
Gazetka pod 
kierunkiem  

Pani Katarzyny Traczyk 
 

Numer „Wagarowicza” przygotowali: 

K. Bójko IVa 
U. Bejda IVa 

N. Błońska IVb 
J. Piętowska IVb 

Sz. Rzepniewski IVb 
P. Krężlewicz IVb 

W. Zawitkowska IVc 
W. Szymańska IVc 

M. Sołowiej IVc 
M. Spiechowicz Va 

O. Gaj Va 
M. Urbańska – Żaczek Va 

K. Ambroziak Vb 
J. Mazur Vb 
B. Skorek Vb 
T. Gopsz Vc 

J. Twardowska Vc 
W. Boczek Vc 
J. Łyszcz Vc 

P. Kucińska Vc 
F. Osadca Vc 
B. Rauch Vc 

M. Malinowski Vc 
I. Adamowicz Vc 

G. Podleś Vd 
J. Parol Vd 

J. Gostkowski Vd 
K. Rola Vd 

F. Pawlikowski Vd 
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4 GRUDNIA - BARBÓRKA 

 

Barbórka to święto wszystkich górników. Obchodzone 

jest w dniu imienin Barbary.  

Święta Barbara jest patronką dobrej śmierci i ludzi 

trudnej pracy, w tym górników.  

Tego dnia górnicy idą do kościoła i ubierają się odświętnie 

w swoje galowe mundury. Maszerują w uroczystych 

pochodach, którym towarzyszą słynne orkiestry górnicze.  

 

                         
               

 
Przygotował Marcel Sołowiej IVc 
 

 

 
MIKOŁAJKI 

Mikołajki obchodzone są 6 grudnia, gdyż właśnie tego dnia 

św. Mikołaj z Miry ma imieniny. Zazwyczaj w nocy św. Mikołaj 

chowa prezenty do butów i pod łóżka. Ale czy to prawda...? 

Podobno św. Mikołaj był synem zamożnego kupca 

i otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie dzielił 

się z biednymi i nieszczęśliwymi. Właśnie od niego wzięła się 

tradycja rozdawania prezentów w święta. 

Dziś przedstawia się go w czerwonych spodniach 

i płaszczu, w czapce z pomponem oraz śnieżnobiałą brodą. 

 
 Przygotował Bartosz Rauch Vc 

 
 
 



 

 

Z okazji mikołajek      

wywiady 

z Mikołajami – uczniami naszej szkoły 

 
Wywiad z Mikołajem Grochalą z kl. IVc 
 

 
1. Czy podoba Ci się Twoje imię? 

- Bardzo mi się podoba. 

 

2. Czy wierzysz w św. Mikołaja? 

- Wierzę, bo zawsze do mnie przychodzi w nocy i mi coś przynosi. 

 

3. Co chciałbyś dostać od św. Mikołaja? 

- PS4. 
 

4. Jaki prezent od św. Mikołaja sprawił Ci największą radość? 

- Bardzo się ucieszyłem, gdy Mikołaj przyniósł mi hulajnogę. 

 

5. Co jest Twoim największym marzeniem? 

- Chciałbym wybrać się na Melediwy. 

Wywiad z Mikołajem Pojmańskim z kl. Vd 

 

 

1. Czy podoba Ci się Twoje imię? 

- Tak, ponieważ jest oryginalne. 

 

2. Czy wierzysz w św. Mikołaja? 

- Kiedyś wierzyłem, a teraz już nie. 

 

3. Co chciałbyś dostać od św. Mikołaja? 

- Tablet. 

 

4. Jaki prezent od św. Mikołaja sprawił Ci największą 
radość? 

- Największą radość sprawił mi prezent, który dostałem dwa 

lata temu, był to statek kosmiczny Lego. 

 

5. Co jest Twoim największym marzeniem? 

- Chciałbym zostać konstruktorem zestawów klocków Lego. 

 
       Redakcja 
 



 

 

SYLWESTER  

 

 

Obchody 

Samo święto pożegnania starego i powitania nowego roku 

narodziło się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. 

Początkowo obchodzono je tylko w bogatszych warstwach 

społeczeństwa, stopniowo zwyczaj przedostawał się do 

życia uboższych ludzi. Na początku XX wieku pojawiły się 

lokalne zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych. 

Na przykład w Danii zeskakiwano z krzesła o północy, 

a w Hiszpanii od 1909 wraz z każdym uderzeniem zegara 

zjada się jedno winogrono.  

