
Redakcję „Wagarowicza” tworzą: 

 

 

J. Nowocień    IVc 

J. Rycerska    Va 

J. Krupa    Va 

A. Grochowska    Va 

M. Dębowski    Va 

A. Modzelewska   Vb 

A. Charaziński    VIa 

J. Kosk     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...
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Zapraszamy do współpracy. 
Redakcja 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

IM.JANA PAWŁA II 



 

 

„W kwietniu” - Domeradzki W. 
 

Kwiecień drzewa przystroił 

w barwne kwiaty i zieleń. 

Po ogrodach, po sadach 

grają ptasie kapele. 

 

Ziemię mokrą od rosy orze traktor zielony 

- Kra, kra! - echo powtarza 

z orki cieszą się wrony. 

Ludzie sadzą ziemniaki, 

żeby wzeszły niedługo. 

 

Bocian chodzi po łące 

liczy żaby nad strugą. 

Dzwonią wiadra o studnie. 

Wozy dotąd turkocą, 

aż dzień pójdzie na nocleg. 

Cień uśpi wieś nocą. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Kwiecień” 
 

Ledwo pierwsze i nieśmiałe 

kwiatki z sobą niesie 

a już - widzisz samochwałę! -  

- dumnie kwiatem zwie się. 

Ale może i ma rację, 

bo w pustym bezkwieciu 

on najpierwszy wczesny fiolet 

sasanek rozniecił, 

on przylaszczki deszczem poi, 

słońcem opromienia, 

więc ma chyba pełne prawo 

do swego imienia. 

Dużo łatwiej by mu było 

w ciepłej porze letniej, 

kiedy kwiatów mnóstwo wokół 

nazywać się kwietniem! 
 

 



 

 

 

 

KWIECIEŃ 

 

 

 

Pogody kwietniowe, słoty majowe. 

 

Kwiecień ciepły, mokry maj, będzie żyto jako gaj. 

 

Choć i w kwietniu słonko grzeje,  

nieraz pole śnieg zawieje. 

 

Gdy Marek z deszczem przychodzi, posuchę w lecie rodzi. 

 

Jeśli pszczoły w kwietniu nie latają, 

to długie chłody zapowiadają. 

 

 

 

 

 

PRIMA APRILIS 

 

Prima aprilis, dzień żartów  – obyczaj związany 

z pierwszym dniem kwietnia, zapoczątkowany mniej więcej 

w połowie XIII wieku, obchodzony w wielu krajach świata. 

Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu 

w błąd, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni 

uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu 

mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. 

W Wielkiej Brytanii nazywany jest Dniem Głupca     

("April Fool's Day" lub "All Fool's Day"), a we Francji 

Dniem Ryby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEDZIELA  PALMOWA 

Niedziela palmowa (“Niedziela Męki Pańskiej”, zwana też 

"Kwietną" lub "Wierzbną") – święto ruchome w kalendarzu 

chrześcijańskim przypadające 7 dni przed Wielkanocą. 

Rozpoczyna Wielki Tydzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI J 

  

Joanna Godlewska 
 

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

             

 
 
- Dlaczego została Pani nauczycielką? 

 - Bo lubię przebywać z młodzieżą. 
 
- Gdzie chodziła Pani do szkoły? 
- W Warszawie. 
 
- Czego nie lubi Pani u uczniów? 
- Nieuczciwości! 
 

- Czy lubi Pani naszą szkołę? 
- Bardzo lubię naszą szkołę. Uważam, że to bardzo dobra szkoła. 
                                      
 - Czy była Pani w Anglii?  
- Byłam. 
 
- Gdyby to od Pani zależało, to co zmieniłaby Pani w naszej 
szkole?  

- Wybudowałabym stołówkę. 
 
- Czy była Pani dobrą uczennicą? 
- Tak, dobrą. 
 



- Miała Pani najwyższe stopnie z języka angielskiego, czy też 
nie? 

