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NOWY ROK SZKOLNY!!! 

 

Szalone wakacje za tobą. Tysiące wspomnień i… 

marzeń o kolejnych… Rzeczywistość jest jednak inna. 

Mamy już wrzesień, nowy rok szkolny, nowe obowiązki. 

Ale też coś miłego  - spotkanie z przyjaciółmi!!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A NAM JEST SZKODA LATA… 

chwila wspomnień z kolonii z Żelistrzewa 
 

  
 

RANDKA W CIEMNO  

 

 RZEŹBY Z PIASKU ;) 



 

 ZABAWY 
 

SURVIVAL  
 

  
 

Złota polska jesień 
 

Złota jesień to ponoć typowa polska pora roku. Nawet jeśli latem 

pogoda nie dopisała, wrzesień bywa piękny, jak gdyby przyroda, nim 

zgaśnie w mroku późnej jesieni i zimy, chciała raz jeszcze 

rozbłysnąć wszystkimi barwami. W połowie października drzewa 

staną w złocie. W pogodny, słoneczny dzień ten widok nikogo nie 

pozostawi obojętnym. Kwitną astry, mieczyki, cynie i róże. Od 

wybrzeża  po wysokie partie gór napotkać można wrzosy, które dały 

nazwę pierwszemu miesiącowi jesieni. Niepozorne krzaczki są 

obsypane kwiatkami w różnych odcieniach fioletu, a wśród nich 

można niekiedy dojrzeć rude rydze. W sadach dojrzewają jabłka, 

gruszki i śliwki. Trwa zbiór warzyw – czerwonych pomidorów, 

pomarańczowej marchwi i dyni, złocistej cebuli, żółtej fasoli, 

zielonej i czerwonej kapusty, fioletowych bakłażanów. Można by 

z nich ułożyć tęczę – zabrakłoby jedynie błękitu. W ogrodzie koper 

i seler, majeranek i bazylia. W lesie grzyby. A nad polami i ogrodami 

unosi się zapach dymu. Bo to pora pieczenia ziemniaków, a także 

palenia suchych liści i badyli. Robi się cicho. Coraz mniej ptasiego 

śpiewu, tylko wiatr i szelest liści pod nogami… Wiele zwierząt 

szykuje się do zimy. Wiewiórki, wczesną wiosną wyleniałe 

i wychudzone, są teraz okrąglutkie z błyszczącą sierścią 

i puszystymi ogonkami. Lada dzień zaszyją się gdzieś w dziupli, skąd 

będą wyskakiwać tylko po zgromadzone wcześniej szyszki i orzechy. 

Niedźwiedzie, borsuki i jeże zapadną w sen zimowy.   

 

 
Przygotowała Ola Grajewska Va 



14 października – Dzień Edukacji Narodowej 
 

Nauczyciel dawniej i dziś 
Zawód nauczyciela należy do tych, które w historii ludzkości 

wyodrębniły się najwcześniej. Jego tradycje sięgają starożytności. 

Przez wieki zadania, wykształcenie i praca nauczyciela zmieniały się 

jednak bardzo. Inaczej też rozumiano jego rolę. Na początku – co 

zresztą zostało do dziś – nauczyciel nie był wykładowcą, ale 

mistrzem, który brał do siebie ucznia, żeby ten, obserwując, 

porównując i dyskutując z mistrzem, osiągnął biegłość w jakiejś 

dziedzinie. 

Obecnie nauczyciel zgodnie z Kartą Nauczyciela – musi mieć wyższe 

wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. 

Nauczyciel musi też przestrzegać podstawowych zasad moralnych, 

spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu 

i realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą. 
 