 

 
 
Przygotowała Magdalena Spiechowicz Va 
 

 

 
 

 Jak przed Wigilią z dachu ciecze, zima długo się 

przewlecze. 

 

 Na pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie. 

 

 Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu 

i kwietniu plucha.  

 

 Jeżeli cały grudzień suchy i mroźny, to całe lato 

będzie suche i upalne. 

 
Przygotował Iwo Adamowicz Vc



 

 

ZIMA 

 

Zima to piękna pora roku.  

Drugiego dnia świąt dobrze wybrać się z rodziną do lasu 

lub parku. Z daleka wszystko wygląda jak „bajkowe 

królestwo”. Biały kolor dominuje, woda w jeziorach 

leśnych zamarza. Na śniegu widać jedynie tropy zwierząt. 

To one teraz będą potrzebowały naszej pomocy. Pod 

grubą kołdrą śniegu bardzo trudno zwierzętom znaleźć 

jedzenie, dlatego leśnicy zimą organizują „stołówki” dla 

mieszkańców lasu. 

  

Do zobaczenia na leśnych ścieżkach!      

  

 

  
     Przygotował Jakub Gostkowski Vd

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

 

 

 

 

 

EMILIA CHMIELEWSKA - SOBIERA 
 NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO 

 
 

- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- W naszej szkole pracuję od 16 lat. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Tak, bardzo lubię. 
 
- Gdyby mogła Pani zmienić zawód, co chciałaby Pani robić? 
- Nie chciałabym zmienić zawodu. 
 
- Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 
- To tradycja rodzinna. 
 
- Co podoba się Pani najbardziej w pracy? 
- Prowadzenie lekcji i kontakt z uczniami. 
 
- Czego nie lubi Pani u uczniów? 
- Braku systematyczności, lekceważenia obowiązków szkolnych, 
przemocy. 



 

 

 
- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
- Chyba nauczycielką. 
 
- Czy była Pani dobrą uczennicą? 
- Tak. 
 
- Jaki przedmiot lubiła Pani w szkole najbardziej? 

- Język polski, matematykę i technikę. 
 

- Jakie jest Pani hobby? 
- Lubię czytać. 
 
- Gdyby to od Pani zależało, to co zmieniłaby Pani w naszej 

szkole? 
- Nic. Bardzo mi się podoba nasza szkoła i lubię w niej pracować. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
Wywiad przeprowadziły Tola Gopsz i Julia Twardowska Vc 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

IX Michałowickie Spotkania Artystyczne 

 

 

9 listopada 2013 r. w naszej szkole odbyły się IX Michałowickie 

Spotkania Artystyczne organizowane przez Klub „Zdrowie”. 

Pan Jarosław Gajek 9 lat temu po raz pierwszy zorganizował tego 

rodzaju imprezę. Jego celem było to, aby dzieci i młodzież 

przedstawiały swoje talenty, w takich konkurencjach jak:  

 taniec (różne style, np. hip-hop, taniec nowoczesny)  

 wokal 

Z rozmowy z organizatorem uzyskałam informację, że liczba 

występujących z roku na rok rośnie. W pierwszym konkursie, 

w 2005 r. brało udział ok. 100 startujących, w tym roku było już 

ok. 480 uczestników. 

Dzieci startowały w następujących kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 

9-11 lat, 12+. Tegoroczną nowością była kategoria Ladies. 

Po raz pierwszy zaprezentował się Teatr Tańca Współczesnego. 

Uczniowie naszej szkoły (i nie tylko, bo w konkursie biorą udział 

dzieci z całego województwa mazowieckiego) bardzo chętnie 

uczestniczą w spotkaniach. 

W czasie tegorocznego konkursu, jeszcze przed występem, 

na twarzach uczestników widać było stres i tremę, które po wejściu 

na scenę ustępowały uśmiechowi. Dzieci były oklaskiwane przez 

licznie zgromadzoną publiczność. 

Nagrodami w konkursie, oprócz braw, były puchary i dyplomy, które 

bardzo ucieszyły dzieci. 

W kategorii „wokal” 9-11 lat - I miejsce zajęła Zuzia Pylak z klasy 

VIa, a w kategorii 12+ Julia Pietrzak z klasy Ic gimnazjum 

w Michałowicach. 

Na koniec organizatorzy, już teraz, zaprosili wszystkich 

na przyszłoroczne, już X, Michałowickie Spotkania Artystyczne.  

