
Redakcję „Wagarowicza” tworzą: 

 

 

K. Deja     IVa 

J. Sierak    IVa 

A. Grajewska    IVa 

N. Gajewska    IVa 

W. Michaluk    IVa 

K. Modzelewska   IVa 

K. Szewczyk    IVa 

J. Potocki    IVa 

M. Wyszomirska  IVb 

M. Kupka    IVb 

M. Olejnik    IVb 

J. Nowocień    Vc 

A. Grochowska    VIa 

K. Szostek    VIa 

J. Krupa    VIa 

J. Rycerska    VIa 

A. Szwedowska    VIa 

A. Modzelewska   VIb 

M. Draniak     VIb 

K. Wyszomirski   VIb 

K. Bielecki    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 



 

 

Jesienna zaduma 
 

Nic nie mam  

Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem  

Nawet nie wiem  

Jak tam sprawy z lasem,  

Rano wstaję, poemat chwalę  

Biorę się za słowa, jak za chleb  

Rzeczywiście, tak jak księżyc  

Ludzie znają mnie tylko z jednej  

Jesiennej strony  

Nic nie mam  

Tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet  

Nie zważam  

Na mody byle jakie  

Piszę wyłącznie, piszę wyłącznie  

Uczuć starym drapakiem  

Rzeczywiście tak jak księżyc  

Ludzie znają mnie tylko z jednej  

Jesiennej strony  

                           

                        Jerzy Harasymowicz  
 

 

     1 LISTOPADA 

 

Pierwszego listopada w dzień Wszystkich Świętych ludzie zbierają 

się na cmentarzach. Jest to dzień, w którym szczególnie czcimy 

pamięć o naszych najbliższych zmarłych. Ozdabiamy groby kwiatami 

(najczęściej są to chryzantemy) i palimy lampki. W tym dniu panuje 

szczególny nastrój. Rodzice snują opowieści przypominając 

najpiękniejsze chwile spędzone z tymi osobami, a dzieci mogą 

dowiedzieć się więcej o swych przodkach. Pamiętamy również 

o osobach, które odegrały ważną rolę w historii naszego kraju. 

Wieczorem jest najlepsze wrażenie, gdy jest ciemno, a na 

wszystkich grobach palą się piękne lampki. Ten dzień jest 

wyjątkowy. 

 

 

 



 

           

Cień z wosku  
 Akcesoria: Wosk (lub pokruszone świece), miska z wodą, 

klucz dużym uszkiem. 

  Rozpuszczamy wosk w rondelku na wolnym ogniu, a potem 

lejemy go do miski z zimną wodą. Koniecznie przez uszko 

klucza! Czekamy aż wosk zastygnie. Gasimy światło, włączamy 

lampkę i sprawdzamy, jaki cień rzuca na ścianę wosk. 

Przypomina samolot? Może ktoś z waszej grupy uda się w 

podróż i pozna nowych znajomych? Zabawa gwarantowana. 

 

           

Wróżba z kolorami 
Ze szklanego naczynia losujemy jeden z kolorowych kartoników. 

Kolor: 

- zielony  - spełnią się marzenia 

- szary  - smutek 

- fioletowy - kłótnia z kimś bliskim 

- żółty - ktoś ci zazdrości 

- biały  - szczęście 

- czerwony - jesteś lubianą osobą 

- czarny - pech 

- niebieski - powodzenie 

 

 

 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

  
WIESŁAW ŻOCHOWSKI 
 

NAUCZYCIEL MATEMATYKI 

 

 

- Ile lat pracuje Pan w naszej szkole? 
- 30 lat. 

- Gdyby Pan mógł, to co by Pan zmienił w naszej szkole? 
- Nic! 

- A dlaczego nic? 
- Bo to jest dobra szkoła. 

- Jakie było pierwsze osiągnięcie Pana drużyny szachowej? 
- 2 miejsce w Mistrzostwach Warszawy Szkół Podstawowych, 

wtedy nie było gimnazjum, bo to było przed reformą. 

- Jakich wyników oczekuje Pan po powrocie z Bęsi? 
- Awansu Krzysia Wyszomirskiego, Oli Gawor i Oli Rogalskiej. 

