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J. Krupa    VIa 

J. Rycerska    VIa 

A. Modzelewska   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 



CZEŚĆ!!! 
     

   

 

Witamy Was po wakacjach 

na łamach naszej gazetki! 

Wierzymy, że jesteście 

wypoczęci i z zapałem 

rozpoczęliście rok szkolny 

2009/2010. 

 

Życzymy Wam samych 

sukcesów w nauce!!! 

I jednocześnie mamy 

nadzieję, że spodobają się  

Wam przygotowane 

przez nas artykuły. 

 
 

 

Redakcja „Wagarowicza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec wakacji 

 
Patrz, jesień. Każda trawka dźwiga ciężkie kosze, 

Pełne ziaren półmisy, przysadziste stoły, 

Szeleszczące bukiety, żeglujące spichrze, 

Na powietrzu błękitnym warczące stodoły. 

A my?... 

 

 
          Anna Kamieńska 

 

 

 

 
 

 



 

A NAM JEST SZKODA LATA… 
chwila wspomnień z kolonii z Żelistrzewa 

 

       

         WIOSKA INDIAŃSKA            

   ;) 

 

 CZAS RELAKSU… 

       

  OGNISKO  



 

 

SENNIK            
 
                                       

 
 

Książka – dobre oceny. 

 

 

Telewizor – ktoś rozpowiada plotki na twój temat. 

 

 

Nauczyciel – będziesz pytany. 

 

 

Samolot - wycieczka. 

 

 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
 
Rozmawiają chłopcy na koloniach. 

- Skąd masz tyle forsy? 

- Z pisania! 

- Ojej, a co piszesz? 

- Listy do rodziców z prośbą o pieniądze. 

 

  

 
 

 

Nauczycielka pyta Jasia: Co wiesz o bocianach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko 

rozpoczyna się rok szkolny. 

 
 

 



 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

FILIP - osoba nosząca to imię jest obdarzona wielką, wrażliwą 

naturą, sporą energią, pomysłowością, a nawet przebiegłością. 

Na otoczenie wpływa jak uzdrawiający eliksir. 

 

 

 

JAKUB - jest energiczny, posiada zmysł organizatorski. Ma wielu 

przyjaciół, ceni towarzystwo. 

 

 

 

PRZEMYSŁAW - nie zraża się trudnościami w realizacji swoich 

planów. W przyjaźni jest oddany i gotowy do pomocy. Jest życzliwy 

dla otoczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA - nie przecenia towarzystwa, lecz także nie stroni 

od znajomości. Osoba wrażliwa na uroki krajobrazu i piękno wnętrz 

domowych. Lubi spokój, zgodę i harmonię we własnym środowisku. 

 

 

BEATA - jest poważna, troskliwa. Ma duży temperament. Lubi 

czasem rozkazywać, ale i słuchać. Niezwykle ceni spokój, albowiem 

w życiu kieruje się głównie uczuciem. Uwielbia przyrodę i dalekie 

podróże.  

 

 

 

PATRYCJA - jest osobą śmiałą, energiczną i pełną inicjatywy. 

Potrafi bronić swojej racji. Posiada duże poczucie humoru. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2009/10  

 

Nadszedł wrzesień i przyszła pora powrócić do nauki i pracy. 

Nadchodzące miesiące to czas nowych znajomości, przyjaźni, 

różnorodnych uroczystości, sukcesów, a czasami niepowodzeń. 

W hali sportowej dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach 

pan A. Olęcki przywitał zebranych uczniów i ich rodziców 

oraz nauczycieli. Pani A. Stencka zaintonowała hymn polski, który 

uroczyście odśpiewali nauczyciele, dzieci oraz wzruszeni rodzice. 

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego w czerwcu wójta 

gminy Michałowice Romana Lawrence oraz 70. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej.  

Na koniec uroczystości pan A. Olęcki życzył dzieciom dużo siły 

i chęci do nauki przez cały rok szkolny 2009/10, a Rodzicom 

cierpliwości. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



„Pomysł na ... coś z odzysku” konkurs plastyczny  

 

Dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum został zorganizowany 

konkurs plastyczny „Pomysł na ... coś z odzysku”, który poprzedzał 

akcję „Sprzątanie Świata”. Prace plastyczne mogły być płaskie 

i przestrzenne, wykonane techniką dowolną. Pomysłowość naszych 

uczniów zadziwiła wszystkich. Wystawa prac cieszyła się wielką 

popularnością.  