 

       

 
     Przygotowała Gabrysia Podleś kl. Vd  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dzień Życzliwych – Dniem Szczęśliwych 

 

 

21.11.2013 roku, w Dzień Życzliwości, odbył się konkurs 

savoir vivre. Każda z klas IV-VI miała swoją 

reprezentację. Pozostali uczniowie wykonali plakaty 

i transparenty, by kibicować swoim kolegom. Trzy osoby 

z każdej klasy losowały pytania i musiały na nie 

odpowiedzieć. Następnie należało napisać, gdzie nie wolno 

używać telefonu komórkowego oraz podać pięć zwrotów 

grzecznościowych. Na koniec uczniowie musieli narysować 

talerz i sztućce odpowiednio ułożone.  

 

Teraz tylko zostało nam czekać na wyniki konkursu. 

Ciekawe, która klasa zwycięży? 

 

 
      Przygotowała Klara Bójko IVa 

 

Wieczorek poetycko – muzyczny „Jesień, jesień już…” 

 

 

W poniedziałek 25 listopada w naszej szkole odbył się wieczorek 

poetycko – muzyczny pt: „Jesień, jesień już…”. Talentem 

recytatorskim wykazali się uczniowie z klas IV – VI, gimnazjaliści 

oraz tradycyjnie pani Dyrektor Elżbieta Kwiatkowska i pan 

Dyrektor Andrzej Olęcki.  

 

Ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich w występie wzięło udział 60 

uczniów. 

 

Tym razem wieczorek rozpoczęli uczniowie prezentując swoje 

własne wiersze o tematyce jesiennej. Nie zabrakło również, oprócz 

szkolnych młodych talentów, twórczości Leopolda Staffa, Adama 

Asnyka, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej i Juliana Tuwima.  

 

Montaż poetycki uświetniły odpowiednio dobrane piosenki oraz 

nastrojowa muzyka. 

 

Scenografię uroczystości stanowiły zapalone lampki, balony, 

jesienne liście, parasole, dynie i kasztany. 

 

W spotkaniu uczestniczyli rodzice, dziadkowie oraz bliscy uczniów. 

Przedstawienie spotkało się z zaciekawieniem osób obserwujących. 

 

Na koniec pan Dyrektor Olęcki serdecznie podziękował za 

przybycie na uroczystość i zaprosił wszystkich na kolejny wieczorek 

poetycko – muzyczny, który już niedługo. 



 

 

 

Organizatorkami wieczorku poetycko – muzycznego były: Alina 

Stencka, Katarzyna Traczyk, s. Maria Zajkowska. 

 

 

                        

 

SENNIK  

         
 
     CHOINKA – radość 

 

  SŁOŃCE – dobra passa  

 

   DESZCZ – grozi ci niebezpieczeństwo 

 

  JABŁKO – uważaj na przyjaciół 

 

   WODOSPAD – stracisz poparcie bliskich 

                                     
                                  Przygotował Jakub Mazur Vb 

 



 

 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 
 

- Jak nazywa się żona 

św. Mikołaja? 

- Merry Christmas.  

 

- Kto ma najlepszą pracę na świecie? 

- Oczywiście, że Święty Mikołaj, bo pracuje tylko raz 

w roku! 

 
    Redakcja 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

Wioletta – osoba o tym imieniu jest sympatyczna, 

uczciwa i towarzyska 

 

Tola – to osoba miła, lubi postawić na swoim 

 

Natalia - wyróżnia się w otoczeniu, jest bardzo 

kulturalna i miła 

 



 

 

 

 

 

 

 

Iwo – osoba o tym imieniu jest pewna siebie, lubi 

dominować 

 

Adam – leniwy, ceni sobie spokój 

 

Mikołaj – osoba o tym imieniu jest uczciwa  

i sprawiedliwa, lubi muzykę i gry komputerowe 

 
 
   

 Przygotowała Wiktoria Boczek Vc 
 
 
 

 
CIEKAWOSTKI 

 

 

Rekordy Guinnessa 

  Największy bałwan na świecie mierzył 37 metrów 

i został wykonany w 1999 roku. 

  

  Największy płatek śniegu miał średnicę 38 cm. 

Został znaleziony w amerykańskim stanie Montana. 

  Przygotował Bartosz Rauch Vc 



 

 

Zwyczaj  ubierania choinki przyszedł  do nas  

z Niemiec na przełomie XVlll i XlX w. Zawieszane na 

drzewku ozdoby i smakołyki nie były dobrane 

przypadkowo. 

