
Redakcję „Wagarowicza” tworzą: 

 

 

K. Deja     IVa 

N. Gajewska    IVa 

W. Michaluk    IVa 

J. Korycka    IVa 

J. Dudek    IVa 

K. Szewczyk    IVa 

J. Potocki    IVa 

J. Adamski    IVa 

M. Wyszomirska  IVb 

G. Wilczyńska    IVb 

M. Olejnik    IVb 

A. Frączek    VIa 

A. Grochowska    VIa 

K. Szostek    VIa 

J. Krupa    VIa 

J. Rycerska    VIa 

A. Szwedowska    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 



 
JESIENNY WIATR - H. Ożogowska 

 

Wiatr jesienią ma robotę  

w nocy i za dnia.  

Ciągle strąca liście złote  

i przed siebie gna.  

I nasiona drzew bez liku  

nosi tu i tam.  

Kiedy spoczniesz już, wietrzyku?  

Powiedz, powiedz nam!  

Po zielonym wielkim lesie  

wiatr piosenki dzieci niesie.  

Aż się dziwią stare drzewa  

Kto was tak nauczył śpiewać? 

 

 

 
 

 

SENNIK            
 
                                       

 
Delfin - jesteś w dobrym okresie życia. 

Ciesz się tym, co masz i dawaj radość 

innym. 

 

 

Malarz - peszą cię ludzie znani i podziwiani przez tłumy. 

Nie umiesz opędzić się od myśli, że tak naprawdę byłbyś 

od nich lepszy. 

 

 
Babcia - potrzebujesz rady i pomocy 

mądrej osoby. Musisz podjąć decyzję, 

która zmieni całe twoje życie. 

 
 

 

 



W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
   Dziadek pyta wnuczka: 

- Co robiliście na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego... Kiedy ja byłem w szkole, też szukałem 

wspólnego mianownika. Że też nikt go do tej pory nie znalazł... 

 

 

  
 

 

Poniedziałek, siódma rano. W tramwaju ścisk. Nagle wśród 

stłoczonych ludzi ktoś woła: 

- Czy jest tu lekarz?!  

- Jestem! - krzyczy pasażer z daleka i przeciska się przez tłum.  

Gdy lekarz dochodzi do wołającego, ten pyta: 

- Choroba gardła na 6 liter...? 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

DARIUSZ  
Osobę o tym imieniu cechuje sprawiedliwość, dobroć oraz 

wrażliwość na krzywdę ludzką. 

 

 

DAWID 
Osoba o tym imieniu jest inteligentna, bardzo ambitna 

i konsekwentna. 

 

 

FRYDERYK 

Osoba o tym imieniu jest niezależna, wojownicza i robi zawsze 

wszystko po swojemu. Jest bardzo wrażliwa na niepowodzenia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANASTAZJA 
Osobowość subtelna i kulturalna, choć dość często kapryśna 

i wrażliwa na zachowanie się w towarzystwie.  

 

 

 

ANGELIKA 
Osoba miła, życzliwa dla innych, posiadająca sporo subtelności 

i wdzięku. Ma dobry,  ale zarazem słaby i niestały charakter. 

 

 

 

AGNIESZKA  

Osoba wrażliwa, spokojna, z dużym poczuciem odpowiedzialności, 

obdarzona wielkimi ideałami. Cechuje ją odwaga i niezależność 

w działaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień Wegetarianina 
 

 

01.10.2009 r. uczniowie z klas IV-VI przygotowali dla swoich 

kolegów i koleżanek warzywne i owocowe sałatki. Na dużej przerwie 

odbyła się ich degustacja. Potrawy wyglądały smakowicie i cieszyły 

się dużym powodzeniem. W trakcie poczęstunku zbierane były 

pieniądze na pomoc zwierzętom ze schroniska w Korabiewicach. 

Dzień Wegetarianina zorganizował Samorząd Uczniowski, mając 

na uwadze promocję zdrowego odżywiania opartego na warzywach 

i owocach. 

 

Wszystko było bardzo smaczne. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kolejny sezon sportowy rozpoczęty 
 

 

08.10.2009 r. w Pruszkowie odbyły się powiatowe eliminacje 

w biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców  

klas IV -VI. Niestety nikt nie zakwalifikował się 

do międzypowiatowych biegów przełajowych. 

