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PRIMA APRILIS, czyli po łacinie pierwszy 

kwietnia. 

Tego dnia robi się żarty lub płata figle :) 

Dozwolone są drobne kłamstewka! 
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PRIMA APRILIS NIE DLA 

SZÓSTOKLASISTÓW!!! 
 

 

 

1 kwietnia uczniowie klas szóstych pisali pierwszy w swoim 

życiu poważny sprawdzian kończący naukę w szkole 

podstawowej. 

 

W tym roku po raz pierwszy, oprócz języka polskiego 

i matematyki, były sprawdzane umiejętności z języka 

angielskiego. 
 

 
 

    Przygotowała Weronika Zawitkowska Vc 

 

 

 



 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

 

 

 

RENATA ZARYCHTA 
 NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO 

 
 

- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- Całe życie (od zawsze). 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Tak, mimo zmęczenia. 
 
- Co podoba się Pani najbardziej w pracy? 
- Radość dzieci, które dostają dobre oceny, nietypowe święta, 
wakacje, przedstawienia. 
 

- Gdyby mogła Pani zmienić zawód, to co chciałaby Pani robić? 

- Chciałabym zajmować się grafiką komputerową lub fotografią. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jaki przedmiot lubiła Pani w szkole najbardziej? 

- Polski, ponieważ miałam dobrego polonistę. 

 

- Jakie jest Pani hobby? 
- Praca, czytanie książek, fotografowanie i robienie foto-książek. 
 

- Gdyby to od Pani zależało, to co zmieniłaby Pani w naszej 

szkole?  
- Chciałbym, żeby było więcej pieniędzy na słowniki, szafki, 
wyposażenie pracowni w różny sprzęt i żeby były mniej liczne klasy. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
 
 

Wywiad przeprowadziły  
Katarzyna Ambroziak i Weronika Krasowska VIb 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej 
 

 

W sobotę, 14 marca w sali multimedialnej Urzędu Gminy 

Michałowice w Regułach odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

Angielskiej dla klas IV -  VI Szkół Podstawowych w Gminie 

Michałowice - pod patronatem wójta gminy Michałowice. 

 

Do Konkursu przystąpiło 68 najbardziej utalentowanych uczniów 

szkół podstawowych Michałowic, Nowej Wsi i Komorowa.  

 

Wszyscy wykonawcy prezentowali bardzo wysoki poziom 

umiejętności artystycznych i językowych. Uczestnicy śpiewali 

piosenki z filmów anglojęzycznych, które sami zapowiadali 

po angielsku. 

 

Reprezentanci naszej szkoły w kategorii SOLIŚCI zajęli dwa 

najwyższe miejsca oraz wyróżnienie: 

 

I miejsce: Gabriela Podleś kl. 6d 

II miejsce: Jakub Mazur kl. 6b 

 

Wyróżnienie: Urszula Bejda kl. 5a 

 

Laureaci i wyróżnieni otrzymali przepiękne statuetki (mikrofony 

w dłoni) oraz dyplomy. 

 

 



 

 

Igrzyska zimowe 

 

 

16.03.2015 r. na zakończenie sezonu łyżwiarskiego nauczyciele 

wychowania fizycznego zorganizowali już V Zimowe Igrzyska 

Sportowe klas IV –VI.  

 

Miały one na celu propagowanie jazdy na łyżwach, jako sportu 

na całe życie oraz kształtowanie potrzeby ruchu na świeżym 

powietrzu. 

 

Igrzyska odbywały się na szkolnym lodowisku. Każda klasa wystawiła 

drużynę w składzie: 5 dziewczynek i 5 - u chłopców. Nauczyciele 

przygotowali różne konkurencje łyżwiarskie m.in.: slalom, bieg 

„stonóg”, „sadzenie ziemniaków”, wyścigi w parach z piłkami 

gimnastycznymi, tor przeszkód, a w nim: przejazd pod płotkiem, 

strzał do bramki. 

Na zwycięzców czekały piękne statuetki.  