 

 
 

 

 
Przygotowała Ola Grajewska Va 

Czas na basen 
 

Pływanie jest tak zdrowe, że w gabinetach lekarzy wielu 

specjalności powinno być przepisywane na receptę i wciągane 

na listę medykamentów uwzględnianych w danej terapii. Tymczasem 

często się zdarza, że baseny omijamy z dala, ponieważ... nie umiemy 

pływać.                                                                                                 

Po pierwsze jednak: na naukę nigdy nie jest za późno.                                                

Po drugie: nawet zwykłe ćwiczenia na płytkiej wodzie, gdzie czujemy 

grunt lub trzymamy się krawędzi basenu, będą dobrym sposobem 

na uzupełnienie leczenia wielu schorzeń.                                                                              
 

 

 

 
 

 
Przygotował Hubert Kaczorowski Va 

 



SLANG MŁODZIEŻOWY 

 

 

Nasz język każdego dnia jest „modyfikowany” przez polską 

młodzież. Coraz częściej mówimy skrótami! To normalne, póki 

wiemy, kiedy możemy tych zwrotów używać.  

Zwroty typu: nara, siema, elo, yo, do zo itp. nie są eleganckie 

i można używać ich  w rozmowach jako rodzaj żartu do bliskich 

znajomych. To slang młodzieżowy. Wielu dorosłych może go uznać 

za obraźliwy i będą mieli rację! 

 
Redakcja „Wagarowicza” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  
 

 

Małgorzata Skrzędziejewska - Cendrowska 
NAUCZYCIELKA  PLASTYKI 

 

 
 

 

Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 

- Od 1997 roku. 

Czy lubi Pani swoją pracę? 

- Tak. 

Jaki rodzaj sztuki lubi Pani najbardziej? 

- Malarstwo. 

Kto jest Pani ulubionym malarzem? 

- Claude Monet. 

Jaki rodzaj malarstwa lubi Pani najbardziej? 

- Realizm, impresjonizm. 

 



 

Czy już jako dziecko lubiła Pani malować? 

- Od dzieciństwa dużo rysowałam i malowałam farbami olejnymi, chodziłam 

na zajęcia do Domu Kultury. 

Jaki był Pani wymarzony zawód w dzieciństwie? 

- Związany ze sztuką. Zostałam architektem krajobrazu, a także 

nauczycielem plastyki. 

Dlaczego? 

- W dalszym ciągu robię projekty ogrodów, placów zabaw, parków i maluję 

też obrazy. 

Czy zaprojektowała Pani także nasz plac zabaw? 

- Częściowo tak, a także wstępną koncepcję powstającego w pobliżu 

szkoły parku. 

Dziękuję za wywiad. 

 

 

 
Wywiad przeprowadziła Matylda Kupka Vb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENNIK            
 
                                       

 
 

Kajak – ciekawa przygoda 

 
Expres – nieporozumienie z przełożonymi 

 
Majonez – choroba bliskiego   

 

Ucieczka -  unikniesz odpowiedzi 
 

 
 

 
Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

 

 



W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
 

 
Pani od biologii pyta się Jasia:                                                                                                                                                                                  

- Jasiu, jakie znasz komórki?                                                                                                              

- Nokia, Motorola, Samsung... 

                         

 
– Tato, kiedy była bitwa pod Grunwaldem? 

– Nie wiem, synu.  

– A czym zajmował się Kopernik? 

– Nie pamiętam. 

– A nie gniewasz się, że ciągle cię o coś pytam? 

– Och, nie, przecież w ten sposób możesz się wiele nauczyć! 

 
Przygotował Hubert Kaczorowski Va 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

Marcel – inteligentny, choć miewa czasem problemy 

z nauką 

 

Jagoda – dostaje dobre stopnie, jest czasami 

samolubna 

 

Krzysztof – czasami ma problemy z zachowaniem i nauką, 

jest bardzo dobrym kolegą 

  

Regina – cicha, ma mało przyjaciół

     

Anna – inteligentna i mądra, lubi zwierzęta 

 

Jan – interesuje się techniką, 

ma dobre stopnie 
 

Przygotował Michał Sala Va 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

                                   

                                    

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy" 

 

Wakacje się skończyły i przyszła pora powrócić do nauki i pracy. 

Przed nami kolejne wyzwania, sukcesy, czasem porażki. 

Nadchodzące miesiące to także czas nowych znajomości, przyjaźni, 

różnorodnych uroczystości. 