 

 Najlepsze wyniki osiągnęli:  

 Karolina Krynicka VIb  

 Marta Draniak VIb  

 Weronika Akonom VIb  

 Rafał Pióro VIb  

 Maciej Wieczorek VIa  

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łączy nas Jego imię 
 

 

Dnia 08.10.2009 r. delegacja uczniów z naszej szkoły wzięła udział 

w IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

na Jasną Górę. Spotkaniu dzieci ze szkół z całej Polski sprzyjała 

ciepła i słoneczna pogoda. Mszy Świętej odprawionej o godz. 11.00 

z udziałem pocztów sztandarowych przewodniczył abp Józef 

Kowalczyk. 

Pielgrzymka poprzedzała przygotowania do obchodów IX Dnia 

Papieskiego, obchodzonego w tym roku pod hasłem „Jan Paweł II – 

Papież Wolności”. Dlatego też na Jasnej Górze byli obecni 

przedstawiciele Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pomagającej 

zdolnej młodzieży. 

Udział w tym spotkaniu zostanie na długo w naszej pamięci. 

 

Julian Potocki 

 

 

 
 

 

 

 

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej  

„Usłysz Panie, moje słowa” 

 
 

Dnia 12.10.2009 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Michałowicach odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego 

Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa”, który został 

zorganizowany przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji 

Warszawskiej, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji 

Edukacji Narodowej oraz Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra 

Skargi. 

W konkursie udział wzięło 14 uczniów z klas IV-VI. 

Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Styczeń, Agnieszka 

Pastuszek, s. Dorota Jaworska, Ks. Mariusz Zaorski wytypowała 

do II etapu następujące osoby:  

 Anna Grochowska VIa  

 Maria Wyszomirska IVb  

 Krzysztof Wyszomirski VIb 

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Życzenia dla nauczycieli 

 
 

Całemu Gronu Pedagogicznemu w imieniu wszystkich uczniów, 
życzymy dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni 
realizować swoje plany życiowe i zawodowe.  
                                                                Samorząd Uczniowski 
 

13.10.2009 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Michałowicach 

spotkali się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, aby 

z okazji Dnia Edukacji piosenką i wierszem wyrazić wdzięczność 

swoim nauczycielom. Gościem honorowym uroczystości był Wójt 

Gminy Michałowice p. K. Grabka, który życzył zebranym pedagogom 

radości i satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej 

pracy nauczyciela. Tradycyjnie zostały wręczone nagrody Wójta 

Gminy Michałowice i nagrody Dyrektora Szkoły. 

Uroczystość dla klas młodszych uświetnił występ uczniów z klasy 

IIa i IIb przygotowany pod kierunkiem p. A. Matejuk 

i p. J. Matysiak. Zaprezentowano m.in. modę dla nauczycieli 

na rok 2010, a zebranych obdarowano pięknymi upominkami. 

Uczniowie z klas II Gimnazjum pod kierunkiem p. A. Pastuszek, 

p. A. Affek, p. W. Żochowskiego przygotowali montaż słowno – 

muzyczny dla nauczycieli klas IV-VI i Gimnazjum.  

Występom towarzyszył chór szkolny prowadzony 

przez p. A. Stencką. Każdy nauczyciel otrzymał kwiaty 

własnoręcznie wykonane przez uczniów. Słodki poczęstunek 

przygotowała Rada Rodziców. 

 

 

 

 

Dzień Patrona Szkoły 

 
My, Jana Pawła, uczniowie, 
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać, 
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać: 
Twoje myśli, które drogi wskazują, 
Twoje słowa, które uczą mądrości, 
Twoje czyny przepełnione miłością, 
By na zawsze czyste serce już mieć. 

 

16.10.2009 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodzono 

Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele 

parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, którą 

celebrował ks. proboszcz L. Firlej. Ks. proboszcz Leon Firlej zwrócił 

się do uczniów z apelem, aby życie Jana Pawła II było przykładem 

dla nich, aby zawsze oddzielali dobro od zła, a w życiu pomagali 

innym i pamiętali, że „przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”.  

Zespół „Dzwoneczki” stworzył piękną oprawę muzyczną 

uroczystości. Uczniowie klas piątych pod kierunkiem 

s. D. Jaworskiej przybliżyli zebranym postać Patrona. 

Wartę honorową przy tablicy pamiątkowej pełniły zuchy.  

Dzień Patrona Szkoły to piękna tradycja, którą warto pielęgnować 

przez następne lata. 

 

 
 

 



Gminne zawody w piłkę koszykową chłopców 

 

 

20.10.2009 r. w Komorowie odbyły się gminne zawody w piłkę 

koszykową chłopców.  

