
Redakcję „Wagarowicza” tworzą: 

 

 

K. Deja     IVa 

J. Sierak    IVa 

N. Gajewska    IVa 

J. Dudek    IVa 

W. Michaluk    IVa 

J. Potocki    IVa 

M. Wyszomirska  IVb 

G. Wilczyńska    IVb 

M. Kupka    IVb 

M. Olejnik    IVb 

K. Ciuk    IVc 

A. Grochowska    VIa 

A. Frączek    VIa 

K. Szostek    VIa 

J. Krupa    VIa 

J. Rycerska    VIa 

A. Szwedowska    VIa 

A. Modzelewska   VIb 

E. Fudalej    VIb 

 

 
Uwaga!!! Uwaga!!! 

To zależy od Ciebie! Możesz być  

twórcą swojej gazety i możesz mieć 

 wpływ na to, o czym będziemy pisać 

 w „Wagarowiczu”!!! 

Zachęcamy Was do współpracy.  

Piszcie, co chcielibyście zmienić  

w naszej gazetce i w szkole.  

Może macie jakieś pytania 

 lub ciekawe pomysły na artykuły? 

Jeśli tak, to czekamy na propozycje, 

 które przyjmuje p. K. Styczeń  

lub członkowie redakcji. 

CZEKAMY...

 
 

 

 

 

 

 

 

Styczeń, Luty 2010  NR 24-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy. 

Redakcja 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.JANA PAWŁA II 
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„Kalendarz pełen radości” 

 

 Nowy Rok. Dwa krótkie słowa - 

 i wszystko będzie od nowa: 

 styczeń, luty i marzec: 

 

 Bałwanki, sanki, sasanki, 

 ciepły wiatr wydmie firanki - 

 i już się wiosna pokaże. 

 

 Powrócą ptaki z południa 

 las się rozśpiewa jak lutnia: 

 kwiecień, maj -  

 dwa pachnące miesiące. 

 

 A potem stanie przed domem 

 czerwiec z koszykiem poziomek, 

 czerwiec promieni jak słońce. 

 

 A lipiec przysiądzie na lipie, 

 miodowym kwiatem posypie, 

 zapachnie żniwem i żytem. 

 

 Potem nad sadem rozbłyśnie 

 sierpień rumiany jak wiśnie, 

 sierpień okryty błękitem. 

 

 Srebrny od nitek pajęczych 

 wrzesień dzwonkami zadźwięczy: 

  - Dzieci, już pora do szkoły! 

 

 Ech, pora kolorowa, 

 błyszcząca, kasztanowa, 

 październik, październik wesoły! 

 

 Listopad - wiatr jak latawiec 

 i biały szron na murawie 

 i chmury śniegiem pachnące. 

 

 Grudzień z choinką i w szubie. 

 Lubię choinkę i grudzień, lubię 

 cały rok - wszystkie miesiące! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 stycznia DZIEŃ BABCI 

     22 stycznia DZIEŃ DZIADKA 

 

   Dzisiaj wszystkie smutki – precz! 

   Święto Dziadków - ważna rzecz! 

 

Babcia to ukochana osoba, która potrafi 

nas zrozumieć, przytuli, jeśli mamy kłopoty, wytłumaczy, że nie ma 

się czym martwić. Babcia nigdy się nie gniewa, nawet gdy coś 

porządnie przeskrobiemy. To ona wciska w małą rączkę, to co 

najsmaczniejsze, ona potrafi najlepiej wysłuchać cierpliwie 

zwierzeń i marzeń rodzących się w małych główkach.  

 

 

 

Dziadek także daje nam swoją miłość. 

Jesteśmy zasłuchani, kiedy zaczyna snuć opowieści o dawnych 

latach. Cieszymy się, gdy uczy nas, jak postępować w życiu. Zawsze 

cieszy się z naszych sukcesów i pomaga, gdy coś nam się nie udaje. 

 

 

 

 

 

     



                 

            11 LUTY - TŁUSTY CZWARTEK 

 
- Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek.                       
- A Bartkowa uwierzyła tłustych pączków usmażyła. 
 

Zjadanie pączków w tłusty czwartek to już tradycja. Nikt w ten 

dzień nie liczy kalorii, przypominamy więc tylko, że jeden pączek to 

189 kcal. Żeby spalić tę ilość tłuszczu należy 57 minut spacerować, 

54 minuty jeździć na rowerze lub 20 minut pływać. W kalendarzu 

chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem, znany 

także jako zapusty.  W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, 

wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. 

Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również 

w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Następny 

czwartek jest czwartkiem po środzie popielcowej i należy do okresu 

Wielkiego Postu, podczas którego katolicy powinni zachowywać 

wstrzemięźliwość. 