- Słyszy się często, że lubi Pan chodzić po górach. Czy to 
prawda? 
- Nie, nieprawda! Mówią o mnie, że ja biegam po górach. 

- Czy gdy był Pan dzieckiem, chciał Pan zostać nauczycielem? 
- W  wieku 15 lat wiedziałem już na pewno. 

- Bardzo dziękujemy Panu za wywiad. 



 

SENNIK            
 
                                       

 
Jagody – symbolizują zdrowie oraz 

drobne przyjemności życia codziennego. 

Zbieranie jagód to symbol cierpliwości 

i osiągania sukcesu wytrwałością i pracą. 

 

 

Żarty – żarty we śnie wskazują na potrzebę rozluźnienia 

się i odprężenia. 

 

 
Peruka- noszenie peruki oznacza chęć 

ukrycia swojej prawdziwej natury 

i pragnienie ukazania siebie w lepszym 

świecie. 

 
 

 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
    

Na lekcji przyrody nauczyciel zadał pytanie: 

- Jak myślicie, dokąd leci ptak trzymający w dziobie słomkę? 

Hania odpowiedziała pierwsza: 

- Napić się coca-coli! 

 

 
 

 

Mały Jaś prosi starszego brata. 

- Poproś mamę, żeby dała mi na bilet do kina. 

-  Mama jest tak samo moja jak i twoja. 

- Tak, ale ty znasz ją dłużej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

Norbert 
Osoba o tym imieniu często kieruje się uczuciami, co nie zawsze 

wychodzi jej na korzyść. Bardzo liczy się z opinią publiczną. 
 

 

 Hubert 
Osoba o tym imieniu przywiązuje wielką uwagę do przyjaźni. 

Wobec przyjaciół jest bardzo lojalna i skora do bezinteresownej 

pomocy. 

 

                                     

Robert 
Na ogół dość dobrze radzi sobie w życiu. Cechuje go silna wola, 

a także elastyczność w działaniu. 

      

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagoda  
Na co dzień ma pogodne, wesołe usposobienie. Na ogół otoczona 

licznym towarzystwem. 

 

 

Natalia 
Ma duże ambicje, ale i nie mniejsze ku temu możliwości. Na co dzień  

jest bardzo towarzyska, szczera i chętna do pomocy bliskim. 

 

 

Monika 
Jest dynamiczna, zdecydowana i zawsze dąży do tego, żeby jej 

racja była na wierzchu. Osiąga wyznaczony cel. 

                                        

                                                                                                                                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nasi szachiści w Bęsi 

 

W dniach 17 - 23 października 2009 reprezentacja naszego klubu 

szachowego Hetman Michałowice brała udział 

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów w Bęsi koło 

Olsztyna. Najwięcej, bo aż 10 uczniów pojechało z klasy szachowej 

IIa (Martyna Maciejewska, Małgosia Wyszomirska, Michał 

Dąbrowski, Mateusz Juszczak, Piotrek Klukowski, Janek Misiewicz, 

Kacper Orłowski, Krzyś Ostrowski, Kuba Podgrudny i Kuba 

Sachnowski). Z klasy IIIc był Wojtek Rzeszotarski, z klasy IVb 

Mikołaj Dąbrowski i Maciek Sachnowski. Klasę VIb reprezentowali 

Piotr Sokół i Krzysztof Wyszomiski.  

 

Szachiści mieli dziennie 1 lub 2 partie szachowe. Następnie 

odbywały się analizy pod kierunkiem pana Wiesława Żochowskiego. 

Wolny czas, zgodnie z zasadą – w zdrowym ciele zdrowy duch – 

młodzież wykorzystywała na grę w piłkę nożną oraz gry i zabawy 

na świeżym powietrzu. Nasi zawodnicy regenerowali swoje siły 

również zwiedzając pobliskie atrakcje: pałac oraz wiatrak 

z 1810 roku. 

 

Dzięki współpracy z wychowawczynią klasy IIa, panią Anną Matejuk, 

rodzice najmłodszych organizowali swoim pociechom odrabianie 

lekcji (co niekoniecznie wywoływało tychże pociech entuzjazm – ale 

to chyba wszyscy rozumiemy). Na czas tych zajęć sala gry 

zamieniała się w salę lekcyjną, a miejsce szachownic zajmowały 

książki i zeszyty. 