- jabłka symbolizowały zdrowie  

- orzechy miały zapewnić bogactwo 

- łańcuchy wzmacniały rodzinę 

- lampki i bombki miały chronić dom od ludzkiej 

nieżyczliwości 

- gwiazdka na czubku to znak mający pomagać w powrocie 

członków rodziny przebywających poza domem 

- dzwonki oznaczały dobre nowiny 

- aniołki to opiekunowie domu 

- opłatek umacniał miłość, zgodę i harmonię w rodzinie 
   

 
     Przygotowała Wiktoria Boczek Vc 

Adam, Ewa 

 

W dzień Wigilii obchodzą swoje imieniny Adamowie i Ewy. 

Niegdyś 25 grudnia stanowił – w rzymskim cesarstwie – 

początek roku kalendarzowego. Narodziny Dzieciątka 

Jezus otworzyły nową epokę w dziejach ludzkości. 

O tych, którzy zapoczątkowali te dzieje przypomina 

umieszczenie wspominku o nich właśnie w przeddzień 

świąt. 

 

 

 
Przygotował Iwo Adamowicz Vc 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

PREZENT 

 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji 

ludzie obdarowują się prezentami. Dla większości osób, 

niestety,  jest on jednym z symboli świąt. Prezenty należy 

przyjmować z uśmiechem, inaczej można sprawić komuś 

wielką przykrość. 
 

Oto kilka propozycji na ciekawy prezent: 

 perfumy 

 kalendarz 

 gra komputerowa 

 własnoręcznie zrobiona biżuteria 

 pluszowy miś 

 skarpetki 

 

 
     Przygotowała Julia Piętowska IVb 

 

 

WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  

 

Koń arabski ma małą głowę. Jego wysokość wynosi do 

155 centymetrów. To rasa bardzo elegancka i dostojna. 

Koń arabski posiada długą, łabędzią szyję. Tę rasę hoduje 

się w Janowie Podlaskim. Istnieje ona od XVIII wieku.  
 

 

 
  
     Przygotował Filip Pawlikowski Vd 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

RENIFER 

 
Renifer to roślinożerny ssak z rodziny jeleniowatych, 

zamieszkuje Arktykę i Amerykę Północną. 

Jest on bardzo często, szczególnie przez najmłodszych, 

kojarzony ze św. Mikołajem.  

Długość ciała łani (samicy) wynosi od 165 cm do 205 cm. 

Może osiągnąć ona wagę od 70 kg do 180 kg. Natomiast 

byk (samiec) może osiągnąć nawet od 180 cm do 220 cm 

oraz od 100 kg do 325 kg. 

           
 

 

     Przygotowała Natalia Błońska IVb 

 

 

 

 

 

 

SPORT... 

 

ZLATAN IBRAHIMOWIĆ 

 

Urodził się 3 października 1981 roku w szwedzkim mieście 

Malmo. Ma 195 centymetrów wzrostu, waży 95 

kilogramów.  

Grał w takich klubach jak: Malmo, Ajax Amsterdam, 

Juventus Turyn, Inter Mediolan, FC Barcelona, Ac Milan, 

a od 2012 roku gra w Paris-Saint-Germain, w którym 

dotychczas rozegrał 45 meczy i strzelił 35 goli.  

Posiada przydomek Ibrakadabra, ponieważ czaruje swoją 

grą. Zlatan występuje również w reprezentacji swojego 

kraju. Rozegrał w niej 94 mecze i strzelił 46 goli.  

14 listopada 2012 roku strzelił gola określonego golem 

stulecia.  

      Przygotował Filip Osadca Vc 

 

 

 



 

 

Ivan Zaytsev 

Urodził się 2 października 1988 w Spoleto – Włochy. To włoski 

siatkarz pochodzenia rosyjskiego występujący obecnie w Serie A, 

w drużynie Lube Banca Macerata. Gra na pozycji przyjmującego, 

a także atakującego. Brązowy medalista olimpijski 2012 z Londynu. 