- Tak. Ze wszystkich przedmiotów humanistycznych miałam dobre 
stopnie. 
 
- Ile lat uczy już Pani w naszej szkole? 
- 11 lat. 
 
- Czy nauczyciele w Pani szkole byli mili? 

- Mili.                                        

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENNIK            
 
                                       

 

 
Rower - podróż. 

 

Nauczyciel - klasówka.  

 

Tablica – będziesz pytana(y). 

 

Pieniądze - wydatki. 

 

Woda - symbolizuje stan psychicznej 

równowagi, harmonię, zbliżający się sukces. 

 

 

   



 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 
 

Wraca Jasio ze szkoły i mówi do taty: 

- Tato, oszczędziłem ci trochę pieniędzy. 

- To dobrze. A w jaki sposób? 

- Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dobrze napiszę wypracowanie, 

to dasz mi na bilet do kina. 

                            

                      

 
 

 

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój 

zeszyt i mówi: 

- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim 

wypracowaniem. 

- Napisałem: „Pisz wyraźnie”. 

 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

  

 

ALEKSANDER - jest to osoba otwarta na wszelkie 

nowości życiowe, uchodzi za człowieka nowoczesnego. 

Jest pracowity, ale... czasem oddaje się lenistwu.  
 

 

MICHAŁ - to człowiek dobry, stateczny, pogodny, 

inteligentny, służy chętnie pomocą. Często podejmuje się 

działań, których nie może wykonać.  

 

 
TOMASZ - osoba o tym imieniu jest człowiekiem 

inteligentnym, szlachetnym, kulturalnym i niezwykle 

subtelnym. Ma duże uzdolnienia organizatorskie, dlatego 

szybko odnosi sukcesy.  
 

 



 

 

 
BEATA - jest poważna, troskliwa. Ma duży temperament. 

Lubi czasem rozkazywać, ale i słuchać. Uwielbia przyrodę 

i dalekie podróże.  
 

 

 
JOANNA - jest dużą indywidualnością, lubi i umie 

przewodzić innymi. Jest energiczna, jest także dobrym 

organizatorem. Wrażliwa, współczuje innym.  

 

 

 
PATRYCJA - jest śmiała, energiczna i pełna inicjatywy. 

Lubi porządek, dyscyplinę i naukę :)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powitanie wiosny w klasach IV-VI 

 

 

20.03.2009r. w szkole nie obowiązywały mundurki, obowiązywało 

natomiast przebranie i dobry humor. W klasach IV-VI obchody 

pierwszego dnia wiosny rozpoczęła prezentacja klas. Jury oceniając 
prezentację klasy brało pod uwagę: oryginalność strojów, liczbę 
przebranych uczniów oraz pomysłowość przygotowanego wiosennego 
plakatu.  

· I miejsce zajęła klasa Vb  
· II miejsce klasy Va  

· III miejsce klasa IVc 

Nagrodą w konkursie „Prezentacja klas” jest „A DAY OFF”, czyli 
dzień wolny od zajęć lekcyjnych, tj. wyjście do kina, na kręgle itp. 
W konkursie na najlepsze przebranie:  

· I miejsce zajął – Maciej Wieczorek Va  

· II miejsce – Piotr Dróżdż IVa  
· III miejsce - Natalia Nurzyńska VIc 

 

Następnie odbył się konkurs „Mam talent”. Jury miało bardzo 
trudny wybór i przyznało pięć pierwszych miejsc. Nasi uczniowie 
wykazali się różnymi talentami: muzycznymi, wokalnymi, tanecznymi 
i sprawnościowymi.  

· Anna Grochowska (gra na instrumencie)  

· Joanna Mechlińska (taniec)  
· Sylwia Kraft i Karolina Kajda (akrobatyka)  

· Weronika Akonom (gra na instrumencie)  

· Anna Frączek, Anna Grochowska (śpiew) 
 

Wspólna zabawa zakończyła obchody pierwszego dnia wiosny 

w naszej szkole. Było bardzo wesoło i sympatycznie.  
 