Nasi najmłodsi zawodnicy mają określony cel – jest nim awans 

w przyszłym roku do finałów Mistrzostw Polski, a w przyszłości – 

zdobycie Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych. 

 

Monika Dąbrowska 



 

 

 
 

 
 

 

Pomysł na prezent 

 

 

17 i 24 października odbyły się warsztaty decupage'u, organizowane 

przez Stowarzyszenie K40. Prowadziła je pani Ania Stachura. 

Na pierwszych zajęciach dekorowaliśmy lusterko techniką shabby 

chic. Ta technika ma na celu uzyskanie efektu starego przedmiotu.  

Na początku przygotuj: nożyczki, wzór na papierze (jakiś nietrudny 

np. cytryna, ryba, kwiat - możesz wydrukować z komputera), klej 

(do decupage'u), drewniane lusterko (Ikea) lub inny drewniany 

przedmiot, biała farba, ciemna farba, papier ścierny, kawałek 

świeczki, lakier bezbarwny do drewna, woda, pędzel. Technika 

polega na pomalowaniu najpierw drewnianej ramki ciemną farbą 

(najlepiej sprawdza się farba brązowa), a po jej wysuszeniu trzeba 

było zrobić wzory z wosku. Jeśli już skończyłeś pomaluj drewno 

białą farbą. Gdy farba dobrze wyschnie zacznij przecierać 

przedmiot papierem ściernym. Widzisz jak ciemna farba wychodzi 

na wierzch? Kiedy wszystko porządnie wyschnie weź wybrany wzór, 

namocz go (rysunkiem do dołu), wysusz wzór przez ręcznik 

papierowy (rób to ostrożnie, żeby nie podrzeć wzoru), posmaruj 

klejem wybrane miejsce na ramce, a później połóż na tym wzór 

i ponownie poklej rysunek. Wygładź niedoskonałości. Pokryj całą 

drewnianą powierzchnię lakierem ochronnym przynajmniej dziesięć 

razy (każda warstwa musi dobrze wyschnąć). 

Do wykonania drugiej techniki (serwetkowej) będziesz potrzebował: 

serwetki z wybranym wzorem, nożyczki, chustecznik lub inny 

drewniany przedmiot, klej, lakier ochronny, biała farba, kolorowa 

farba (według twojego uznania), pędzel. Pierwsza czynność do 

wykonania to oczywiście pomalowanie przedmiotu białą farbą. Krok 

drugi (nastąpi dopiero po dokładnym wyschnięciu białej warstwy 

farby) to wyrwanie wybranego wzoru. Później trzeba posmarować 

miejsce, gdzie ma się znaleźć rysunek klejem i nakleić serwetkę. 



Wzór trzeba ponownie zabezpieczyć klejem. Gdy klej wyschnie 

konieczne jest pokrycie przedmiotu lakierem ochronnym 

ok. dwudziestu razy. 

Teraz można przygotować niepowtarzalny prezent dla kogoś 

bliskiego albo dekorację własnego pokoju. Może w przyszłym roku 

podczas warsztatów poznamy kolejne techniki. 

 

Julia Nowocień 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie 

 

29 października gościliśmy w naszej szkole panią Małgorzatę 

Iwanowicz. Na początku spotkania w którym udział wzięli uczniowie 

klas IV, autorka opowiedziała o swoich książkach, a potem 

zaczęliśmy bawić się słowami. Wymyślaliśmy wierszyki oraz 

przysłowia. W czasie przerwy można było kupić słowniki i zdobyć 

autograf. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia z p. Małgorzatą. 

Po przerwie bawiliśmy się również wspaniale. 

To było naprawdę niezapomniane spotkanie. 

 

Kaja Modzelewska 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Sukces michałowickich wokalistek 

w Regionalnym Przeglądzie Wokalnym „Śpiewać każdy może” 

 

29 października 2009 r. uczniowie z Zespołu Szkół w Michałowicach 

jak co roku uczestniczyli w V Regionalnym Przeglądzie Wokalnym 

„Śpiewać każdy może” organizowanym przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Brwinowie i tradycyjnie odnieśli sukces. ANNA 

GROCHOWSKA z klasy VI a otrzymała NAGRODĘ GŁÓWNĄ 

a PATRYCJA BREJNAK z klasy V c – WYRÓŻNIENIE.  