Organizatorami konkursu były panie: A. Wąsowicz - Ciechomska, 

B. Czyżewska, M. Skrzędziejewska – Cendrowska. 

 

I miejsce  

 Artur Białowąs IVc  

 Kacper Szewczyk IVa  

 Julian Potocki IVa 

II miejsce  

 Krzysztof Grajda Va  

 Ewa Fudalej VIb  

 Maria Stoll VIb  

 Karolina Deja IVa  

 Joanna Dudek IVa  

 Anna Grochowska, Jagoda Krupa VIa  

 Joanna Fugiel Vb 

 

 

III miejsce  

 Wiktoria Michaluk IVa  

 Marta Tolak IVc  

Wyróżnienie  

 Patrycja Zimnioch Vb  

 Karol Pyter Va  

 Michał Trzciński Vb  

 Daniel Domański IVc  

 Hubert Kaczorowski IVa  

 Jan Adamski IVa  

 Joanna Szlaga IVc  

 Aleksandra Ostrowska, Anita Gryglicka Va 

 

Gratulujemy! 

 

 
 



Sprzątanie Świata  

 

Tradycją naszej szkoły jest wrześniowa akcja „Sprzątanie Świata”.           

Organizują ją nauczyciele biologii p. A. Wąsowicz - Ciechomska 

i p. B. Czyżewska  we współpracy z Gminą Michałowice.  

18.09.2009 roku uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami 

sprzątali wyznaczone obszary Michałowic. Pogoda dopisała i wszyscy 

z zapałem wzięli się za sprzątanie, świadomi, że czystość naszego 

najbliższego otoczenia zależy od nas samych i świadczy o naszej 

kulturze. 

Akcja „Sprzątanie Świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy 

odbyła się tam w 1989 roku. Wówczas 40 tysięcy mieszkańców 

Sydney wzięło udział w sprzątaniu terenów portu. W kolejnych 

latach akcja zataczała coraz szersze kręgi, aż w 1993 roku trafiła 

również do Polski, gdzie jej koordynacją od lat zajmuje się 

Fundacja „Nasza Ziemia".  

Tegoroczne hasło kampanii brzmi „Pomagajmy Ziemi - codziennie”. 

Oczywiście, że dla ochrony środowiska bardzo ważne są zmiany 

i rozwiązania systemowe. Ale to każdy z nas decyduje czy uszczelni 

cieknący kran czy posegreguje odpady, czy wyrzuci śmieci 

do lasu itp. Pamiętajmy, że los Ziemi jest w naszych rękach. 

 

 

 
 

Biegi sztafetowe o puchar Dyrektora Szkoły 

 

22.09.2009 r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w sztafetowych 

biegach przełajowych zorganizowanych na terenie naszej szkoły. 

Każdą klasę reprezentowała drużyna w skład której wchodziło 

5 chłopców i 5 dziewczynek. 

Do ostatecznej rozgrywki zakwalifikowały się najlepsze drużyny 

z poszczególnych poziomów. 

Klasy czwarte reprezentowała – IVb , piąte - Vc, a szóste – VIb. 

Rywalizacja o puchar Dyrektora Szkoły była bardzo zacięta.  

 

Oto jej wyniki:  

I miejsce – klasa VIb 

II miejsce – klasa Vc 

III miejsce – klasa IVb 

 

Gratulujemy! 
 

 

 

 



NASI MŁODZI POECI... 
 

 

 

Wrzesień 
 
Wrzosowy wrzesień nas zauroczył, 

Liliowy wrzos nam wrzucił w oczy, 

 

I już tak pięknie i fioletowo, 

A tutaj znowu, 

Witaj szkoło! 

 

Muzyka z kwiatów, 

Pszczół bzykanie, 

A tutaj lekcji odrabianie! 

 

Chyba go zerwę i zasuszę, 

Niech jego fiolet raduje mą duszę, 

I w ciemne zimowe dni, 

Niech znowu wrzesień mi się śni. 

 
 

 

                Autor wiersza 
Marysia Wyszomirska  kl. IVb 

 
 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka. 
 

   Dalej, chłopcy, hej, dziewczyny, 

   Strójcie miny, róbcie miny! 