 

01.09.2010 roku w hali sportowej pani dyrektor Elżbieta 

Kwiatkowska powitała zgromadzonych uczniów, szczególnie klas „0” 

i pierwszych, licznie przybyłych rodziców i grono pedagogiczne.  

 

Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom, aby nauka była dla nich 

przyjemnym obowiązkiem i pasmem sukcesów, a najmłodszym, żeby 

naukę umilała zabawa. 

 

A więc, nie bójmy się kolejnego roku w szkole. Na pewno dostarczy 

nam on wielu ciekawych wrażeń. A w przyszłości, właśnie szkolne 

lata będziemy wspominać najmilej... 

 

 

 
 



Wakacje z szachami 

 

 

Jak co roku nasi młodzi szachiści otworzyli sezon rozgrywek 

wyjazdem nad morze na Indywidualne Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Szkół. Odbywały się one w Dąbkach, koło Darłowa od 21.08 

do 28.08.2010. Codziennie rano dzieci po śniadaniu biegły do pokoju 

Pana Wiesława Żochowskiego na tzw. „rozgrzewkę umysłu”, czyli 

na rozwiązywanie zadań. O godz. 9.00 zaczynała się runda. Po jej 

skończeniu odbywały się analizy partii wszystkich zawodników. 

Konkretne i merytoryczne omówienia umożliwiły naszym szachistom 

poznanie własnych błędów oraz rozwój.  

Ponieważ nie samymi szachami człowiek żyje, nasi szachiści, 

aby nabrać sił do następnych partii, w wolnych chwilach kąpali się 

w morzu pod czujnym okiem swojego opiekuna, bawili się na plaży, 

spacerowali po lesie. Okazją do aktywnego spędzania czasu była 

również gra w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki oraz 

w cymbergaja. 

We wspólnej ocenie wszystkich uczestników wyjazd był bardzo 

udany. Kilka osób zdobyło wyższe kategorie, wszyscy – nowe 

informacje na temat królewskiej. 

 

Lista uczestników (wszyscy z naszej szkoły):  

 Mazur Kuba kl. II  

 Łukasz Kuba kl. II  

 Dąbrowski Michał kl. III a (klasa szachowa)  

 Juszczak Mateusz kl. III a (klasa szachowa)  

 Klukowski Piotr kl. III a (klasa szachowa)  

 Korycka Ania kl. III a (klasa szachowa)  

 Ostrowski Krzysztof kl. III a (klasa szachowa)  

 Podgrudny Kuba kl. III a (klasa szachowa)  

 Sachnowski Kuba kl. III a (klasa szachowa)  

 Wyszomirska Małgosia kl. III a (klasa szachowa)  

 Dąbrowski Mikołaj kl. V b  

 Sachnowski Maciej kl. V b 

Wszystkim szachistom życzymy sukcesów. 

 
                                            Monika Dąbrowska  

 

 

 

 

 

 

 

 



Turniej niedzielny 

 

05.09.2010 odbył się LXXXVI  turniej niedzielny. 

Brało w nim udział 70 osób, w tym 7 przedszkolaków. A teraz 

przejdziemy do miejsc na podium: pierwsze miejsce zajął Paweł 

Jarmuła, który zdobył 8 punktów, drugie miejsce zajął  Marek 

Chomczyk - zdobył 7,5 punktów, a trzecie, każdemu znany z naszej 

szkoły Krzysztof Wyszomirski, który zdobył 7 punktów. 

Sędzią głównym był pan Wiesław Żochowski zwany przez dzieci 

„Wujkiem Wiesiem”, nauczyciel szachów klasy szachowej. A skoro 

zaczęliśmy o niej mówić, to napiszę kto brał z niej udział: Dąbrowski 

Michał, Wyszomirska Małgorzata, Orłowski Kacper, Sachnowski 

Jakub, Klukowski Piotr, Maciejewska Martyna, Juszczak Mateusz, 

Ćwirta Aleksandra. 

A teraz ci, którzy nie są uczniami klasy szachowej, ale należą 

do naszego klubu UKS Hetman Michałowice: Wyszomirski 

Krzysztof, Sachnowski Maciej, Sokół Piotr, Dąbrowski 

Mikołaj, Wyszomirska Maria, Orłowski Tomasz. 