Gratulacje !!! 

Wszyscy nasi reprezentanci byli bardzo dobrze przygotowani 

i pięknie zaśpiewali swoje piosenki. Zaskoczeniem była dla nas 

zmiana regulaminu konkursu. Zwykle przyznawano I, II i III 

nagrody oraz wyróżnienia, tym razem ograniczono się do jednej 

nagrody głównej i jednego wyróżnienia. Mamy się z czego cieszyć, 

bo obie nagrody zdobyły nasze uczennice ze szkoły podstawowej. 

Jednak inna zmiana, dokonana w trakcie konkursu, wzbudziła wielkie 

kontrowersje.  

W regulaminie przeglądu wymieniono następujące kategorie 

wiekowe: 7-9 lat (klasy I-III SP), 10-12 lat (klasy IV-VI SP),  

13-15 lat (gimnazjum), 16-18 lat (szkoła średnia), 18 lat i powyżej. 

W praktyce okazało się, że wokalistów z gimnazjum zaliczono 

do wspólnej kategorii ze śpiewającymi licealistami, a zespoły 

wokalne konkurowały ze sobą bez względu na to, czy śpiewały w nich 

dzieci ze szkoły podstawowej czy z liceum. Tym samym nasze 

gimnazjalistki nie miały szans w zestawieniu z niemalże 

profesjonalnym występem starszych koleżanek, a nasze dzieci 

z zespołu wokalnego przegrały z zespołem licealnym. Pocieszeniem 

dla nas jest fakt, że NAGRODĘ GŁÓWNĄ w kategorii gimnazjów 

i liceów wywalczyła nasza ubiegłoroczna absolwentka JOASIA 

KARWACKA. Gratulacje!!! 

 

Na uznanie zasługują pozostali nasi reprezentanci: 

- solistki ze Szkoły Podstawowej - Ania Frączek, Natalia Gajewska 

i Marta Koc,  

- solistki z Gimnazjum - Anna Lewan, Paulina Lipińska, Iga Skałecka, 

Joanna Miodowska, Kasia Wieciech, Kamila Brejnak i Ola Pakuła, 

- dzieci z zespołu wokalnego SP Michałowice: Piotr Szczodry, Joasia 

Dudek, Julia Korycka, Wiktoria Michaluk, Kaja Modzelewska, Ala 

Cybulska, Kinga Gaj, Karolina Borowska, Anita Gryglicka, Natalia 

Kachniarz.  

 

Alina Stencka – opiekun artystyczny 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



VI Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Michałowice oraz 

V Michałowickie Spotkania Artystyczne  

 

 

W dniach 07-08.11.2009 odbył się w Szkole Podstawowej 

w Michałowicach VI Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy 

Michałowice oraz V Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci 

i Młodzieży. Wydarzenie to mogło się odbyć po raz kolejny dzięki 

znakomitej współpracy władz gminy, dyrekcji naszego Zespołu Szkół 

oraz klubu WKSR Zdrowie. 

Turniej karate odbywał się przez dwa dni i obejmował trzy 

konkurencje: kata, kumite oraz walki reżyserowane.  

7 listopada startowało 183 zawodników i zawodniczek z 10 klubów 

województwa mazowieckiego z roczników 1998-2003. 

Klub ZDROWIE w punktacji zajął 2 miejsce. 

Z naszej szkoły medale zdobyli:  

 w konkurencji kata: Szczodry Piotr, Szewczyk Franciszek 

i Grochala Mikołaj,  

 w konkurencji kumite: Rzeszotarski Wojtek, Świeciński 

Maciej, Grochala Mikołaj, Podgrudny Jakub i Szczodry Piotr,  

 w konkurencji walk reżyserowanych: para Szczodry Piotr 

i Foryś Sebastian oraz para Grochala Mikołaj i Szewczyk 

Franciszek. 