 

Mierzy 202 cm 

Masa ciała 92 kg 

Zasięg w ataku 355 cm 

 

Sukcesy: 

reprezentacyjne 

 Mistrzostwa Europy: srebrny medal 2011, 2013 

 Igrzyska Olimpijskie: brązowy medal 2012 

 Liga Światowa: brązowy medal 2013 

klubowe 

 Superpuchar Włoch: 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Przygotował Bartłomiej Skorek Vb  

 

 

LETNIA UNIWERSJADA 2013 

 

Uniwersjada to igrzyska olimpijskie dla studentów. W tym 

roku odbyła się w Kazaniu. Nasza reprezentacja wzięła 

również w niej udział. Zajęliśmy 12 miejsce z 5 złotymi, 

9 srebrnymi i 16 brązowymi medalami.  

 

Oto medale  lekkoatletyki: 
Złoto: Paweł Fajdek (rzut młotem), Kamila Stepaniuk (skok 

wzwyż) 
Srebro: Anna Jagaciak (trójskok)  
Brąz: Marika Popowicz, Weronika Wedler, Ewelina Ptak,  

Małgorzata Kołdej (4x100 m kobiet), Jakub Adamski,  

Dariusz Kuć, Artur Zaczek, Kamil Kryński (4x100 m 

mężczyzn) 

      
 

      Przygotował Jakub Parol Vd 

 

 



 

 

Podróże ze smakiem… 

  

 Gorąco - zimny deser bananowy 

Cztery dojrzałe banany po obraniu ze skórki kroimy 

w grube plasterki i skrapiamy sokiem z jednej 

cytryny. Osobno przygotowujemy sobie sok wyciśnięty 

z jednej pomarańczy. Na patelni rozgrzewamy łyżkę 

masła, smażymy banany. Gorące posypujemy cukrem 

i polewamy sokiem z pomarańczy. Podajemy je 

udekorowane lodami waniliowymi. 
          
                                                    SMACZNEGO! 

      Przygotowała Julia Łyszcz Vc 

 

PIERNICZKI 

 

Składniki:                                                                                                                                     

2 szklanki mąki 

2 łyżki miodu 

3/4 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

1/2 torebki przyprawy piernikowej 

1 łyżka masła 

1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania) 

około 1/3 szklanki ciepłego mleka 

 

 

 

 



 

 

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony, bardzo ciepły 

miód i wymieszać. Dodawać kolejno cukier, sodę, przyprawy, 

a gdy masa lekko przestygnie - masło i jedno jajko. 

Dolewać stopniowo (po 1 łyżce) mleka, zagniatać ręką ciasto, 

aż będzie średnio twarde i gęste (nie musimy wykorzystać 

całego mleka, bo masa może być za rzadka). Dokładnie 

wyrabiać ręką, aż będzie gładkie. 

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek 

o grubości maksymalnie 1 cm. 

Foremkami wykrajać z ciasta pierniczki, smarować 

rozmąconym jajkiem i układać na blasze wyłożonej papierem do 

pieczenia w odstępach około 2 - 3 cm od siebie (troszkę 

podrosną). 

Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 15 

minut.  

 

 

 

     Przygotowała Patrycja Kucińska Vc 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka 

 

    

BYCZKI 

W trzęsawisku trzeszczą trzciny, 

trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny 

a trzy byczki znad Trzebyczki 

z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. 

 

 

         Redakcja 

 



 

 

 

NASI MŁODZI POECI… 

 

 

Zima 

Sroga zima z białym śniegiem,  

zbliża się już do nas biegiem. 

razem z zimą idą święta, 

no i ferie, kto pamięta? 

wesołe zjazdy po stoku, 

zamarzniętą wodę w potoku, 

szyby całe we wzorach, 

świat w śnieżnobiałych kolorach, 

płatki śniegu na nosie, 

wielkie kałuże na szosie, 

obrzucanie się śnieżkami, 

i chodzenie po górach zaśnieżonymi ścieżkami. 
 

 

      Autor wiersza 
       Klara Bójko IVa 

  ŚNIEŻEK 
 
Płateczki śniegu różne kształty mają 

I w postaci gwiazdek na ziemię spadają. 

Jedna mniejsza, druga większa, 

A tam już się w berka bawią. 

 

Małe gwiazdeczki kołderką pokrywają  

Pola, łąki, lasy, tu się złocą, a tam srebrzą 

Dzieci je uwielbiają 

I zabawę wspaniałą mają. 

 

Lepią bałwanki, 

Budują igloo, 

Rzucają śnieżnymi kulkami 

I z górki zjeżdżają sankami. 

 

 
      Autor wiersza 
       Kasia Ambroziak Vb 



 

 

 

MIKOŁAJKI FAJNE SĄ :) 

 

Mikołajki fajne są,  

bo MIKOŁAJ mówi ho,ho,ho.  