 

 
Tekst: Michał Dąbrowski IIIa 
Zdjęcia: Maciej Dąbrowski 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Czarne, białe…. 

A gdzie różowe? 

Kto zabrał instrukcję 

          obsługi???? 



Sprzątanie Świata  

 
Tradycją naszej szkoły jest wrześniowa akcja „Sprzątanie Świata”. 

Organizują ją nauczyciele biologii p. B. Czyżewska i p. A. Wąsowicz - 

Ciechomska we współpracy z Gminą Michałowice. 17.09.2010 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 kampani brzmi „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy 

odpady”. Pamiętajmy, że segregacja odpadów, a zaraz po niej ich recykling 

doprowadza do zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, a od ich 

obecności z kolei zależy przetrwanie gatunków. Oto przykład, który 

znamy wszyscy. Dzięki sortowaniu śmieci oszczędzamy drzewa i lasy 

poprzez powtórne wykorzystanie makulatury. Chroniąc przed wycinką lasy 

ratujemy nie tylko same drzewa lecz cały ekosystem od nich zależny - 

miliony gatunków leśnych połączonych ze sobą nierozerwalnie poprzez 

łańcuchy pokarmowe i inne sieci zależności. 

Musimy zdawać sobie sprawę, że najprostszym sposobem ochrony 

zagrożonych gatunków są nasze codzienne, świadome decyzje. Segregując 

odpady, oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód komunikacją 

publiczną lub rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności, 

jak i nas samych!  

 

Wizyta duszpasterska 

 

 

20 września 2010 r. w Zespole Szkół w Michałowicach mieliśmy 

zaszczyt gościć biskupa Archidiecezji Warszawskiej Mariana Duś 

wraz z księdzem prałatem Leonem Firlejem. 

 

W trakcie wizyty nasi goście złożyli kwiaty pod tablicą Patrona 

Szkoły Podstawowej Jana Pawła II. Następnie uczestniczyli w lekcji 

religii prowadzonej przez s. Agatę Paliwodę w klasie IVa. Nasi 

uczniowie otrzymali pamiątkowe obrazki. Kolejnym punktem wizyty 

duszpasterskiej było spotkanie z gronem pedagogicznym Zespołu 

Szkół. Każdy z pracowników szkoły otrzymał pamiątkową książkę 

„Jan Paweł II człowiek kultury”. Biskup Marian Duś wpisał się 

do Księgi Pamiątkowej Szkoły i w swoim słowie skierowanym 

do nauczycieli podkreślił wagę ich zawodu – powołania, od którego 

zależy wykształcenie i los młodego pokolenia.  

 

 

 

 
 

 



KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 
Gimnastyka języka 
 

    

Język już zmęczony nieco. 

    ………. 

 

 

 

 

tsza  -  cza    

tsze  -  cze 

tszy  -  czy 

tszo  -  czo 

tszu  -  czu 

tszą  -  czą 

 

 

 TRZMIEL  NA  TRZOSIE  W  TRZCINIE  SIEDZI 

 Z TRZMIELA  ŚMIEJĄ  SIĘ  SĄSIEDZI 

 

 
 

 

 

Podróże ze smakiem… 

 

Placki z cukinią  

 
Składniki: 
(około 20 sztuk)  
 

30 g mąki pszennej 

sól i pieprz 

1 jajko 

2 łyżki mleka 

1 cukinia (około 300 g) 

olej z pestek winogron  

 
Sposób przygotowania: 

W misce wymieszać dokładnie mąkę ze szczyptą soli,  

jajkiem i mlekiem. Połączyć z cukinią, startą na tarce 

o grubych oczkach. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem. 

Rozgrzać patelnię z 1 łyżką oleju. Nakładać po łyżce masy 

i smażyć placuszki na średnio małym ogniu przez około 2-3 

minuty z każdej strony. Podawać ciepłe z sosem pomidorowym. 