 

   
 

 

 

WALENTYNKI  

          
Święto zakochanych, obchodzone 14 lutego, którego nazwa 

pochodzi od imienia św. Walentego. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne (często pisane wierszem)!!!                  

  Na zachodzie Europy św. Walenty patronuje zakochanym 

co najmniej od XV w.  

W Polsce Święto Zakochanych obchodzone jest dopiero 

od kilkunastu lat.                                                                           

Ale dobrze się stało, bo zakochani wreszcie mają swoje święto!!!!!! 

 

                      ,,KOCHAM CIĘ” w kilku językach…       

      angielskim:          I LOVE YOU       

                                czeskim:           MILUJI TE                              

                                francuskim:         JE T’AIME 

                                greckim:            S’AGAPO 

                                hiszpańskim:       TE GUIERO 

                                niemieckim:         ICH LIEBE DICH 

       włoskim:              TI AMO 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Post
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85czek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faworki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popielec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty


             WALENTYNKOWE WIERSZE  
 
          
Niech święty Walenty otworzy Twe serce 

I spójrz na... on kocha Cię wielce. 
Choć jako poeta jest nieco niezdarny, 

Lecz jako przyjaciel - szczery i ofiarny! 

 

 

 
Gdy Cię jeszcze nie poznałem, 

Obcy był mi szczęścia smak. 

Że można kochać - wiedziałem. 

Lecz nie wiedziałem, że aż tak. 

Dlatego chcę iść Twoim życiem, 

Chcę iść Twoją drogą. 

Chcę zachować Cię dla siebie, 

I być zawsze tylko z Tobą! 
 
 
W gwiaździstą noc  

Uścisków moc  

I serce moje.  

Czy oddasz swoje? 
 
 
 
 

 

WALENTYNKOWE  KARTKI    
 

 

 

 

 
 

 



SENNIK            
 
                                       

 

 
Mapa - zapowiedź podróży, niezwykłych 

planów. 

 

 

Sklep - przeoczysz jakąś korzystną dla siebie okazję. 

 
 

Gitara - zakochasz się. 

 

 

Walentynki - wiadomość od byłego partnera/ partnerki, 

dla którego ciągle jesteś bardzo ważna(y). 
 

 

 
 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
 

W szkole na lekcji geografii pani pyta dzieci, w którym kraju jest 

najcieplejszy klimat. 

- W Rosji - odpowiada Jaś.  

- Z czego to wnioskujesz? - pyta zdziwiona pani. 

- Bo, proszę pani, do nas w styczniu znad Wołgi ciocia przyjechała 

w trampkach. 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

Tadeusz - jest dobry, szlachetny, inteligentny i kulturalny. 

Zdobywa dużą wiedzę humanistyczną, z której wiele korzysta 

w życiu. 

 

Jacek - osoba o tym imieniu jest niezwykle twórcza, duża 

indywidualność. Może osiągnąć sukcesy w twórczości literackiej 

albo scenicznej. 

 

Damian - jest sprawiedliwy i uczciwy w stosunku do podwładnych. 

Lubi przyrodę i dalekie podróże, ale tylko w towarzystwie 

ukochanych osób. Najlepiej czuje się wśród rodziny i bliskich 

znajomych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila - uwielbia podróże, przygody, nowe znajomości. Potrafi 

odnaleźć się w każdej sytuacji. Pragnie być uzdolniona 

i wykształcona. 

 

Oliwia - osoba o tym imieniu jest obdarzona wieloma pozytywnymi 

cechami charakteru: jest dostojna, pogodna, sprawiedliwa, 

posłuszna rodzicom. Lubi pracować i tworzyć. Jest uzdolniona 

artystycznie. 

 

Grażyna - osoba o tym imieniu jest dobra, wrażliwa na otoczenie, 

ambitna, pewna siebie, pracowita i dociekliwa. W postępowaniu 

pewna siebie, liczy tylko na własne siły. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   

                                     

 

 

 
                                                                                                                                     

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Konkurs Piosenki „Rozmaitości” 

 

 

W sobotę 12 grudnia 2009 r. wokalistki z Zespołu Szkół 

w Michałowicach wzięły udział w VII Konkursie Piosenki 

„Rozmaitości”, organizowanym przez Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Nasze solistki: Patrycja Brejnak, 

Ania Grochowska, Ania Frączek, Iga Skałecka i Ania Szwedowska 

zaśpiewały naprawdę pięknie.  

Największe uznanie należy się finalistkom: Ani Grochowskiej i Ani 

Frączek z klasy VIa, które zdobyły odpowiednio – II i III nagrodę.  