08.11.2009 startowało 120 zawodniczek i zawodników również 

z 10 klubów województwa mazowieckiego ze starszych roczników. 

Klub ZDROWIE w punktacji zajął 4 miejsce. 

Medale zdobyli Białecki Wojtek, Szostek Michał - uczniowie 

pierwszej klasy naszego gimnazjum. 

 

 

W ramach Michałowickich Spotkań Artystycznych odbył się turniej 

grup tanecznych, przegląd grup instrumentalno - wokalnych 

i wokalistów oraz warsztaty rzeźbiarskie. Brało udział 100 

dziewcząt i chłopców. 

Michałowice reprezentowały 2 zespoły taneczne z klubu ZDROWIE: 

Sqładzik, który zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, 

oraz Sqład, który uplasował się na 2 miejscu również w swojej 

kategorii wiekowej. Oba zespoły prowadzone są przez Dorotę 

Jastrzębską. Gratulujemy Pani Dorocie. 

W kategorii instrumentalno - wokalnej wyróżniali się następujący 

wokaliści: Natalia Gajewska, Wieciech Katarzyna, Brejnak Patrycja, 

Miodowska Joanna, Krupa Paulina, Nowocień Julia, Natalia Kujawa, 

Karolina Włazowska, Konrad Fajer oraz Marcin Marczak. 

 

Podczas występów karateków odbywały się warsztaty rzeźbiarskie. 

Prowadził je Pan Jurek Netzel, absolwent warszawskiej ASP. 

Chętni mogli wyrzeźbić z gliny najróżniejsze rzeczy. 

 

Wszystkim karatekom oraz artystom życzymy dalszych sukcesów. 

Do zobaczenia za rok. 

 

Monika Dąbrowska 

 

 



Święto Niepodległości  

 

Dzisiaj wielka jest rocznica – Jedenasty Listopada! 
Tym co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. 
Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole, 
To, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. 
 

Dnia 10 listopada w przeddzień 91 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości w naszej szkole na 6 godzinie lekcyjnej odbyła się 

akademia. 

Brali w niej udział uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej 

i wszystkie klasy Gimnazjum. Część artystyczną przygotowały 

3 klasy Gimnazjum pod kierunkiem pani E. Chmielewskiej 

i pani J. Godlewskiej. Chór szkolny prowadzony przez p. A. Stencką 

wykonał pieśni z tamtego okresu. Piękną scenografię przygotowała 

pani M. Skrzędziejewska - Cendrowska. Spotkanie rozpoczęło się 

wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. 

Pan dyrektor Andrzej Olęcki objaśnił cel akademii. Uczniowie 

recytowali wiersze o tematyce patriotycznej i przypominali 

historyczne fakty związane z rozbiorami, zaborami i odzyskaniem 

niepodległości. Po każdym akcie zapalano świeczkę na symbolicznym 

grobie walczących Polaków. Pomysłowe i staranne przygotowanie 

wprowadziło w chwilę refleksji i zainteresowało słuchaczy.  

 

Krzysztof Wyszomirski  

 

 

Wyniki konkursu plastycznego na zakładkę do książki 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej 

bibliotece został zorganizowany konkurs plastyczny na zakładkę 

do książki. Oto wyniki:  

 I miejsce – Joanna Dudek IVa  

 II miejsce – Wiktoria Michaluk IVa  

 III miejsce - Natalia Gajewska IVa, Weronika Orłowska IVc 

 

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mistrzostwa powiatu pruszkowskiego w piłce koszykowej 

dziewcząt 

 

04.11.2009r. w Pruszkowie odbyły się powiatowe zawody w piłce 

koszykowej dziewcząt szkół podstawowych. Naszą Gminę 

reprezentowała drużyna Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II 

z Michałowic.  

 

Dziewczęta w składzie:  

 Frączek Anna  

 Maciejek Kamila  

 Szostek Katarzyna  

 Rycerska Julia  

 Szwedowska Anna  

 Draniak Marta  

 Kilian Aleksandra  

 Akonom Weronika  

 Modzelewska Aleksandra  

 Radziszewska Aleksandra  

 Jachowicz Beata  

 Kajda Karolina  

 Kurdej Aleksandra 

wykazały duże umiejętności gry i zdobyły IV miejsce w powiecie.  