 

Nasza drużyna w składzie:  

 Sulik Emil  

 Wieczorek Maciej  

 Jadacki Filip  

 Pióro Rafał  

 Szeląg Michał  

 Bihun Daniel  

 Włodarczyk Rafał  

 Wojtczuk Mikołaj  

 Robak Bartłomiej  

 Godlewski Damian  

 Koc Mateusz  

 Obłuski Mirosław 

 

zajęła II miejsce. Wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej 

z Komorowa. 

 

Gratulujemy! 

NASI MŁODZI POECI... 
 

 

 

 

Październik 
 

Nie lubię Cię październiku 

Bo się brzydko nazywasz 

Nie lubię Cię październiku 

Bo czasem zimny bywasz 

Niby taki złoty, spokojny, brązowy 

Taki cichy i piękny lecz bezwarunkowy 

Jeszcze taki ciepły, liściem pląsający 

A czasami mroźny, śniegiem sypiący 

Nie lubię Cię październiku, bo chłody rozpoczynasz 

Po Tobie nieubłagalnie przyjdzie zmora zima 

Więc nie udawaj lata, że się nic nie zmieni 

Bo Ty Październiku  wiejesz smutkiem jesieni. 

 
 

 

 

                Autor wiersza 
Marysia Wyszomirska  kl. IVb 

 

 

 

 



Zagrajmy w to...                      

 
 

 

                        NEED FOR SPEED 

                        UNDERCOVER 

  
To gra w której jest się piratem drogowym i łamie się kodeks 

drogowy.  

W grze ma się do kupienia ponad 20 luksusowych aut, które można 

jeszcze  tuningować w warsztacie. Startuje się w wyścigach 

ulicznych, za  które  zdobywa się pieniądze,  które wydaje się 

na samochody i dodatki do nich. 

Pozostaje jeszcze  jeden problem: policja. Trzeba przed nią uciekać 

bo inaczej dostaniesz duży mandat i będziesz musiał go zapłacić. 

            

                              

                                                   

Moja ocena 7/10                    

 

 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

 

Gimnastyka języka. 
 

 

    

 

   Język – rurka, a przez rurkę, 

   Niech powietrze płynie ciurkiem. 

     ………. 

 

 

 

 

GAPA  KAPĘ  MA  W  ŁAPIE 

Z  KAPY  GAPY  COŚ  KAPIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podróże ze smakiem… 

 
           

                          
 

Francuskie słodkie ciasto na tartę - Pâte Sucrée 
 

Klasyczne ciasto kruche na tartę francuską, proste do wykonania 

z niewielu składników. Można podawać z dowolnym wypełnieniem: 

kremem, masą tortową, budyniem, owocami świeżymi lub z puszki, 

galaretką owocową.  

 

Tarta francuska:                                                                                              

 125 g masła                                                                                                                   

 1 jajko 

 125 g cukru pudru 

 250 g mąki 

 sól 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie:  

 Masło wyjąć z lodówki co najmniej godzinę przed 

przygotowaniem ciasta i pokroić na małe kawałki. Jajko wbić 

do salaterki, roztrzepać widelcem, dodać sól i cukier. 

Energicznie ucierać szpatułką, aż masa zbieleje, spieni się 

i podwoi objętość (można też użyć miksera). 

 Dodać mąkę i ciasto wymieszać szpatułką. Ciasto rozcierać 

małymi partiami, aż uformują się grudki. Składników 

nie ugniatać, lecz unosić do góry, aby dostało się do nich 

powietrze. 

 Stolnicę lekko posypać mąką i wyłożyć ciasto. Pokrojone 

masło rozłożyć na wierzchu i rozcierając palcami, połączyć je 

z ciastem. Uformować kulę, zawinąć w czystą ściereczkę 

lub folię spożywczą i wstawić do lodówki na co najmniej 

2 godziny. 

 Nagrzać piekarnik do 200˚C. Stolnicę lekko posypać mąką 

i rozwałkować na niej placek o średnicy większej niż forma 

na tartę. Formę na tartę wyłożyć ciastem. Spód ponakłuwać 

widelcem. Piec około 30 minut na złoty kolor. Ostudzić. 

 Tartę posmarować francuskim Crème pâtissière i ułożyć 

dowolne owoce. 

 

 

 

 

http://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_francuska/pains_aux_raisins/przepis.html


Czy wiedziałeś, że… 

 

 
Człowiek w młodości zmienia zęby tylko raz, a krokodyl – ponad 40 

razy!  

Gdy krokodyl rośnie i jego zęby się zużywają , to na ich miejsce 

wyrastają nowe. Dlatego jego zęby są zawsze ostre i w doskonałym 

stanie. 