 

 

Oto wyniki końcowej klasyfikacji: 

 

I miejsce  

 w klasach IV - klasa IVd  

 w klasach V – klasa Va  

 w klasach VI – klasa VId  

 

II miejsce  

 w klasach IV - IVc  

 w klasach V – Vc  

 w klasach VI – VIa 

III miejsce  

 w klasach IV - IVa  

 w klasach V - Vb  

 w klasach VI- VIc 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy sportowej postawy!  
 

 

 

 

 



 

 

 

Szkolny Mistrz Ortografii 2014/2015 

 

 

W marcu odbył się II etap konkursu ortograficznego o tytuł 

„Szkolnego Mistrza Ortografii”. W konkursie wzięło udział 15 osób 

– byli to przedstawiciele poszczególnych klas, którzy w I etapie 

napisali dyktando najlepiej w grupie.  

 

Wyniki konkursu: 

 

Tytuł SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII ROKU SZKOLNEGO 

2014/15 otrzymuje: 

• Natalia Błońska z klasy Vb 

 

Tytuł I WICEMISTRZA otrzymuje: 

• Gabriela Podleś z klasy VId 

 

Tytuł II WICEMISTRZA otrzymuje: 

• Mateusz Płoński z klasy IVa, 

• Tola Gopsz z klasy VIc 

 

Wyróżnienie otrzymuje: 

• Andrzej Szyndler z klasy IIIc 

 

Serdecznie gratulujemy!!! 

 

 

Mistrzostwa Powiatu Pruszkowskiego w mini piłce ręcznej 

chłopców 

 

Dnia 19 marca 2015 r. w szkole, w Michałowicach, odbyły się zawody 

o Mistrzostwo Powiatu Pruszkowskiego w mini piłce ręcznej 

chłopców. 

W rywalizacji wzięły udział reprezentacje z: Raszyna, Pruszkowa 

(SP nr 6) i Michałowic. 

Drużyna gospodarzy zdobyła I miejsce zwyciężając z zespołem 

Raszyna 16:6 i ekipą SP nr 6 Pruszków 9:6. 

Drużyna z Raszyna zwyciężyła z Pruszkowem i zajęła II miejsce. 

 

Gratulujemy i życzymy naszej drużynie sukcesu w kolejnym etapie 

rywalizacji. 

 

Skład zwycięskiej reprezentacji:  
• Krzysztof Rola 

• Filip Osadca 

• Patryk Łabędzki 

• Franciszek Szewczyk 

• Julian Włodarek 

• Jakub Mantey 

• Jakub Gostkowski 

• Filip Pawlikowski 

• Antoni Ślęzak 

• Marcel Sołowiej 

• Maciej Świeciński 

• Bartosz Kobyłecki 

• Patryk Bloch 

• Bartosz Mantey 

• Piotr Brodowicz 



 

 

Wściekły azot 

 

 

23.03. 2015 r. uczniowie klas V i VI uczestniczyli w niezwykle 

widowiskowym pokazie z wykorzystaniem ciekłego azotu.  

 

Była czarodziejska mgła, przybijanie gwoździ bananem, róża 

zamieniona w szkło i wiele innych doświadczeń pokazujących świat 

ekstremalnie niskich temperatur.  

 

Zajęcia sfinansowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej.  

 

 

 

 

 

Lekcja mitologii w klasie Vb i Vc 
 
 
Dnia 20 marca uczniowie klasy Vb i Vc na lekcji języka polskiego 

zaprezentowali inscenizację mitu pt. „Demeter i Kora”. Pracując 

w kilkuosobowych zespołach przygotowali niezbędne rekwizyty, 

dekoracje i kostiumy. 

 

Na koniec uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że była to nietypowa 

lekcja mitologii, która na długo zostanie wszystkim w pamięci. 

   



 

 

Wieczorek poetycko – muzyczny z okazji Światowego 

Dnia Poezji pt. „Poetycka podróż w czasie” 
 

26 marca w naszej szkole odbył się 6. już wieczorek poetycko – 

muzyczny z okazji Światowego Dnia Poezji pt. „Poetycka podróż 

w czasie”. Talentem recytatorskim wykazali się uczniowie z klas 

IV – VI. 