 

Gratulujemy! 

 

Klub Miłośników Teatru 

 
9 listopada 2009 r. odbyła się wycieczka do teatru 

organizowana przez założycieli Klubu Miłośników Teatru – 

p. R. Zarychtę i p. K. Styczeń. Byliśmy na spektaklu pt. „Czarownice 
z Salem”  przygotowanym przez Teatr Powszechny,  a wystawionym 

gościnnie w Teatrze Na Woli.  

 Sztuka opowiadała o pewnych dziewczynach, które zostały 

zauważone, gdy tańczyły nago w lesie. Zobaczył je pastor, jednak on 

obawiał się wydania na światło dzienne tego, co zauważył, ponieważ 

niektóre z nich były jego wychowankami. Dlatego prosi o przyjazd 

pastora Hale’a. Mieszkańcy miasteczka dają się omamić 

opowieściami dziewcząt i za tymi bajkami idą nagłe wyroki śmierci. 

Są i tacy, którzy znają prawdę, ale oni też są oskarżeni. 

Dziewczyny posądzają wielu niewinnych ludzi. Jednak pastor Hale’a 

odkrywa tajemnicę kobiet. Niestety nikt nie chce go słuchać, 

a miejscowy pastor nie wie co ma zrobić. Okazuje się, że wiele 

niewinnych osób  zostało pomówionych o konszachty z diabłem. 

Dziewczyny uchodzą cało, ale całe miasteczko drży ze strachu 

przed oskarżeniami i szubienicą.  

 

 Sztuka okazała się bardzo intrygująca. Była też chwilami 

zabawna, chociaż jest to dramat.  Wszyscy byli bardzo 

zadowoleni... Osobiście serdecznie zapraszam na następne 

przedstawienie pt. „Pastorałka”.  

         

          

        Comma  

 

 



 

NASI MŁODZI POECI... 

 

 

 

 

Listopad 

 

Listopadzie! Listopadzie!  

Ty deszczowy, zimny gadzie.  

Tyle  wiatru pod koszulą, że się uszy same kulą. 

 

Listopadzie! Listopadzie! 

Ty nas w łóżko ciepłe kładziesz, 

Straszysz ciągle grypą świńską,  

tradycyjną albo chińską. 

 

Listopadzie! Listopadzie! 

Nic dobrego w sobie nie masz. 

Już nie mamy więcej złudzeń. 

Jak to dobrze że, po tobie przyjdzie grudzień. 

 
 

 

              
Marysia Wyszomirska  kl. IVb 

 

 

 

Miłość 
                                       Miłość dwie osoby łączy 

                                       Jest gorąca i szczera 

                                       Choć nie zawsze wierna 

                                       Potrafi być niezmienna. 
 

 
Anna Szwedowska kl. VIa 

 

 

 
Miłość 

Prawdziwa miłość jest jak słońce gorąca. 

Rozpala serca, miesza w głowie. 

Ten kto ją przeżył, niech Ci opowie.  
 

 
Anna Grochowska kl. VIa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Na świecie jest wesoło, 

gdy miłość jest wokoło. 

Podejdź i wyjrzyj przez okno, 

czy gdziekolwiek jest markotno? 

Nawet słońce wstało z rana, 

by szczęśliwie obudziła się twa ukochana. 

Ptaszki zaśpiewały radośnie 

na zielonej, kłującej sośnie. 

A była to piosenka bardzo miła, 

żeby miłość cię nie zabiła. 

Nie ma muzyki bez miłości, 

dźwięki płyną pełne młodości. 

 

 
Kamil Bielecki kl. VIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miłość nagle przychodzi  

i nagle też odchodzi. 

Jest też taka co przyjdzie  

i nie odejdzie,  

bo wie,  

że złapie za serce. 

Ludzie wiedzą,  

Że miłość stała jak najdłużej będzie trwała. 

Więc gdy czujesz,  

że ktoś Cię kocha, 

odwzajemnij ją, 

to zobaczysz jaka to radocha. 
 

  
Anna Frączek kl. VIa 
 

       

 



 

 

 

 

 

 
 

Drzewo 

Drzewo daje mi tlen. Kiedy mama tka len ja dbam 

o drzewa. Taka jest moja potrzeba. 