 

 



KĄCIK SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH 

14 marca 2009  w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie 
z Maciejem Orłosiem, zorganizowane przez Stowarzyszenie K40. 
Maciej Orłoś to przede wszystkim dziennikarz znany 

z Teleexpressu, ale także aktor i autor książek dla dzieci 
(Tajemnicze przygody Kubusia oraz Tajemnicze przygody Meli). 
Na spotkanie przyszło dużo dzieci i rodziców. Dzieci z kółka 
teatralnego kierowanego przez p. M. Jaworską czytały fragmenty 
książki. Następnie bohater naszego spotkania opowiedział 
o książkach oraz o swoim ojcu (Kazimierzu Orłosiu), który jest 
pisarzem. Zadawał dzieciom także wiele pytań. 

W końcu przyszła pora na zadawanie pytań przez dzieci. 

 

Oto wywiad z Maciejem Orłosiem: 

1. Kim się Pan czuje? Aktorem, dziennikarzem czy może 
autorem książek dla dzieci? 

Z pewnością dziennikarzem. Pisanie książek dzieje się przy okazji, 
ale lubię, kiedy moje zajęcia wzajemnie się przenikają. 

2. Jaka Pana praca jest najbardziej męcząca? 

Każda praca jest na swój sposób wyczerpująca. Najważniejsze, 
żeby sprawiała nam przyjemność. 

3. Czy już od dziecka chciał Pan zostać dziennikarzem? 

Nie, w ogóle o tym nie myślałem. W dzieciństwie chciałem zostać 
strażakiem. Tak jak pewnie każdy chłopiec. 

 

4. Czy lubił Pan szkołę? Jak się Pan uczył? 

Uczyłem się średnio, ale ogólnie lubiłem szkołę. W I klasie SP 
miałem odznakę wzorowego ucznia (jedyną w szkolnej karierze). 
Z dalszej nauki mile wspominam moją polonistkę. 

5. Do jakiego liceum Pan chodził? 

Do XLII liceum im. Marii Konopnickiej w Warszawie, na Mokotowie.   

6. Jak wspomina Pan swoje dzieciństwo? 

Moje dzieciństwo wspominam bardzo dobrze, było udane 
i szczęśliwe mimo trudnego okresu na jaki przypadło. Moja matka 
dbała o to, aby nie przeszkadzać mojemu ojcu w czasie pisania 
książek. W domu atmosfera była spokojna oraz pełna zadumy. 

7. Co lubi Pan czytać? 

Jest dużo książek, które lubię. Ostatnio czytałem Gomorrę (o mafii 

włoskiej), na podstawie której powstał film.  

8. Pana hobby to…? 

Hobby to moja praca. Nie mam zbyt dużo czasu na hobby typu 
zbieranie znaczków.  

9. Co robi Pan w wolnym czasie? 

Ostatnio nie mam czasu wolnego. Zbieram materiały do książki 
o telewizji i to bardzo mnie pochłania. W wolnych chwilach chodzę 
do kina, do teatru. 

10. Jak spędza Pan czas z dziećmi? 

Odwożę dzieci do szkoły, przedszkola. Odrabiam lekcje z Kubą. 
Wieczorem często czytam im książki, nie tylko dlatego, że biorę 



udział w akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. Mela (lat 6) lubi 
historie o Franklinie, Kuba (lat 9) interesuje się Mikołajkiem. 
Bardzo polecam „Historię rzeczy codziennych” Małgorzaty Jańczak, 
Magdaleny Kasprzak. 

11. Czy lubi Pan podróżować? Jakie miejsce by Pan polecił? 

Lubię podróżować po Europie i po Polsce. Część dzieciństwa 
spędziłem w Bieszczadach, polecam ten region. 

Z krajów europejskich lubię Włochy, nawet zacząłem uczyć się 
włoskiego. Przede wszystkim dlatego, że są tam  świetne stoki 
narciarskie. 