 

Gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Żywa lekcja przyrody 

 

 

W dniu 14.12.2009 r. w naszej szkole uczniowie klas IV - tych  

i VI - tych brali udział w „żywej lekcji przyrody”. Zwierzęta 

egzotyczne zostały przywiezione z Torunia przez opiekuna pana 

Jarosława Rejmera, który organizuje wystawy edukacyjne. Dzieci 

mogły posłuchać ciekawych opowieści o życiu liśćców, gekonów, 

ptaszników, modliszek, straszyków, kameleonów, patyczaków, wijów, 

karaczanów oraz obserwować wymienione bezkręgowce i kręgowce. 

Zobaczyły na czym polega kamuflaż u zwierząt. Miały również 

bezpośredni kontakt z wieloma gatunkami, co wzbudziło wiele 

emocji szczególnie u dziewcząt. Myślę, że takie zajęcia są bardzo 

przydatne w poszerzaniu naszych wiadomości o przyrodzie 

ożywionej.  

 
nauczycielka przyrody i biologii Aneta Wąsowicz - Ciechomska 

 

 

 

 

 

 

Świąteczne kartki 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie klas 

VI pod kierunkiem nauczyciela informatyki p. A. Mróz wykonali 

świąteczne kartki.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkurs plastyczny „Ilustracja do kolędy” 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole 

został zorganizowany konkurs plastyczny na ilustrację do kolędy. 

Tradycyjnie najładniejsze prace będzie można podziwiać w trakcie 

szkolnej Wigilii.  

 

 

I miejsce  

 Piotr Sokół - VIb  

  Karol Krasowski – VIa 

 

II miejsce  

 Julia Rycerska - VIa  

 Marzena Rybak - Va  

 Samanta Maciejek – Va 

 

III miejsce  

 Anna Draniak - Vb  

 Patrycja Brejnak - Vc  

 Natalia Wiśniewska – Vb 

 

wyróżnienie  

 Aleksandra Kurdej - Vc  

 Emilia Polesiak - IVc  

 Aneta Gogołkiewicz - IVb  

 Justyna Mikulska - Va  

 Paulina Krupa – Vc 

 

 

 

Wigilia  

 

 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 
Dzień, piękny dzień - dziś nam rok go składa w darze. 
 

22 grudnia w naszej szkole odbyła się Wigilia dla uczniów klas 

IV-VI. Na początku dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie 

nawzajem świąteczne życzenia. Dla urozmaicenia uroczystości 

odbyły się także Jasełka. Przedstawienie przygotowały klasy IV 

pod kierunkiem pani Katarzyny Styczeń, pani Aliny Stenckiej 

i pani Marty Ciechomskiej. 

Za część muzyczną odpowiedzialna była pani Alina Stencka. 

W Jasełkach główne role - Marii i Józefa zagrali: Kaja Modzelewska 

i Maciej Sachnowski. Po niezwykle udanym przedstawieniu nadszedł 

czas na odebranie nagród przez laureatów konkursu plastycznego 

„Ilustracja do kolędy”. Potem nastąpił najważniejszy punkt 

programu czyli rozdanie wszystkim świątecznych prezentów.  

Szkoda, że Wigilia jest tylko raz w roku. 

 
Krzysztof Wyszomirski  

 

 



 

Przyjaciele zwierząt  

 

 

W dniu 08.01.2010 r. grupa uczniów z kl.VIb wraz z p. Anetą 

Wąsowicz - Ciechomską i p. Beatą Czyżewską odwiedziła schronisko 

dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu". Przekazaliśmy pokarm, 

którego zbiórka trwała od października, kiedy to obchodziliśmy 

Światowy Dzień Zwierząt. Schronisko „Na Paluchu" istnieje 

od 1953 roku, początkowo jako Warszawskie Schronisko 

dla Bezdomnych Zwierząt. Obecnie przebywa tam około 2200 psów 

i 100 kotów. Nasza szkoła po raz drugi wspomogła darami 

schronisko. Zebraliśmy ok. 150 kilogramów różnorodnych 

smakołyków dla zwierząt.  

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce pokarmu. 

 

Drodzy Uczniowie, przypominam, że zima to bardzo trudna pora 

roku dla wszystkich zwierząt. 

Pomyślcie, jak możecie im pomóc? 

 
Aneta Wąsowicz - Ciechomska 

 

 

 

Unihokej  

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Michałowic brali udział w zawodach 

w unihokeja. Rywalizacja rozpoczęła się od szczebla gminnego. 