 

Drzewa się odwdzięczają, gdy w upał cień mi dają , a gdy 

deszcz leje – schronienie. 

Szanuj więc drzewa i zieleń. To nie kosztuje Cię wiele. 

 

 
Matylda Kupka kl. IVb 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka. 
 

 

 

   Język – „skocznia” lub „grzbiet koci”. 

     ………. 

 

 

 

 

Ssa     ssza     sfa     scha 

Sse     ssze     sfe     sche 

Ssy     sszy     sfy    schy 

Sso     sszo     sfo    scho 

Ssu     sszu     sfu    schu 

 

RAZ ŻABKA Z RABKI DOSTAŁA SAPKI 

BO ZAMIAST BUTÓW NOSI W DESZCZ KLAPKI 

 
 

 

 

 

 



Podróże ze smakiem… 

 

Włochy 
Spaghetti Napoli Tricolore 

 

 

- makaron Spaghetti tricolore 

- puszka pomidorów 

- 0,5 - 0,7 kg mięsa mielonego 

- mała cebulka 

- ząbek czosnku 

- oliwa z oliwek 

- bazylia mielona 

- bazylia świeża - do ozdoby 

- pieprz 

- sól 

- tymianek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czosnek i cebulkę obieramy i siekamy na malutkie kawałeczki 

(czosnek można też ugnieść w zgniatarce do czosnku), wrzucamy 

na rozgrzaną oliwę z oliwek. Smażymy aż cebulka zrobi się szklista. 

Teraz dodajemy puszkę pomidorów i dusimy ok. 15 minut 

aż pomidorki się rozpadną i utworzą gęsty sos. Doprawiamy solą, 

pieprzem, cukrem oraz mieloną bazylią i tymiankiem. Mieszamy 

sosik i jest gotowe. Mielone mięso przyprawiamy pieprzem, solą 

i smażymy na oliwie. Do mięsa wlewamy przygotowany sos napoli. 

Makaron Spaghetti Tricolore gotujemy w osolonej wodzie z łyżką 

oliwy. Podajemy z odrobiną gęstej kwaśnej śmietanki, ozdobione 

listkami świeżej bazylii. 

 

Smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 



Ciekawostki   

 
 

Jak duża może być kropla deszczu? 
 

Krople deszczu tworzą się gdy para wodna zbiera się wokół 

cząstek w atmosferze. Stopniowo stają się one coraz większe. 

Proces ten trwa do czasu gdy krople osiągną średnicę ok. 5 mm. 

Wówczas napięcie powierzchniowe nie jest w stanie ich utrzymać 

i każda kropla dzieli się na dwie mniejsze.  

Jednak w 1995 roku naukowcy zaobserwowali krople 

o średnicy przynajmniej 8 mm nad płonącym lasem w Brazylii – 

prawdopodobnie powstały wokół większych cząstek popiołu. 

 

                                            na podstawie BBC FOCUS  

                  Issue 207, September 

2009 

 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Legwan 

Legwan zielony – duży, roślinożerny gatunek nadrzewnej jaszczurki 

z rodziny legwanów, pochodzący z Ameryki Środkowej oraz 

Południowej. Jest jednym z dwóch przedstawicieli rodzaju Iguana 

i największym ze wszystkich legwanów. Jego skóra ma kolor 

jaskrawo zielony. Długość ciała dochodzi do ok. 200 cm. 

Na ogon przypada ok. 120 cm. 

Waży ok. 10 kg. Zwierzęta te przebywają głównie wysoko 

na drzewach lub nad zbiornikami wodnymi gęstych lasów 

równikowych. Potrafią też dobrze pływać dzięki spłaszczonemu 

ogonowi. Żywią się one liśćmi, kwiatami, owocami, a także małymi 

kręgowcami i owadami. Występują w centralnej części Ameryki 

Południowej po Meksyk oraz niektóre wyspy Oceanu Spokojnego.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blino%C5%BCerno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaszczurki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legwanowate
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_%C5%9Arodkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iguana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk


 

 

                                KANGURY 
 

KKaanngguurryy  żżyyjjąą  ww  AAuussttrraalliiii  nnaa  oobbsszzaarraacchh  ppoorroośśnniięęttyycchh  ttrraawwąą..  PPooddcczzaass  

ddnniiaa  ooddppoocczzyywwaajjąą  ww  cciieenniiuu,,  aa  ww  nnooccyy  sszzuukkaajjąą  ssmmaacczznnyycchh  rroośślliinn  

ddoo  jjeeddzzeenniiaa..    