 

Literacką wędrówkę przez wieki, od średniowiecza po 

współczesność, podkreśliła muzyka pochodząca z danej epoki. 

Dodatkowym urozmaiceniem były specjalnie dobrane pieśni 

i piosenki. 

 

Scenografię uroczystości stanowiły zapalone lampki oraz portrety 

pisarzy. 

 

W spotkaniu uczestniczyli rodzice, dziadkowie oraz bliscy uczniów. 

Przedstawienie spotkało się z zaciekawieniem osób obserwujących. 

 

Organizatorkami wieczorku poetycko – muzycznego były: p. Alina 

Stencka, p. Katarzyna Traczyk, s. Maria Zajkowska. 

Mistrzostwa międzypowiatowe w mini piłkę ręczną 

 

30.03.2015 r. w Sochaczewie odbyły się zawody o Mistrzostwo 

Międzypowiatowe w mini piłkę ręczną chłopców szkół podstawowych. 

W rozgrywkach wzięli udział mistrzowie swych powiatów, drużyny: 

Michałowic, Teresina, Starych Babic, Grodziska Mazowieckiego, 

Jaktorowa, Radziejowic. 

Michałowice w fazie grupowej zwyciężyły z Grodziskiem 

Mazowieckim 9:6 oraz z Radziejowicami 8:5, zajmując I miejsce 

w grupie i prawo gry o finał i awans do Mistrzostw Województwa 

Mazowieckiego. 

W finale Michałowice nie sprostały drużynie Strych Babic, 

przegrywając wynikiem 6:15 i zdobywając srebrny medal. 

 

Gratulujemy! 

 
Skład naszej reprezentacji: 

Patryk Łabędzki 

Franciszek Szewczyk 

Julian Włodarek 

Jakub Mantey 

Jakub Gostkowski 

Filip Pawlikowski 

Antoni Ślęzak 

Marcel Sołowiej 

Maciej Świeciński 

Bartosz Kobyłecki 

Patryk Bloch 

Bartosz Mantey 

Piotr Brodowicz  

Krzysztof Rola 



 

 

Wieczór w Teatrze Żydowskim 

 

 

Dnia 25.03.2015 r., wieczorem, uczniowie z klas IV-VI wraz 

z p. Katarzyną Traczyk i p. Aliną Stencką, obejrzeli w Teatrze 

Żydowskim musical pt. „Skrzypek na dachu”. 

 

„Skrzypek na dachu” to musical cieszący się wielką sławą na całym 

świecie. Libretto powstało w oparciu o powieść Szołema Alejchema 

„Dzieje Tewjego Mleczarza”. 

Jest rok 1905, okres rodzącego się komunizmu. Na terenie carskiej 

Rosji, w małym miasteczku zwanym Anatewką, mieszkają Żydzi 

i Rosjanie. Główny bohater, mleczarz Tewje, ma pięć córek, które 

chce wydać za mąż tak, jak nakazuje żydowska tradycja. 

Dziewczęta buntują się przeciwko propozycjom swatki, chciałyby 

wyjść za mąż z miłości. Tewje zastanawia się, co jest ważniejsze: 

tradycja czy szczęście córek. 

 

Musical bardzo podobał się wszystkim uczestnikom wycieczki. 

 

          

SENNIK  

         

 
         KINO – tajemniczy wielbiciel 

  

   WIOSŁO – oszust  

 

     PISANKA – wyjazd nad morze 

 

   SPODNIE – duże wydatki 

       TEATR – dobra wiadomość 

                                     
                                       
         Redakcja 

 
 



 

 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

 
Przed egzaminem student pyta studenta:  
- Powtarzałeś coś?  
- Tak.  
- A co?  
- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

W szkole: 

 Jasiu, odmień czasownik „idę. 

 Ja idę, ty idziesz, on idzie... 

 Trochę szybciej, Jasiu. 

 Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie... 
 