W wyniku zwycięstwa nad drużyną ze Szkoły Podstawowej 

w Komorowie w stosunku 4:3, SP z Michałowic awansowała 

do kolejnego etapu zawodów. Rozgrywki na szczeblu powiatowym 

odbyły się 07.01.2010 w Raszynie. Udział wzięły w nich następujące 

drużyny: SP Raszyn, SP Piastów, SP Brwinów i SP Michałowice. 

Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. 

Rozpoczęliśmy od zwycięstwa z drużyną z Piastowa wynikiem 2:1, 

a następnie spotkaliśmy się z reprezentacją Brwinowa i również 

wygraliśmy 2:0. W finale trafiliśmy na zespół gospodarzy, który 

okazał nie do pokonania. Przegraliśmy 1:7 mimo, że do przerwy 

na tablicy wyników widniał remis. Ostatecznie reprezentacja Szkoły 

Podstawowej im. J. Pawła II z Michałowic zajęła II miejsce 

w Mistrzostwach Szkół Podstawowych Powiatu Pruszkowskiego 

w unihokeja.  

 

Skład naszej drużyny: Emil Sulik, Filip Jadacki, Michał Szeląg, Rafał 

Pióro, Maciej Wieczorek, Tomasz Targański, Piotr Sokół, Daniel 

Bihun. 

 

Gratulacje!!!  
 

 

 

 

 

 

 



Konkurs języka niemieckiego Deutschfreund 
 

 

 

18 listopada 2009r. odbył się w Zespole Szkół w Michałowicach 

ogólnopolski konkurs języka niemieckiego Deutschfreund 

organizowany przez firmę JERSZ z Wrocławia. 

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu na terenie 

szkoły była pani Monika Pietrzak- nauczycielka języka niemieckiego. 

W konkursie brało udział 66 uczniów ze szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Na uwagę zasługuje ucz. klasy Ib Gimnazjum Karolina 

Kłobukowska, który zajęła 19 miejsce w województwie i 100 miejsce 

w kraju (zdobyła 96,25pkt). 

 

Michał Dębowski z kl VIa zdobył 18 miejsce w województwie i 116 

miejsce w kraju; 

 

Jagoda Krupa z kl. VIa zajęła 19 miejsce w województwie i 126 

miejsce w kraju; 

 

Katarzyna Przysucha z kl. VIa uzyskała 40 miejsce w województwie 

i 262 miejsce w kraju. 

 

Gratulujemy!  

 

 

 

 

 

 

W karnawale czas na bale 
 

 

Jest karnawał, dzieci tańczą, gra muzyka przebierańcom. 
 

14 stycznia był dniem karnawałowych zabaw dla wszystkich uczniów 

Szkoły Podstawowej. Najmłodsi uczniowie spotkali się o 10.00 

na balu karnawałowym. Przebierańcy tańczyli i z zapałem brali udział 

w różnych konkursach. Od 16.00 uczniowie klas IV – VI bawili się 

i śpiewali karaoke.  

Wspaniałe zabawy karnawałowe sfinansowała i zorganizowała Rada 

Rodziców Szkoły Podstawowej. 

 

 



 

Turniej szachowy 

 

 

17 stycznia bieżącego roku, po dłuższej przerwie, udało się znowu 

zorganizować w naszej szkole szachowy „Turniej Niedzielny”. 

Zmagania młodych szachistów odbyły się już po raz osiemdziesiąty 

piąty – jak widać, jest to impreza o dużej tradycji. Na starcie 

pojawiła się prawie setka uczestników w bardzo różnym wieku – od 

przedszkolaków począwszy, a na licealistach skończywszy. Dopisali 

również kibice. Jak zawsze, kiedy mowa jest o szachach w naszej 

szkole, należy wspomnieć o panu Wiesławie Żochowskim, który 

turniej ten zorganizował. 

Zwycięzcą turnieju został Michał Janczarski z MKS Polonia 

Warszawa. Najlepszym zawodnikiem z UKS Hetman Michałowice był 

Krzysztof Wyszomirski, który zajął ósme miejsce.  

Kolejny turniej niedzielny odbędzie się w Michałowicach 11.04.2010. 

 

Maciej Dąbrowski 
 

 

 

 
 

 
 

Alfik Humanistyczny  

 

 

W Alfiku Humanistycznym uczestniczyło 122 uczniów z klas III-VI. 

Nauczycielem odpowiedzialnym za organizację i przebieg konkursu 

na terenie szkoły była – p. K. Styczeń. 

 

Najlepsze wyniki w szkole uzyskali:  

 Krzysztof Wyszomirski kl. VIb  

 Matylda Kupka kl. IVb  

 Joanna Dudek kl. IVa 

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powiatowe zawody w pływaniu 

 

 

18.01.2010 r. na pływalni w Raszynie odbyły się mistrzostwa powiatu 

pruszkowskiego w pływaniu dziewcząt i chłopców szkół 

podstawowych. 

