipany 

 

Tulipanów całe łany rosną tu. 

Żółć i czerwień, 

Tulipany jak ze snu. 

Swe kielichy otwierają, kiedy chcą, 

By zapachem rozradować duszę mą. 

 

 
 
 

Autor wiersza 
   Weronika  

 

 

 

 

 



 

 

Wiosenne przebudzenie 

 

  Przyroda budzi się do życia, 

   Słoneczko mocniej przygrzewa, 

   Ptaszki ćwierkają 

   A ludzie się uśmiechają. 

 

   Żabki głośniej rechoczą, 

   Bociany przylatują, 

   Skowronki rano śpiewają 

   I wszystkich rozweselają. 

 

   Kwiatki pączki wypuszczają 

   I pięknie kolorami nas witają, 

   A trawka zielenić zaczyna 

   I życie się rozpoczyna. 

 
 

Autor wiersza 
Jola Ambroziak Vb                           

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka 

 

czcza     czća     ćća 

czcze     cze     ćće 

czczy     czći     ćći 

czczo     czćo    ćmo 

czczu     czću     ćću 

 

 

 

CZYŻYK 

 

Czesał czyżyk czarny koczek, 

czyszcząc w koczku każdy loczek, 

po czym przykrył koczek toczkiem, 

lecz część loczków wyszła boczkiem. 

 

 

 



 

 

Podróże ze smakiem… 
 

       NALEŚNIKI Z PIECZARKAMI 

 

 1 kg pieczarek 

 1 cebula 

 sól, pieprz 

 olej do smażenia 

 0,5 kg mąki 

 woda 

 

Pieczarki umyć, pokroić, usmażyć na oleju z cebulą. 

Doprawić do smaku. Z mąki, wody i oleju zrobić ciasto 

naleśnikowe. Usmażyć placki. Na każdy naleśnik nałożyć 

pieczarki i zwinąć. Podsmażyć na złoty kolor. 

 
 

 
Przygotowała Joanna Dudek VIa 

CIEKAWOSTKI  

  

    

 
KUNA DOMOWA jest wielkości kota. Ubarwienie ma szarobrązowe.  

Jej futro podobne jest do sierści kuny leśnej - różni się od niego 

tylko kolorem i kształtem plamy na podgardlu. Kuna domowa 

ma długą, białą plamę, rozwidloną na piersiach, sięgającą  

aż do górnej część przednich nóg. Jest ona mniejsza od swojej 

leśnej krewniaczki. Charakterystyczne dla niej jest także cieliste 

ubarwienie noska. Kunę domową spotkać możemy w Eurazji, w Polsce 

jest stosunkowo rzadka. 

       

    
 
Przygotowała Karolina Deja VIa 

 



 

 

                    YORKSHIRE TERRIER  

   

Yorkshire Terriery pojawiły się w połowie XIX wieku.  

Miały tępić myszy i szczury w domach biednych 

rzemieślników i robotników.  

To małe psy wyhodowane w hrabstwie Yorkshire,  

na Północy Anglii, w wyniku krzyżowań ras terrierów. 

Yorkshire  Terriery są psami skorymi do zabawy, 

aktywnymi. Nie są agresywne i lubią towarzystwo ludzi, 

tolerują dzieci. Są przywiązane do właściciela, mogą być 

nieufne wobec obcych.  

 

 
Przygotowała Anna Gajek VIb 

ŻABA 

 
 

Żaba – zwyczajowa nazwa płazów z rodziny żabowatych. W Polsce 

nazwę tę noszą między innymi następujące gatunki: żaba trawna, 

żaba wodna, żaba śmieszka i żaba moczarowa, co powoduje 

bliskoznaczność nazwy żaba i rodzaju. Wszystkie gatunki tej 

rodziny są w Polsce objęte ochroną gatunkową. Żaby mają sylwetkę 

charakterystyczną dla płazów bezogonowych: ciało krótkie, 

spłaszczone, pokryte nagą skórą. Palce tylnych nóg spięte błoną 

pławną. Szkielet żaby składa się z kręgosłupa, szkieletu kończyn 

i szkieletu czaszki. Samice żaby składają jaja zwane skrzekiem 

w wodzie. Z jaj wylęgają się kijanki, które znacznie różnią się 

od osobników dorosłych. W ciągu około 16 tygodni życia w wodzie, 

kijanka stopniowo przeobraża się w dorosłego osobnika i staje się 

gotowa, by opuścić środowisko wodne.  
                                              

                                         Przygotowała Asia Sierak VIa 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Yorkshire_(Anglia)


 

 

         

Rosomak – gatunek drapieżnego ssaka lądowego 

z rodziny łasicowatych. Jest jednym z największych 

zwierząt obok wydry olbrzymiej i wydry morskiej. 

Ze względu na wygląd, uważany był początkowo 

za bliskiego krewniaka psów lub niedźwiedzi. W wielu 

regionach niesłusznie uważany za zwierzę bardzo 

agresywne, wręcz krwiożercze.  

 
 

       
          

Przygotowała Karolina Deja VIa 
 

 

 

Street art 3D 
Street art 3D to sztuka uliczna, zapoczątkowana przez 

Niemca, Manfreda Stadera w 1980 roku. Projekt miał 

wywołać wrażenie trójwymiarowości na płaskiej 

powierzchni, co stwarzało niesamowite iluzje.  

,,Streetart-yści” także dzisiaj tworzą na ulicach dużych 

miast; odbywają się konkursy oraz pokazy z tej dziedziny. 

Niestety - jeśli takie rysunki tworzymy na otwartych 

przestrzeniach- nie są to trwałe obrazy. Niektóre z nich 

są jednak wykonywane (pomimo nazwy) wewnątrz 

budynków. Street art-y tworzone są z kredy, bądź 

specjalnej farby. Dzięki takim obrazom, zwykłą uliczkę 

możemy zamienić  

w wenecki kanał, lodowiec, bądź cokolwiek innego. Można 

sobie wyobrazić, jakie wrażenie może wywołać taki  

projekt! 

  
 

Przygotowała Kaja Modzelewska VIa 



 

 

O KSIĘDZE REKORDÓW GUINNESSA 

KSIĘGA REKORDÓW GUINNESSA – informator wydawany 

corocznie przez firmę Guinness, zawierający udokumentowane 

rekordy świata, zarówno naturalne, jak i osiągnięte przez ludzi. 

Pierwsza edycja została wydana w roku 1955.  

Polska edycja ukazuje się od 1991 roku. Odnotowuje rekordowe 

osiągnięcia w różnych dziedzinach, od ważniejszych po błahe,  

jak np. „największa porcja spaghetti spożyta jednorazowo”. 
 
 

 
 
 

Przygotowała Aleksandra Grajewska VIa 

 
 
 
 

 

Książki z mojej półki... 

 
Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 

 

Kolejny, 10 już tom, z serii „ Felix, Net i Nika”, wspaniałej 

powieści o przygodach trójki polskich gimnazjalistów.  

Tym razem nasi bohaterowie za pomocą Skoczywrót 

przenoszą się do świata równoległego. Z początku  

nie zauważają drobnych zmian w otoczeniu, jednak  

po kilku skokach orientują się, co się tak naprawdę stało. 

Każdy kolejny świat jest odległy od Świata Zero. Książka 

jest bardzo ciekawa.  

Serdecznie polecam! 

 

 
Przygotowała Matylda Kupka VIb 

 