 

 

 

 

Największą planetą Układu Słonecznego jest Jowisz. Jest tak duży, 

że w jego wnętrzu zmieściłoby się ponad tysiąc planet wielkości 

Ziemi! 

 

 

 

 

Posługując się sosnową szyszką, możesz przewidzieć pogodę! 

W suche, słoneczne dni szyszki są otwarte. Gdy zbiera się 

na deszcz – zamykają się. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki   

 
 
Niedźwiedź polarny wyczuwa zapach człowieka w odległości 30 

kilometrów. 

 

 

Długoszpon to ptak, który potrafi przeskakiwać po listkach 

unoszących się na powierzchni wody. 

 

 

 Kawa luwak to najlepsza kawa świata, bo jej kilogram kosztuje od 

3,6 do 4 tysięcy złotych. 

Ziarna wydobywane są z odchodów indonezyjskiego łaskuna 

muzanga. 

 Łaskun muzang zjada tylko najlepsze owoce kawy.  

Po przetrawieniu w żołądku traci ona gorzki smak i zyskuje lepszy 

aromat.  

 

 
Łaskun muzang 

 
 



Hipopotam 

Hipopotam - gatunek dużego, przeważnie roślinożernego ssaka. 

Zasiedla rzeki i jeziora w Afryce na południe od Sahary 

do 2000 m n.p.m. W ciągu dnia najczęściej pozostaje w wodzie; 

aktywny dopiero o zmierzchu i nocą, skubie wtedy trawę na łąkach 

w pobliżu wody, zjada także rośliny wodne. W poszukiwaniu 

pożywienia potrafi zapuszczać się do 8 km w głąb lądu. Przebywa 

w stadach składających się od 10 do 40 osobników. Hipopotamy 

mają charakterystyczny wygląd: beczkowaty tułów, brak owłosienia 

na ciele, krótkie nogi, dużą głowę i znaczne rozmiary. Pod względem 

wielkości dorównują nosorożcom białym, ustępując jedynie słoniom. 

Pomimo popularności w większości ogrodów zoologicznych 

i przedstawieniu w kulturze masowej jako rubasznego grubaska, 

są jednymi z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych ssaków. 

Populacja szacowana jest na 125-150 tys. osobników na wolności, 

jednak wciąż zagrażają im kłusownicy i utrata naturalnych siedlisk. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      CZY ROŚLINA MOŻE NAS ZJEŚĆ? 
 

Pływacz zwyczajny jest jedną z nielicznych w Polsce roślin 

mięsożernych. Roślina zaopatrzona jest w pęcherzyki, które służą 

jako pułapki na drobne zwierzęta wodne. Pęcherzyki te zamknięte 

są ruchomą klapką, która w razie podrażnienia specjalnych włosków 

otwiera się gwałtownie do wnętrza pęcherzyka, zasysając w ten 

sposób wodę wraz ze znajdującymi się w pobliżu drobnymi 

zwierzętami wodnymi. Klapka natychmiast zamyka się szczelnie 

z powrotem, a uwięzione zwierzęta trawione są za pomocą enzymów 

wydzielanych ze ściany pęcherzyka. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.mikrojezioro.met.pl/atlas_ros/original/utrivul3.jpg


 

 

Vanessa Anne Hudgens  

Urodziła się 14 grudnia 1988 roku w miejscowości Salinas. 

Ostatnie filmy, w których grała Vanessa Anne Hudgens to 

"High School Musical", "Come Feud with Me: The Top 10 

Disney Channel Character Feuds".Talent u Vanessy zauważyli 

jej rodzice. Jak sama mówi: Ciągle urządzałam pokazy 
dla moich rodziców, przebierając się i śpiewając różne 
piosenki.... W wieku 7 lat posłali ją do szkoły o profilu 

aktorskim. W wieku 8 lat zaczęła grać w teatrze, z którym 

od 9 roku życia wyjeżdżała na przedstawienia. Gdy miała 12 lat 

wyprowadziła się od rodziców, ponieważ nie mogli z nią 

podróżować, gdyż jej młodsza siostra - Stella źle je znosiła. 

Mieszkała z opiekunką w miejscowościach, gdzie przedstawiali. 

Od 7 klasy szkoły podstawowej przestała chodzić do szkoły 

ze względu na karierę. Od tamtego czasu ma indywidualny tok 

nauczania. 

 

 

 

„NOWOŚCI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI”  
  

   
 

Nelly Furtado 

 
Nelly Furtado urodziła się w Victorii, w Kanadzie. Mówi po angielsku, 

portugalsku, hiszpańsku. Potrafi grać na ukulele, puzonie 

i na keyboardzie. Zaczęła pisać teksty piosenek w wieku 7 lat. 