Zawodnicy startowali w sztafetach stylem dowolnym 

lub grzbietowym: uczniowie z klas III-IV musieli przepłynąć 25 m, 

a z klas V-VI 50 m. 

Drużyna chłopców zajęła IV miejsce, a dziewcząt V miejsce. 

 

W klasyfikacji indywidualnej nasi uczniowie zajęli następujące 

miejsca: 

 

Klasy III - IV  

 Mikołaj Marszałek klasa IIIb - II miejsce  

 Daniel Thejlade klasa IVb - II miejsce 

 Kacper Szewczyk klasa IVa - III miejsce  

 

Klasy V - VI  

 Maciej Wdowiak klasa Vb - II miejsce 

 

Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy wyników i życzymy 

dalszych sukcesów sportowych. 

 

     

 VIII Konkurs Wokalny „Maleńka Miłość Zbawi Świat” 

 

19 stycznia 2010 r. odbyła się VIII edycja Konkursu Wokalnego 

„Maleńka Miłość Zbawi Świat” pod patronatem burmistrza 

Milanówka. Uczestnicy ze szkół, przedszkoli i ośrodków kultury 

powiatów grodziskiego i pruszkowskiego śpiewali kolędy, pastorałki 

i piosenki świąteczne. W tym roku było ich więcej niż zazwyczaj. 

Zdobyliśmy wiele nagród:  
 

Kategoria soliści: 

 

III miejsce (ex aequo)  

 Anna Frączek (za kolędę „W żłobie leży”)  

 Anna Grochowska (za kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”)  

 

Kategoria zespoły: 

 

II miejsce  

 duet Ania Frączek i Ania Grochowska ( za piosenkę „Pada śnieg”) 

Wyróżnienie  

 Zespół wokalny z klas IV i V Szkoły Podstawowej w Michałowicach 

w składzie: Natalia Gajewska, Julia Korycka, Joasia Sierak, Hubert 

Kaczorowski, Ola Grajewska, Kaja Modzelewska, Marta Koc, Kasia 

Czajkowska, Ala Cybulska, Kinga Gaj, Patrycja Brejnak, Przemek 

Pawlak (za piosenkę „Jadą kolędnicy”) 

 

Gratulacje i duże brawa !!! 

 

Opiekun grupy wokalnej - Alina Stencka 



 

NASI MŁODZI POECI... 

 

 

 

 

 

Styczeń 

 

Lubię cię styczniu, lecz głównie dlatego, 

Że nosisz imię pani od polskiego, 

Styczeń daje lodowisko, 

Mróz, ślizgawkę to nie wszystko! 

Styczeń w worku nam przyniesie, 

Trzysta sześćdziesiąt pięć dni, 

Na Rok dwa tysiące dziesięć! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 

 

Ten śnieg to nuda niesłychana, 

Mróz szczypie i pada znów od rana, 

 

To odśnieżanie jest dobre czasami,  

A nie codzienne bieganie z łopatami. 

 

Zmęczeni zmarznięci i zabiegani, 

Do wniosku dochodzimy sami, 

 

Że cztery litery lutego, 

Nie znaczą nic dobrego!  

 

 

 

 

              
Marysia Wyszomirska IVb 

 

 

 



 

 

 
 
 

Karnawał 

 
Siedzi karnawał na drzewie wesoły 

Bo dzieci wróciły wreszcie ze szkoły. 

On ma łańcuchy i serpentyny 

Prosi do tańca wszystkie dziewczyny. 

A dzieciaki są przebrane za zwierzaki. 

Na ulicy krzyczą ludzie: 

„Toż to przecież nie jest grudzień” 

„Jeno lipiec się zaczyna” krzyczy teraz każda dziewczyna. 

Pożegnamy więc karnawał co nam tyle radości dawał. 

 

Matylda Kupka IVb 
 

 

 
 
 

 
 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 
Gimnastyka języka 
 

    

Język – łyżka, szpadel, szufla, 

   Czy łopata, może trufla? 

   (Trzeba kształt tu jakoś nadać, 

   Lecz w przesadę nie popadać!) 