 

Na zakończenie spotkania p. Maciej Orłoś wpisywał dzieciom 
dedykacje do książek. To było miłe spotkanie.  

Zapraszamy na kolejne. 

 

  

 
 

CIEKAWOSTKI 

 

Wodospady Polski 
Polska jest krajem bardzo urozmaiconym, gdyż posiada morze, góry 
i wiele pięknych jezior. Jednak nie są to jedyne atrakcje naszej 
ojczyzny. Jej krajobraz wzbogacają również liczne wodospady, 
takie jak: 

· Siklawa (70m),  

· Siklawica (21m),  

· Wodogrzmoty Mickiewicza (3 wodospady po ok. 10m),  

· Wodospad Kamieńczyka (27m),  

· Wodospad Szklarki (13m),  

· Wodospad Wilczki (22m, do powodzi w 1997: 27m),  

· Wodospad Podgórnej (10m).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuna domowa 
 

Ssak drapieżny z rodziny łasicowatych. 
Ma wydłużone ciało i krótkie nogi. Jej cechą charakterystyczną jest 
brązowa sierść i biała rozwidlona plama na piersi, która odróżnia ją 
od kuny leśnej, posiadającej żółtą plamę.  
Zamieszkuje tereny skaliste i rzadko porośnięte przestrzenie 
z wieloma kryjówkami, ogrody, osady ludzkie, nisze i szczeliny, 
również w budynkach. Aktywna głównie nocą. Wspina się tak dobrze 
jak kuna leśna, a jej głos ostrzegawczy – podobny jest do głosu jej 
kuzynki.  

Zjada ssaki do wielkości królika, ptaki do wielkości kury, owoce, jaja 

i odpadki. Poluje na nietoperze, tępi szczury i myszy, ale wyrządza 
również szkody wśród drobiu. 
Żyje średnio 8 – 10 lat. 

Naturalnymi wrogami kuny domowej są psy, wilki, lisy. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Książki z mojej półki ... 
 

Wiedźmin - Czas pogardy 
 

  Jest to czwarta część powieści „Wiedźmin” Andrzeja 
Sapkowskiego. 

Opowiada ona o nauce Ciri w akademii magii. Ma tam nauczyć się 
w pełni władać swoją mocą. Na świecie trwa międzynarodowy 
konflikt. Główny bohater Gerald wybiera się z czarodziejką 
Yennefer na magiczny bal, który przyczyni się do zmiany 

przyszłości świata. Jednak podczas balu wrogie oddziały napadają 
na siedzibę czarodziejów. Część z magików zdradza swoich 
towarzyszy. Rozpoczyna się walka. Tymczasem Ciri ucieka 

od oprawców, teleportując się przez Wieżę Mewy w nieznane 
okolice. Wiedźmin zostaje ciężko ranny, a Yennefer uprowadzona. 

Nie ma już dla nich żadnego ratunku. Jak potoczą się dalsze losy 
naszych bohaterów? Czy wyjdą cało z tak bardzo trudnych 
sytuacji? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w tej książce.  
 

 

  
 

 

 



 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 
 

  CZĘSTOCHOWA 

 

Częstochowa - miasto w południowej Polsce, miasto na prawach 

powiatu (powiat grodzki), siedziba powiatu ziemskiego 

częstochowskiego. Chociaż historycznie jest częścią Małopolski, 
to po reformie administracyjnej w 1999 roku została włączona 
do województwa śląskiego. Częstochowa jest położona nad rzeką 
Wartą, w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 
Jest to 12. miasto w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni 
i 13. pod względem liczby ludności. 
W mieście znajduje się bazylika i klasztor na Jasnej Górze 

z uważanym za cudowny obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej - 

główny ośrodek kultu maryjnego w Polsce. Z tego powodu 

Częstochowa uznawana jest przez wielu za duchową stolicę Polski. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