  
Przygotowała Julia Korycka Va 

 



Ciekawostki   

 

      
GOŁĄB POCZTOWY 

 

Wszyscy wiedzą, że gołąb jest symbolem pokoju. W opozycji 

do „gołąbka pokoju” znajdziemy jastrzębia (symbol ataku, wojny). 

Tymczasem oba te piękne ptaki służyły od wieków jako groźna broń! 

Od najdawniejszych wojen używano gołębi pocztowych, które 

przekazywały ważne informacje – dzięki temu ratowano nieraz setki 

żołnierzy. Praktyczne wykorzystanie gołębi pocztowych do 

przesyłania wiadomości znane jest z XII w. Muzułmanie w wojnach 

z królestwem Jerozolimy używali ich do wzywania pomocy. W czasie 

II wojny światowej gołębie niemieckie i angielskie pomagały swym 

wywiadom. Jastrzębie zaś służyły do wybijania groźnych 

informatorów. Anglicy np. przechwycili gołębia niemieckiego, 

wyprodukowali niemieckie obrączki  i zrzucili swoje zwykłe (nie 

pocztowe, więc słabsze) gołębie na Francję. Niemcy przechwytywali 

je jako swoje – dodawali tajne informacje. Niektóre z angielskich 

gołębi potrafiły wrócić do swych gołębników, dzięki czemu tajne 

informacje trafiały do Anglików. W czasie II wojny światowej 

zniszczona została populacja polskiej hodowli gołębi pocztowych, 

kiedy to Niemcy w 1940 roku na terenie Kraju Warty zarekwirowali 

wszystkie gołębie. 

 
Przygotował Jan Adamski Va 

 

Jadalne kasztany 
 

Jadalne kasztany wyglądają bardziej jak pękate żołędzie, niż jak 

rośliny wykorzystywane przez przedszkolaków do robienia ludzików 

i zwierząt. Są bardzo drogie, ale ich wartość – przede wszystkim 

smakowa – jest nieoceniona. W smaku przypominają słodkie 

ziemniaki – nic dziwnego, zawierają aż 70% skrobi. Można je piec 

lub gotować. W wielu krajach Azji i zachodniej Europy piecze się je 

w dużych, ustawionych na ulicach patelniach. Im cieplejsze, tym 

smaczniejsze. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Przygotowała Ola Grajewska Va 

 



Czy model samochodu może być droższy od oryginału? 
 

 

Legendarny francuski Bugatti Veyron to jeden z najdroższych 

i najszybszych samochodów świata. Cena tego auta waha się 

w granicach 1,7 mln dolarów. Stworzono także zminiaturyzowaną 

wersję zrobioną z 24-karatowego złota.  Jego cena wynosi 

aż 2,93 mln dolarów. Wyprodukowano jedynie trzy takie 

egzemplarze, które można kupić przez Internet. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Przygotował Julek Potocki Va 

   

 

 

 

Królestwo na palach 
 

Roy Bates ogłosił starą platformę o wymiarach 131 na 37 m 

najmniejszym państwem na świecie. Wznosi się ona na Morzu 

Północnym na grubych, betonowych palach, 8 mil od wschodnich 

wybrzeży Anglii. W czasie II wojny światowej była własnością 

brytyjskiej marynarki wojennej. 

 

 W 1966 r. Roy Bates i jego żona Joan ogłosili, że odtąd platforma 

jest królestwem Sealandii, a oni jego królem i królową. Nikt 

oficjalnie nie uznał tej proklamacji, ale z czasem „król Roy” dorobił 

się flagi oraz hymnu państwowego Księstwa Sealandii, a także 

zaczął wybijać złote i srebrne dolary sealandzkie, drukować znaczki 

i wydawać paszporty.   
 

 

 
 

 
 

Przygotowała Asia Dudek Va 

 

 



Jak duże liście może mieć roślina? 

     

Okazuje się, że ogromne! Wiktoria królewska, którą spotkać można 

nad brzegami rzek i na bagnach w Ameryce Południowej, ma liście 

w kształcie koła. 

 

Czemu płaczesz, gdy kroisz cebulę? 