     ……… 

 

 

 

 

JESZCZE  DESZCZE  CHŁOSZCZĄ  LESZCZE 

JESZCZE  LESZCZE  PIESZCZĄ  KLESZCZE 

 
 

 

 

 

 

 

 



Podróże ze smakiem… 

 
   Strudel z jabłkami 

Składniki:         
- 1,5 szklanki mąki 

- 150 ml wody 

- jajko 

- 10 dag masła 

- 2 łyżki soku z cytryny 

Nadzienie: 
- 80 dag jabłek 

- 1/2 szklanki cukru 

- 2 łyżki cynamonu 
 

 

Sposób przygotowania:      
 

1. Przesiej mąkę, dodaj jajko, sól, sok z cytryny i wodę. Zagnieć 

ciasto i wyrób na jednolitą masę. Rozwałkuj ciasto na cienki placek, 

podsypując mąką. Na koniec posmaruj masłem. 
  

2. Jabłka obierz i zetrzyj na tarce. Nałóż je na ciasto, posyp 

cukrem i cynamonem. Delikatnie zwiń. 

 

3. Strudel przełóż do natłuszczonej blaszki. Piecz w temperaturze 

200ºC, przez 40 minut. Gotowy posyp cukrem pudrem. 

 

                                                                             Smacznego! 

 

Czy wiedziałeś, że… 
 

 

 

 

 

Jeżeli przyjrzysz się płatkom śniegu, 

zobaczysz, że wszystkie mają sześć 

ramion! Zawsze! A co ciekawsze – nigdy 

nie znajdziesz dwóch identycznych 

płatków. 

 

 

 

   Najszybciej rosnącą rośliną na świecie 

   jest bambus. W ciągu jednego dnia 

   może się wydłużyć nawet o 100 centymetrów! 

 

 

 

Niektóre rośliny żywią się… zwierzętami! 

Na przykład muchołówki mają liście 

przekształcone w groźnie wyglądające pułapki. 

Gdy na jednej z nich usiądzie owad, 

muchołówka zamyka pułapkę i… zjada owada. 

 

 

 

 



Ciekawostki   

 
 

 
Słoń afrykański to największe zwierzę lądowe świata. Osiąga do 7,5 

metra długości i 5 ton wagi... 

Największy kwiat na świecie - o średnicy 90 cm, wytwarza 

bukietnica Arnolda. Ów kwiat nie miałby jednak powodzenia 

w kwiaciarniach swoim intensywnym zapachem przypominającym 

gnijące mięso... 

Największe na świecie oczy ma kałamarnica olbrzymia. Ich średnica 

dochodzi do 40 cm... 

Turkucie podjadki są najgłośniejszymi owadami świata. Ich głos 

można usłyszeć z odległości półtora kilometra... 

Niektóre gepardy mają na grzbiecie zamiast plamek paski 

i nazywane są gepardami królewskimi.  

 

 

 

 

 

 REKORDY GUINESSA            

 

W tym roku oficjalnie otwarto w Dubaju najwyższy wieżowiec 

świata. Wieża ma 828 metrów. Budynkowi nadano nową nazwę - na 

część władcy emiratu Abu Zabi, który pomógł Dubajowi w kryzysie. 

Inauguracji dokonał emir Dubaju, szejk Muhammad ibn Raszid al-

Maktum. O tym, że wieża ma 828 metrów poinformowała w czasie 

inauguracji telewizja publiczna. Wcześniej dane te utrzymywano 

w tajemnicy. 

 

 

 

 



Chomik europejski 

 

Chomik europejski – gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych, 

największy gatunek chomika. Występuje na terenie Europy i Azji. 

Długość jego ciała wynosi 20-30 cm, a długość ogona 3-4 cm. Ważą 

one 400-700 g. 

Chomiki europejskie mają torby policzkowe, krótkie kończyny, 

ubarwienie grzbietu brązowe, a brzucha czarne. Koniec nosa i łapy 

są koloru białego, a za uszami i po bokach widać żółte plamy. Żyją 

na polach uprawnych. Kopią głębokie nory, gdzie gromadzą zapasy. 

Są aktywne w nocy. Żywią się głównie pokarmem roślinnym, ale 

korzystają także z pokarmu zwierzęcego. 

Są szkodnikami upraw rolnych, lecz ze względu na rzadkie 

występowanie zostały wpisane w Polsce na listę gatunków prawnie 

chronionych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             KROKODYLE  

                       są jedynymi gadami, 

                          które mają uszy.       

 
                                                                                                                                                                                         

           

   Jeśli zaś chodzi o słynne „krokodyle łzy”, to niestety, nie są one 

wcale wyrazem skruchy po zjedzeniu ofiary, choć tak można by 

sądzić, gdyż zwierzęta te ronią łzy właśnie tuż po posiłku. Prawda 

jest całkiem inna: krokodyle w ten sposób pozbywają się nadmiaru 

soli z organizmu. 