W 1997 roku stworzyła  swój pierwszy poważny projekt muzyczny 

Nelstar. Nelly zaoferowano główną rolę w filmie „Nobody's Hero”, 

ale odrzuciła ją na rzecz muzyki. 

 Furtado wydała cztery płyty: „Whoa, Nelly”, „Folklore” , „Loose” 

i „Mi Plan”. 

 

 

 

 

 



 

        

Angielska grupa muzyczna, grającą rock alternatywny. Zespół 

powstał w 1997 roku, gdy czwórka przyjaciół spotkała się 

w londyńskim  University Collage London. Pomysł na założenie 

zespołu powstał, gdy Chris Martin (wokalista) i John Buckland 

(gitarzysta) zaczęli pisać piosenki. Później dołączył do nich Guy 

Berryman (gitarzysta basowy) oraz Will Champion (perkusista). 

Po ustaleniu składu rozpoczęto pierwsze próby. Premiera 

debiutanckiej płyty Parachutes odbyła się w  lipcu 2000 r. W ciągu 

siedmiu dni rozpowszechniania płyta sprzedała się w ilości 70 

tysięcy kopii i zadebiutowała na topie brytyjskiej listy przebojów. 

 

Skład: 

Chris Martin - wokal, fortepian, keyboard, gitara  

John Buckland -  gitara prowadząca, harmonijka ustna, chórki  

Guy Berryman – gitara basowa, syntezator, harmonijka ustna, 

chórki 

Will Champion - perkusja, fortepian również gitara akustyczna 

w projektach  akustycznych zespołu  

 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

       PARYŻ     

                             
 

Paryż  – stolica i największa aglomeracja Francji, położona 

w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną. Miasto stanowi 

centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu 

liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest 

co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów. W granicach 

administracyjnych Paryża zamieszkuje ponad 2 mln osób 

(wg spisu ludności z 2005 było to 2 153 600), w tzw. Wielkim 

Paryżu ok. 10 mln, a w całym zespole miejskim ponad 12 mln. 

 

                         
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_%28administracja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Basen_Paryski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sekwana
http://pl.wikipedia.org/wiki/2005


   
                      

    

O filmie:  

Pewnego dnia Carl Fredricksen postanawia zrealizować marzenie 

swego życia i wyrusza w podróż do tajemniczej krainy w Ameryce 

Południowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Carl 

podróżuje we własnym domu unoszonym przez setki balonów, 

a w wyprawie przypadkowo towarzyszy mu pewien ośmiolatek. 

Jednak prawdziwe przygody zaczynają się dopiero po dotarciu 

na miejsce, gdzie dwóch podróżników spotyka dziwacznego ptaka 

i mówiącego ludzkim głosem psa.  

 

                        
O filmie: 

Mikołaj Kopernik, syn toruńskiego kupca, jest bystrym i ciekawym 

świata dzieckiem. Gdy ma dziesięć lat, niderlandzki astrolog Paul 

van de Volder, przepowiada mu wielką przyszłość, rozwijając 

w chłopcu wielkie zainteresowanie gwiazdami. Paul van de Volder 

ponownie pojawia się w życiu Mikołaja, gdy ten jest już studentem 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pomiędzy astrologiem – 

szarlatanem, a Wojciechem z Brudzewa i innymi profesorami 

uniwersytetu rozpoczyna się walka o duszę studenta.   

Uczniowski horoskop  

 

 
Baran  
Zamiast liczyć barany, lepiej powtórz przed snem to, co było 

na ostatniej lekcji! 

 

 
Byk 
Popraw wszystkie byki w zeszycie! 

 

 
Bliźnięta 

Dwie identyczne prace? Nie ściągaj! 

 

 
Rak 
Nie cofaj się z nauką! 

 



 

 
Lew 

Chcesz być królem? To zakuwaj! 

 

 
Panna 

Niby niewiniątko, a się leni. Do roboty!   

 

 
Waga  
Chcesz, żeby mądrość przeważyła głupotę? To do książki! 

 

 
Skorpion 

Uważaj, bo popsujesz oceny!!! 
 

 

 

 

 
Strzelec 

Nie strzelaj w rodziców pałami! 

 

 
Koziorożec 

Przyłóż się do nauki – a będą efekty! 

 

 

 

 
Wodnik 

Oblewasz się zimnym potem na sprawdzianie… było się uczyć!  

 

 
Ryby 

Jeśli nie chcesz dostać jedynki, przygotuj się wcześniej. 