  

W cebuli znajdują się olejki lotne, które podrażniają Twoje oczy.  

 

Jakie ptaki latają najszybciej? 

 
Wśród ptaków najszybciej latają KOMARNICKI, osiągając 

prędkość 335 km/h. 

 
Przygotowała Asia Sierak Va 

Koń Achał-tekin 
 

 Jest to bardzo stara rasa, której najstarsze rysunki datowane 

są na IX w. p.n.e., co dowodzi, że starsze są nawet od koni 

arabskich. Pochodzą, jak się uważa (dokładne miejsce nie jest 

ustalone) z rejonu pustyni Kara-kum w Turkmenii, a ich nazwa 

powstała na cześć oazy Achał leżącej w górach Kopet Dag. 

Ekstremalne temperatury dniem i nocą, niedostatek trawy przez 

większą część roku wykształciły konia odpornego i dzielnego. Były 

to ulubione konie Aleksandra Wielkiego i Marco Polo. Tradycyjnie 

hodowane były do wyścigów. Niezwykłą cechą konia achałtekińskiego 

jest metaliczny połysk sierści. Mieżą 145-155cm. Mogą występować 

w maści kasztanowej, bułanej, izabelowatej, gniadej lub siwej. Są to 

konie zwykle spokojne, lecz potrafią mieć „humory”. Mają idealny 

wygląd i charakter konia wierzchowego. Głowę mają ładnie 

ukształtowaną, a sylwetkę smukłą. 

 

 
 
Przygotowała Martyna Olejnik Vb 

 

 

 



Mowa ciała   
 

Naucz się tego, co mówi ciało innych, wtedy będziesz 

wiedział/wiedziała, co tak naprawdę myślą. Czy ludzie zawsze mówią 

to, co czują? A jak poznać i zrozumieć używane nieświadomie przez 

człowieka gesty? Które z nich są pozytywne i informują o dobrych 

intencjach, a które są  ostrzeżeniem przed złymi zamiarami? 

 

Poznajcie język ciała. Oto niektóre gesty i ich znaczenie: 

- zacieranie rąk to sposób pokazywania swoich pozytywnych 

oczekiwań 

- splecione ręce to gest mówiący o tym, że ta osoba próbuje ukryć 

swoje złe zamiary 

- podniesiona wieżyczka rąk oznacza pewność siebie w wyrażeniu 

swoich opinii i pomysłów 

- pociąganie kołnierzyka – przyłapanie na kłamstwie, zagniewanie, 

chęć ukrycia czegoś 

- pocieranie ucha - próba niesłuchania złych wiadomości, a także 

tego, że słuchacz chce wreszcie coś powiedzieć 

- pocieranie oka lub nosa - próba ukrycia oszustwa lub uniknięcia 

patrzenia w twarz osobie, którą okłamuje 

- podrapanie głowy to przejaw znudzenia  

- podparcie głowy z wysuniętym palcem wskazującym wyraża 

postawę ,,Nie zgadzam się z tobą! Co ty opowiadasz?’’ 

- drapanie się w kark - sygnał, że ktoś jest zakłopotany, 

 bo na przykład o czymś zapomniał 

 

Z taką wiedzą możesz zostać detektywem i rozgryźć każdego 

podejrzanego! 

 
Przygotowała Natalka Gajewska Va 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE… 

 

 

Turkucie podjadki są najgłośniejszymi zwierzętami świata. 

Ich głos można usłyszeć z odległości 0,5 kilometra. 

 

 

Kałamarnica olbrzymia ma największe oczy.  

Ich średnica dochodzi do 40 cm.       

 

                                                                                                      

Nietoperze zapadają w zimowy sen. Gromadzą się wtedy 

w jaskiniach, starych opuszczonych budynkach. 

Przyczepiają się tylnymi nogami do stropu lub belki, 

z głową w dół. Otulone są swymi skrzydłami jak peleryną. 

 

 

Dawno temu gołębie żyły w skalnych kryjówkach.  

Gdy ludzie zaczęli je udomawiać powstało wiele ras. 