   Samice krokodyli są bardzo czułymi matkami. Nie spuszczają 

swoich pociech z oka, gdyż czyhają na nie różne drapieżniki, 

a wśród nich także wiecznie głodne krokodyle. Zdarza się, że tata 

krokodyl pożera własnego potomka. Ach, te gady… 
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Jak wygląda najdroższy telefon świata? 
 

Firma jubilerska GoldVish tworzy na zamówienie unikalne modele 

telefonów komórkowych, które pod względem poziomu czystego 

luksusu nie mają sobie równych na całym świecie. Tym razem 

Emmanuel Gueit, designer firmy GoldVish zaprojektował telefon 

komórkowy Piece Unique, wart milion dolarów. I to nie parametry 

ani dodatkowe funkcje decydują o cenie aparatu. 

Firma GoldVish wykonuje telefony zgodnie z życzeniem     

klienta – może on być wykonany z białego, żółtego lub 

różowego 18 – karatowego złota, obudowa i przyciski mogą 

być wysadzane diamentami, lub nie; kamień może być jeden 

lub cały telefon może być nimi pokryty. Tylna strona każdego 

modelu Illusion jest pięknie wykończona ziarnistą skórą 

krokodyla lub płaszczki. Tu również wszystko zależy od 

wyboru, jakiego dokona kupujący. Dostępne są następujące 

kolory skóry: czerń, jasny brąz, zieleń, opalony brąz, 

oberżyna, ciepły róż, bordo oraz królewski błękit. 

Diamentowy telefon GoldVish pracuje w czterech zakresach 

i wyposażony został w moduł Bluetooth, odtwarzacz plików MP3, 

tuner radiowy, aparat z ośmiokrotnym cyfrowym zoomem oraz 

kartę pamięci 2 GB. Obsługuje również połączenia EDGE. 

 

 

Eva Mendes 
 

Amerykańska aktorka urodzona 5 marca 1974 roku  w USA. 

Odkryta przez fotografa, który  zaprosił ją do sesji. Był to 

początek jej kariery. Później, w 1998 r. wystąpiła w serialu „Ostry 

dyżur”, a następnie w „Dzieci kukurydzy 5”. W 2007 roku zagrała 

z Nicolasem Cage w „Ghoste Rider”. 

 

 

    
 

 

 

 



              Reese Whiterspoon 

 
Laura Jeanne Reese Whiterspoon urodziła się 22 marca 1976 r. 

w Baton Rouge w stanie Luizjana. Amerykańska aktorka i laureatka 

Oscara. W wieku 7 lat pracowała jako dziecięca modelka. 

Zadebiutowała w filmie „Dziki kwiat” w 1991 r. Jej mama jest 

pielęgniarką, a tata chirurgiem. 

 

Filmografia 
 2009 „Potwory vs. Obcy” (dubbing) jako Susan 

 2008 „Cztery gwiazdki” jako Kate 

 2007 „Transfer” jako Isabella 

 2006 „Peneople” jako Annie 

 2005 „Jak w niebie” 

 2005 „Spacer po linie” 

 2004 „Vaniti Fair. Targowisko próżności” 

 2003 „Legalna blondynka 2” 

 2002 „Bądźmy poważni na serio” 

 2002 „Dziewczyna z Alabamy” 

 2001 „Legalna blondynka” 

 2001 „Łabędzie nutki” 

 2000 „Mały Nicki” 

 2000 „American Psycho” 

 1999 „Wybory” 

 1999 „Szkoła uwodzenia” 

 1999 „Spisek doskonały” 

 

Książki z mojej półki... 
                                     

 
             „Ania z Zielonego Wzgórza” 
 
Ta fantastyczna książka napisana przez Lucy Maud Montgomery  

zyskała uznanie wśród dzieci i młodzieży na całym świecie. Tytułowa  

Ania pewnego dnia zostaje zabrana z sierocińca przez Mateusza 

Cuthbert`a. Sprawy komplikują się, kiedy okazuje się, że Ania miała 

być chłopcem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak potoczą się losy Ani, 

czy zyska to, czego tak bardzo potrzebuje - ciepły, rodzinny dom, 

koniecznie  przeczytaj. Polecam.   

 

                                    

 

 

 

 

 



Na co warto wybrać się do kina… 

                                                                                          

Długo oczekiwany film Jamesa Camerona zrealizowany 

z wielkim rozmachem porównywalnym do Titanica. Szacowany 

budżet na poziomie 237 milionów dolarów daje mu trzecie miejsce 

pod tym względem w historii kina. Avatar został wykonany w dwóch 

technikach: tradycyjnej 2D i zupełnie nowej technice 3D.  

Zdjęcia do filmu zostały wykonane w 2007 roku, natomiast 

na postprodukcję przeznaczono dwa lata.  