Rozdaje nam prezenty,  

wtedy, jak śpimy, rosną nam pięty. 

Z radości życzymy sobie szczęścia  

i miłości. 

Uśmiech na mojej twarzy jest!  

Przez to jestem bardziej - the best ;) 

 
     Autor wiersza 
      Weronika Zawitkowska IVc 
 

 

MIKOŁAJKI 

 

Biały śnieg, prezenty, bajki… 

To są właśnie MIKOŁAJKI. 

Wszyscy w domu uśmiechnięci,  

a pies kość męczy  

I żaden obowiązek nie dręczy. 

 

 

 
     Autor wiersza 
      Wiktoria Szymańska IVc 
 



 

 

 

 

Sylwester się szykuje, 

więc szampan się kupuje, 

Z rodziną się spotykasz, 

przyjacielsko się popychasz. 

Minutę odliczasz, 

pięć sekund doliczasz. 

Nowy rok rozpoczęto, 

zaraz skończy się to święto. 

Lecz przed końcem na dwór ktoś wyskoczy, 

dom fajerwerkami otoczy, 

blaski widzą twoje oczy. 

Płomieni czujesz otulenie, 

tak więc nastało zniszczenie. 

                                                                                  
   Autor wiersza 

      Mateusz Malinowski Vc 

 

CAŁY JA :) 
 

Jestem sprytny jak lis,  

lecz mam gołębie serce.                           

Ja odważny jak lew,  

uciekam, gdy usłyszę słowo „pech”.    

Dumny jestem jak paw,  

gdy mam FIFĘ 2. 

 

 

     Autor wiersza 
      Krzysztof Rola Vd 
 



 

 

„U” w kurniku 

 

Siedziały kury w kurniku  

i robiły kukuryku. 

„U” wpadło i usiadło na grzędzie, 

kury słyszą je wszędzie. 

Na deseczce pod sufitem, 

w garnuszku z żytem, 

w kubku z wodą, 

bryka po kurniku ze swobodą. 

Tylko jajko się dziś smuci, 

że „u” z nim dziś nie zanuci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Autor wiersza 
      Szymon Rzepniewski IVb 

Utarczki 
 

Piotruś babuni nie posłuchał,  

ale tatusia udobruchał. 

Usłyszała to Alunia  

i ucałowała dziadziunia. 

Ucieszyło to Urszulę,  

więc uprała im koszule. 

Wujek ugotował gar zupy,  

uratował humor grupy. 

 

 

 
     Autor wiersza 
      Pola Krężlewicz IVb 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
NASI MŁODZI POECI… piszą również piosenki :) 

 

 Wróg 

 
Między mną a tobą przyjaźń, 

 Nigdy nie zakończy się. 

 Ty wiesz i wiem ja, 

 Że nikt nie zatrzyma jej. 

 

REFREN:  Wierzę w każde twoje słowo 

           Od zawsze ufałam Ci. 

           Z tobą każdy dzień zacznę 

           Na nowo. 

           Ty nie jesteś byle kim   x2 

 

Wróg ma na nas złe zamiary, 

       On chce to zakończyć już, 

      On się na nas dzisiaj czai 

       Ale my i tak się nie poddamy. 

 

REFREN:  Wierzę  w każde twoje słowo... 

Minął  rok minęły lata dwa 

A nasza przyjaźń ciągle trwa. x2   

 
 
    Autorkami piosenki są:  
    Olga Gaj i Matylda Urbańska-Żaczek Va 

 

 

Książki z mojej półki... 

 

POZAŚWIATOWCY 

 

„Pozaświatowcy” to bardzo ciekawa książka, której 

autorem jest Brandon Mull. Akcja rozgrywa się 

w magicznym świecie, zwanym Lyrian. Dwójka zupełnie 

normalnych nastolatków przenosi się magicznym portalem 

do zagrożonego przez złego władcę świata. Jason i Rachel 

spotykają Gallorana, dawnego wroga złego władcy-

Maldora. „Ślepy Król” (Galloran) wysyła pozaświatowców 

na poszukiwanie sylab do słowa, które zniszczy 

czarnoksiężnika.  

Czy uda im się powstrzymać cesarza?  

Dowiecie się tego, jeśli przeczytacie „Pozaświatowców”. 

Książka jest bardzo ciekawa. Polecam! 

 
 

 

 

 

     Przygotowała Ula Bejda IVa 

 

 

 

 