 

 

 
HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH ;) 

 
 

 Francuzów nazywamy żabojadami, gdyż zjadają ich żaby. 
 

 Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć. 
 

 Koryto należy umyć po zjedzeniu świń. 
 

 Jacek Soplica miał długie rzęsy i dlatego nazywali go wąsalem. 
 

 Starożytni Egipcjanie zapisywali wszystko na papierosach. 

 
 
 
 

   Redakcja 
 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-szkole-jasiu-odmien-czasownik-ide-ja.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-szkole-jasiu-odmien-czasownik-ide-ja.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-szkole-jasiu-odmien-czasownik-ide-ja.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,w-szkole-jasiu-odmien-czasownik-ide-ja.html


 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

GRZEGORZ – nie liczy się z odczuciami innych, zawsze 

próbuje ich sobie podporządkować 

 

EDYTA – wykazuje dużo sprytu i zaradności, kocha 

podróże 

 

ERYK-  chętnie pomaga innym, kochliwy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOWITA – rozważna, ma łatwość wysławiania się 

 

LEON – jest łasuchem, poważnie traktuje swoje 

obowiązki 

 

KLAUDIA – ciekawość życia nie pozwala jej długo 

usiedzieć na miejscu 

 
    Redakcja 



 

 

   

WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  

 

Suhaki dawniej zamieszkiwały stepowe i półpustynne 

środowiska całej Eurazji. Dziś występują na stepach Azji 

Środkowej na terenie Rosji, Mongolii i Chin. W XVI 

i XVII wieku zachodnia granica występowania gatunku 

sięgała do przedgórza Karpat Wschodnich i do Bugu. 

Suhaki mają do 1,35 m długości, do 75 cm wysokości 

i ważą do 45 kg. 
 

 
 

 

 

 
     Przygotował Filip Pawlikowski VId 

 

 

Podróże ze smakiem… 

  

BUDYNIOWE BABECZKI 

 

Przygotuj foremki do babeczek oraz budyń według 

przepisu na opakowaniu. 

  

Foremki opłucz zimną wodą, przelej do nich budyń. 

Przestudź i odstaw do lodówki na około 15 minut.  

Wyjmij budyniowe babeczki na talerzyk, odwracając do 

góry dnem.  

Smacznego!  

 

 

 
     Przygotował Filip Pawlikowski VId 



 

 

 

Muffinki na słono z szynką 

 

Składniki 

- 2 czubate łyżki otrębów owsianych lub pszennych 

- jajko 

- 2 plasterki szynki  

- ćwierć łyżeczki drożdży 

- odrobina mleka 

- suszone oregano lub inne ulubione zioła 

- sól i pieprz 

 

Piekarnik nagrzać do 160 stopni. 

Białko zmiksować na bardzo sztywną pianę. Do osobnej 

miseczki włożyć otręby, wędlinę pokrojoną na małe 

cząstki, drożdże i przyprawy. Dokładnie zmiksować. 

Połączyć z ubitym białkiem i wymieszać delikatnie łyżką. 

Rozłożyć do foremek muffinkowych. 

Żółtka wymieszać z kilkoma kroplami mleka i wysmarować 

mieszanką każdą muffinkę. Posypać na wierzchu oregano 

i włożyć na pół godziny do piekarnika. 
 

    

  Przygotowała Marta Bedełek IVb 

 

CZY WIESZ, ŻE... 

 

 30 minut odkurzania to 150 kalorii mniej 

 

 1 godzina skakania na skakance to 580 kalorii mniej 

 

 30 minut zmywania to 60 kalorii mniej 

 

 30 minut ścierania kurzy to 120 kalorii mniej 

 

 1 godzina prasowania to 145 kalorii mniej 
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KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

Gimnastyka języka 

 

TRZNADEL 
 

W krzakach rzekł do trznadla trznadel: 
- Możesz mi pożyczyć szpadel?  

Muszę nim przetrzebić chaszcze, 
bo w nich straszą straszne paszcze. 

Odrzekł na to drugi trznadel: 
- Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!  

Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, 
z krzykiem pierzchnie każda paszcza! 

 

 

 

 

         Redakcja 

NASI MŁODZI POECI… 

 

Wielkanoc 

 

Wielkanoc to bardzo miły czas, 

niestety w roku tylko raz. 

Chodzimy do kościoła z koszykiem w sobotę, 

każdy na smakołyki z niego ma ochotę. 

Bo tam się mieszczą: kiełbasa, jajka, chleb 

oraz cukrowy baranek, ciasto, sól i pieprz. 

Za to w niedzielę pyszne śniadanie, 

każdy rano na pewno wstanie. 

Idziemy spotkać się z rodziną, 

z miłą i wyrazistą miną. 

A na stole same pyszności, 

Gościmy w sercu wiele radości. 

 

      Autor wiersza 
      Weronika Zawitkowska Vc 



 

 

 

RODZICE 

 

Moi rodzice – najlepsze osoby. 

Na wszystko znajdą dobre sposoby. 

Gdy jestem chora i jest mi źle, 

To zawsze chętnie przytulą mnie. 

Kocham mamusię mą i tatusia. 

Na obiad chętnie bym zjadła strusia. 

To upolują go. Czy prawda to? 

Tak, tylko najpierw pójdą do zoo.  

No, a gdy kaczkę chcę  sobie zjeść, 

No to upieką  ich nawet sześć. 

Dzięki rodzicom jestem wesoła. 

Ja tańczyć będę z nimi dookoła.    
 

   
   

 

          

  

MUZYKA 

 

Uwielbiam śpiewanie, 

Na instrumentach granie, 

W bębny walenie, 

O nutach myślenie. 

Pianino i gitara, 

To jest zgrana para. 

A Polką i Walcem 

Też nie pogardzę. 

Muzykę lubię, 

W muzycznym jestem klubie 

Z trzech osób złożonym, 

Przez nas utworzonym. 

Na lekcje muzyki go utworzyliśmy, 

Parę prób już zrobiliśmy, 

Counting Stars zaśpiewaliśmy. 

Czas na zabawy zmarnowaliśmy, 

Kiedy próbę odbywaliśmy. 

6 z muzyki dostaliśmy 

I się z tego cieszyliśmy.  

Śpiewać, tańczyć 

Już umiemy,  

Szóstki znowu dostaniemy  

I na studia też pójdziemy. 

Kto jest w naszym zespole 

Prędzej niż powiem, się posolę. 



 

 

Żartowałam,  

innym powiedziałam. 

Potem tego nie żałowałam, 

Więc Wam mogę też powiedzieć, 

Bo to powinniście wiedzieć. 

Bo to ja i dwóch chłopaków, 

Jedynaków. 

A nie, pomyłka, 

To była zmyłka. 

Jeden ma siostrę, 

Drugi bez rodzeństwa. 

Razem do jednej klasy chodzimy, 

A więc codziennie siebie widzimy. 

Są to chłopcy z 5b 

I to wcale nie jest złe. 

Jest to Szymek Rz. z Rafałem, 

Który mawia: ja wiedziałem, 

Wszystko na teście zrobić umiałem. 

Już nie wiem jak ten wiersz zakończyć, 

Więc mówię: Pa! Już muszę kończyć. 

 

       Autor wierszy 
       Anna Ostrowska Vb 

 

 

 

 

 

WIOSNA 

 

Hmm... 

Ona już od rana w sukienkę ubrana. 

Makijaż nałożony, kapelusz zielony, 

a oczy błękitne, jak niebo w ciągu dnia. 

Kto to może być, czy ktoś już ją zna? 

To przecież wiosna, bo co innego być może? 

Słońce wcześnie wstaje, rośnie kwiat na dworze. 

Trawa zielenieje, zające kicają. 

A w kurniku kogut pieje, 

i na dworze ptaki ćwierkają. 

A po wiośnie lato, 

Tato, co Ty na to??? 

 

 
 

 
    Autor wierszy 

     Matylda Urbańska - Żaczek VIa



 

 

 