 

Avatar opowiada historię sparaliżowanego byłego komandosa, który 

dostaje szansę odzyskania zdrowego ciała. Musi jednak wziąć udział 

w specjalnym programie militarnym o nazwie Avatar. W rolach 

głównych między innymi Sam Worthington, Sigourney Weaver, 

Michelle Rodriguez.  

 

Media na całym świecie ogłaszają, że Avatar będzie przełomem kina 

na miarę wprowadzenia w latach 20. dźwięku. Sam Cameron uważa, 

że będzie to film lepszy od samego Titanica.  

 

                                               
 

 

          

 NOWINKI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI 

 

                      
Angielski zespół rockowy powstały w 1964, związany z subkulturą modsów. 

Grupa miała w swoim repertuarze utwory psychodeliczne i hardrockowe. 

 

Grupa wywodzi się z zespołu The Detours, założonego przez Rogera 

Daltreya. W 1964 grupa, w stałym już składzie, zmieniła nazwę na High 

Numbers. Ostatecznie muzycy zmienili nazwę na The Who, zaczynając 

grać własny repertuar i wyrabiając własny styl. Jest jednym 

z najwybitniejszych i najpopularniejszych zespołów lat sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych, od razu stał się ulubionym zespołem brytyjskiej 

subkultury młodzieżowej lat 60 – modsów. 

 

            

 Roger Daltrey - śpiew, harmonijka ustna  

 Pete Townshend - gitara, instrumenty klawiszowe, śpiew  

 Kenney Jones - perkusja  

 Simon Phillips - perkusja  

 Simon Townshend - gitara, śpiew  

 John Bundrick - keyboard  

 Zak Starkey – perkusja 

 Pino Palladino - gitara basowa  
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Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

SOPOT  

        
Sopot – miasto położone pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi 

tworzy Trójmiasto. Sopot jest najmniejszym pod względem ludności 

powiatem grodzkim w Polsce. Sopot jest popularnym kurortem 

nadmorskim, miastem uzdrowiskowym. Od 1961 roku w Operze 

Leśnej odbywa się coroczny konkurs piosenki „Sopot Festival”. 
Miasto posiada najdłuższe w Europie molo o drewnianej konstrukcji. 

Sopot regularnie znajdował się na szczytach rankingów najbardziej 

perspektywicznych gmin. Po reformie administracyjnej w 1999 roku 

Sopot w drodze wyjątku otrzymał uprawnienia miasta na prawach 

powiatu. Sopot kilkakrotnie wygrywał konkursy na miasto 

zapewniające najlepszy standard życia.   

               

 

krzywy dom w Sopocie                           molo w Sopocie 

 

HOROSKOP 

 

 

Baran: Barany mają szansę zrobić dobre wrażenie i zyskać 

dużo dzięki urokowi osobistemu. 

 

 

Byk: Byki nim podejmą ważną decyzję, muszą wziąć kilka 

głębszych oddechów.   

 

 

Bliźnięta: Bliźnięta trudno będzie zainteresować pracą 

i obowiązkami. Prywatne sprawy okażą się ważniejsze. 

 

 

 

 

 Rak: Raki zajmą się porządkami. Nie bierzcie tylko zbyt 

wielu obowiązków na swoje barki. 
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Lew: Lwy będą miały mnóstwo spraw do omówienia 

z ważnymi i wpływowymi osobami. 

 

 

Panna: Panny powinny nie odkładać ważnych spraw 

zawodowych i osobistych. Zbliża się czas wielkich zmian. 

 

 

Waga: Wagi rozpoczną 2010 rok od kontrowersyjnych 

decyzji i nie ustąpią, dopóki nie dostaną tego, co chcą. Macie szansę 

zrobić więcej, niż zaplanowaliście! 

 

 

Skorpion: Skorpiony będą dociekliwe. Powrócą 

do porzuconych projektów i niedokończonych rozmów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzelec: Strzelce oderwą się na chwilę od pracy 

i pomyślą o przyjaciołach. Zaplanujcie trochę rozrywki, bo myśl 

o ciekawych dyskusjach poprawi wam humor. 

 

 

Koziorożec: Koziorożce mają szczęście w sprawach 

zawodowych. Obowiązki nie przytłoczą was za bardzo, ale otworzą 

nowe możliwości. 

 

 

 
Wodnik: Wodniki będą marzyć o podróżach i przygodach. 

Przejrzycie katalog z ofertami zagranicznych wycieczek na lato. 

 

 

Ryby: Ryby będą zajęte sprawami uczuć. Pochłoną was 

rozważania na temat miłości. 

 