   Grymas w grymas niech się wkręca, 

   Mina minę niech popędza, 

   Miną w minę wal, aż pęknie, 

   To co smutne, to co piękne, 

   Pracuj, pracuj nad wymową, 

   Dręcz ją miną …wybuchową! 

   A na minę niech się składa: 

   Język wąski, jak u gada, 

   Język – żądło, szpila, szpada, 

     ……… 

 

 

 

AGATKI  ZAGATKI  TO  GADKI  DO  TATKI 

GATKI  AGATKI  -  ZAGATKI  DLA  TATKI 

WYDATKI  AGATKI  NA  DATKI  PODATKI  

I SZMATKI 

 

 

 

 



Czy wiedziałeś, że… 
 
 

 

 

Średnia temperatura Słońca na powierzchni wynosi 6 000˚C. 

Wyobraź sobie, jak tam gorąco, skoro w najbardziej 

 upalne dni lata odczuwasz temperaturę 36˚C. 

 

 

 

Bałtyckie bursztyny mogą mieć nawet 50 milionów 

lat! Warto ich poszukać będąc nad naszym morzem. 

Największy znaleziony tam bursztyn ważył prawie 

10 kilogramów! 

 

 

 

Gwiazdy nie są wieczne, niektóre z nich gasną. 

Po gwieździe, która zgasła, powstaje czarna dziura. 

To bardzo niebezpieczne miejsce w kosmosie. 

Czarna dziura, niczym odkurzacz, zasysa 

do wnętrza wszystko, co znajdzie się w jej 

pobliżu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki   
 

Żyrafa 

Żyrafa – parzystokopytny ssak roślinożerny. Zamieszkuje 

afrykańskie sawanny na południe od Sahary. 

Jest spokrewniona z jeleniami i bydłem rogatym. Siedliskiem żyraf 

są suche tereny trawiaste i lasy parkowe. Mogą przebywać z dala 

od źródeł wody. Samce, większe od samic, osiągają wzrost do ponad 

5 metrów i wagę ponad 1300 kilogramów. Rekordowe wymiary 

zanotowane u samca żyrafy Rotschilda wynosiły 5,87 m wysokości 

i 2000 kg masy ciała. Wzdłuż karku biegnie krótka grzywa. 

Ubarwienie od brunatnego lub ciemnordzawego do białego, w ciemne 

plamy o różnej wielkości i kształcie. Nasilenie koloru jest zależne 

od pory roku i samopoczucia zwierzęcia. Umaszczenie żyraf stanowi 

kamuflaż, naśladuje rozproszone światło sawanny. Żywi się liśćmi 

i pędami drzew. Żyrafa żyje 20–30 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAJEMNICE ZWIERZĄT 
 

 
 
 

Trzmielak to koliber, którego gniazdo jest wielkości czereśni.   

Mieszczą się w nim dwa jaja, które wysiaduje ten ptak. 

 

 

 

 

Bielik amerykański buduje gniazda na drzewach.  

Niektóre mają średnicę 3 metrów i wysokości  

6 metrów. 

 

 

 

 

Paw indyjski ma wspaniały ogon długości 160 cm. 

Jeszcze dłuższy ogon ma bażant Rheinardia – 173 cm. 

Jednak nie jest on tak piękny jak u pawia. 

 

 

 

Kogut hodowany rasy feniks ma pióra ogonowe 

do 6 metrów długości.  

 

 

 

 

 

Książki z mojej półki ... 
 

                  Żółty  smok 

 

„W połowie drogi spojrzał w dół... i w przejrzystej błękitnej wodzie 

zobaczył wpatrujące się w niego demony o wielkich czerwonych 

oczach. Zdjęty nagłym przerażeniem, pomyślał w panice: „Ten most 

jest naprawdę bardzo wąski... w każdej chwili mogę się pośliznąć 

i wpaść do wody!”  Natychmiast nogi mu zadrżały, w głowie się 

zakręciło, a wąski most stał się jeszcze węższą nitką. I dokładnie 

tak jak sobie przepowiedział – młodzieniec wpadł do wody i ...” 

Jeśli chcesz poznać początek i ciąg dalszy tej historii oraz wiele 

innych – koniecznie przeczytaj „Żółtego smoka”. Polecam!!! 
                    

                           

 

 
 

 



„NOWOŚCI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI”  
  

   
 

The Rolling Stones  - jeden z najpopularniejszych zespołów 

muzyki rockowej drugiej połowy XX wieku. 