 

 

Borsuk zamieszkuje różne tereny: lasy, zarośla, 

bagna i pola. Charakterystyczna jest ich głowa w czarno-

białe pasy oraz przysadzisty tułów. 

 

 
Przygotował Kacper Szewczyk Va 



Książki z mojej półki... 
                                     

                             W dżungli życia 
„Świetny przewodnik w tej najważniejszej podróży (...) w podróży 

przez życie po własne szczęście (...)" pisze Marek Kamiński. 

Tę książkę napisała pani Beata Pawlikowska - podróżniczka, autorka 

wielu ciekawych książek m.in. „Blondynka u łowców tęczy” lub 

„Blondynka śpiewa w Ukajali”. „W dżungli życia” to poradnik dla 

dzieci i młodzieży, przede wszystkim o tym jak żyć w szczęściu 

i bez problemów. Ta książka pomaga zagubionym w szukaniu własnej 

drogi przez życie. Jest interesująca i ciekawie napisana. Czytali ją 

nawet ci wszyscy sławni ludzie, których dziś znamy z pierwszych 

stron gazet, np. Marek Kamiński, Beata Kozidrak. Jeśli jesteś 

zagubiony, szukasz własnej drogi lub chcesz przeczytać fajną 

książkę - to jest ona właśnie dla ciebie. Gorąco polecam „molom” 

książkowym Koniecznie przeczytaj! 

 

                                     

 
 
Przygotowała Matylda Kupka Vb 

 

Na co warto wybrać się do kina… 
                                                                                        

BIAŁA I STRZAŁA 
Biała jest małym, ślicznym pieskiem. Pracuje w cyrku i jest jego 

gwiazdą. Lecz zupełnie nieoczekiwanie, szybko musi przejść niezłą 

szkołę życia. Trafia na szkolenie, podczas którego psy i inne 

zwierzaki przygotowywane są do wyprawy w kosmos. 

Z rozpieszczonej kokietki Biała przechodzi przemianę w odważnego, 

gotowego na wszystko „psa-żołnierza’’. Podczas szkolenia Biała 

poznaje Strzałę, ulicznego kundla, bardzo otwartego, wyzwolonego 

i z dużym temperamentem. Na początku ich znajomość jest bardzo 

trudna. Kiedy sytuacja między Białą i Strzałą staje się bardzo 

napięta do akcji wkracza szczurek Lenny, który dzięki swojemu 

niezwykłemu poczuciu humoru potrafi rozładować napięcia między 

zwierzętami. A konfliktów szkolenia powinno być jak najmniej, 

bo Białą i Strzałę, które nawet nie śniły o zagranicznych podróżach, 

czeka niezwykłe wyzwanie, jakim będzie wyprawa na podbój 

galaktyki. Gdy zaczynają sobie wzajemnie pomagać, okazuje się, że 

są w stanie znieść wszystkie trudy i przetrwać w każdej sytuacji. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 



Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

Teneryfa 
Teneryfa to jedna z Wysp Kanaryjskich, należąca do Hiszpanii. 

Jest większa i ładniejsza od pozostałych. Położona na Oceanie 

Atlantyckim, 1100 km od brzegów Hiszpanii, przyciąga wielu 

turystów. Powstała przed ok. 30 milionami lat. Jej powierzchnia jest 

górzysta oraz „pocięta” przez liczne wąwozy i doliny. Najwyższym 

szczytem Teneryfy jest El Pico del Teide, które ma 3718 m n.p.m. 

Jest to zarazem najwyższa góra w Hiszpanii. Na północy wyspy jest 

pełno tropikalnej przyrody, skał i naturalnych plaż, z szarym 

i czarnym piaskiem. Na południu nie ma aż tak dużo zieleni, 

przeważają plaże. Jest to wyspa „wiecznego lata”. Woda kusi 

nurków podwodnymi jaskiniami. Są tam dwa obiekty wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO: 

wulkan Teide oraz zabytkowe miasto La Laguna. Stolicą Teneryfy 

jest Santa Cruz de Tenerife. 

 

 
Przygotowała Martyna Olejnik Vb 

 

 

 

 

 

 
 

 
     

 
 