Zespół powstał w podlondyńskim mieście Dartford w 1960 roku, 

po przypadkowym spotkaniu dwóch kolegów ze szkoły podstawowej: 

Micka Jaggera oraz Keitha Richardsa. Jagger śpiewający 

w amatorskim zespole zaprosił kolegę na próbę. Richards 

nie odmówił i zasilił szeregi zespołu. 

· Mick Jagger – śpiew, harmonijka ustna, instrumenty 

perkusyjne, instrumenty klawiszowe, gitara  

· Keith  Richards – gitara, gitara basowa, instrumenty 

klawiszowe, wokal wspierający  

· Ron Wood - gitara, gitara basowa, perkusja, instrumenty 

perkusyjne, wokal wspierający 

· Charlie Watts – perkusja  

 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

                   RZYM 

                
       

 

Rzym – stolica Włoch, miasto w środkowej części kraju w otoczeniu 

wzgórz, nad rzeką Tybr, ośrodek administracyjny i polityczny 

(siedziba prezydenta, ministerstw i urzędów; stolica i główne miasto 

regionu administracyjno - historycznego). Liczba ludności 

ok. 2553873. Rzym powstał w epoce żelaza, jako osada Latynów, 

usytuowana na szczycie Palatynu. Jego mieszkańcy byli prostymi 

pasterzami owiec. Z czasem zajęli się rzemiosłem i handlem 

z sąsiadami. Ludności zaczęło przybywać i zasiedlono Eskwilin 

i Kapitol. 

 

 

      
  

 

          

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Epoka_%C5%BCelaza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Latynowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Palatyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eskwilin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitol


HOROSKOP 

Baran: Tobie raczej nic bezpośrednio nie zagraża, ale 

atmosfera zrobi się nieprzyjemna. Ludzie będą Ci się  żalić, możesz 

być świadkiem cudzych konfliktów. Uważaj na przeprowadzanie 

większych transakcji. 

 

Byk: Problemy są po to, by je pozałatwiać. Bez obaw 

korzystaj z rad i doświadczeń innych ludzi, nawet jeśli wydadzą Ci 

się one kontrowersyjne. 

 

Bliźnięta: Planety zachęcają do wymiany informacji 

i doświadczeń ... Możesz bardzo skorzystać, obserwując 

i naśladując innych. Ty też masz wiele ludziom do zaoferowania, 

pod warunkiem, że zechcesz się z nimi podzielić swoją wiedzą 

i pomysłami. 

 

Rak: Skup się na najtrudniejszych zadaniach. Planety 

pozwolą Ci się sprawnie uporać z tym, co zazwyczaj pochłaniało 

mnóstwo czasu i energii. Wykażesz się znakomitą formą 

intelektualną i zmysłem praktycznym. 

 

 

Lew: Wszystko, czym będziesz się zajmować, 

to będziesz robić z pasją. Nie odkładaj ważnych spraw zawodowych 

i osobistych. Postaraj się kuć żelazo póki gorące. 

 

Panna: Postaraj się wykazać więcej dyplomacji 

w kontaktach z najbliższymi osobami i w środowisku, w którym się 

obracasz. 

 

 Waga: Ogólnie towarzyszyć Ci będzie całkiem niezła 

passa, choć zapowiada się kilka nerwowych momentów. W relacjach 

z ludźmi stosuj delikatniejsze metody niż przymus, nakazywanie, 

besztanie. 

 

Skorpion: Jest powiedzenie, że to co nas nie zabije, 

to nas wzmocni. Postaraj się omijać przeszkody, jeśli się da i jak się 

da. 

 



Strzelec: Nie wymuszaj na innych obietnic, bo to nie 

tylko nie przysporzy Ci sympatii, ale może nawet spowodować 

komplikacje we wzajemnych stosunkach. 

 

Koziorożec: Bądź bardziej wyrozumiały wobec osób 

niezdecydowanych, które np. nie mogą od razu dać Ci wiążącej 

odpowiedzi. Przecież sam miewasz z tym problemy. 

 

Wodnik: Nim podejmiesz ważną decyzję, weź kilka 

głębszych oddechów. Zarówno los, jak i ludzie mogą Ci robić różne 

figle i niespodzianki. 

 

 

Ryby: Ten miesiąc wymaga od Ciebie opanowania, 

wyciszenia się i rozważnych decyzji w każdej sferze życia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