PPoorruusszzaajjąą  ssiięę  oonnee  sskkaacczząącc  nnaa  ttyyllnnyycchh  kkoońńcczzyynnaacchh..  MMłłooddee  kkaanngguurrkkii  

ssiieeddzząą  ww  ttoorrbbiiee  mmaammyy..    

KKaanngguurryy  ppoorruusszzaajjąącc  ssiięę  ppoowwoollii  ppooddppiieerraajjąą  ssiięę  pprrzzeeddnniimmii  łłaappaammii..    

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

                  Hunter 

 

 
  Huntery to konie myśliwskie, ale są również używane do nauki 

jazdy konnej. Są przyjazne dla ludzi i innych koni. Mają wysoko 

osadzoną szyję, długie nogi, ładny i  ciemny ogon. Mierzą do 160 cm, 

więc nie są najlepsze dla dzieci.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Książki z mojej półki ... 
 

      Greta i sówka. Wakacje pod psem.  

  
 Tytułowa Greta  mieszka z rodzicami u wuja Edwarda. Właśnie 

rozpoczynają się wakacje. Dla Grety to trudny okres, ponieważ 

dziewczynka się nudzi. Powodem jest regulamin domowy wuja 

Edwarda. Greta marzy bowiem o psie, a regulamin wyraźnie 

zakazuje trzymania w domu jakichkolwiek zwierząt „pozbawionych 

skrzydeł i piór”. Na  szczęście Gretę odwiedza kuzynka 

Olga (nazywana przez wszystkich Sówką z powodu ogromnych 

okularów), która doskonale wie jak rozwiązać problem Grety.  

Jaki pomysł ma Sówka? Czy Greta dostanie wymarzonego futrzaka? 

Czy wuj Edward zmieni regulamin domowy?  Jeśli chcesz znać 

odpowiedź na te pytania koniecznie przeczytaj książkę. Polecam. 

 
                                           

               
 
 

 

Na co warto wybrać się do kina…
 

        Ekranizacja drugiej części bestsellerowego cyklu „Zmierzch” 

autorstwa amerykańskiej pisarki Stephenie Meyer.  

„KSIĘŻYC W NOWIU” opowiada dalsze dzieje trudnej miłości 

dziewczyny - Belli Swan (Kristen Stewart) i wampira - Edwarda 

Cullena (Robert Pattinson). Edward i Bella są ze sobą i jest im 

razem cudownie. Niestety nieszczęśliwy wypadek na imprezie 

urodzinowej Belli sprawia, że Edward podejmuje decyzję, która 

skrzywdzi oboje... Edward odchodzi. Zostawia Bellę przekonując ją, 

że już jej nie kocha. Mimo, że dziewczyna nie potrafi się z tym 

pogodzić, nic nie może zrobić. Ogromne cierpienie „wyłącza” Bellę 

z życia na parę miesięcy. Wtedy znów pojawia się jej przyjaciel 

z dzieciństwa - Jacob Black (Taylor Lautner). Choć nic nie jest 

w stanie zastąpić jej ukochanego Edwarda, Bella dostrzega, 

że towarzystwo Jacoba bardzo jej pomaga... Wtedy spada na nią 

kolejna bomba. Jacob okazuje się... wilkołakiem. Lecz nie on jeden... 

Bella stanie przed kolejnym ważnym wyborem w swoim życiu. 

Tym razem będzie wybierała pomiędzy zakochanym wampirem 

i zakochanym wilkołakiem. Dla którego z nich Bella będzie w stanie 

poświęcić wszystko? Kogo kocha Bella...?  
                                        Osobiście polecam!:) 

 
 

http://zmierzch.filmweb.pl/
http://www.filmweb.pl/o814110/Stephenie+Meyer
http://www.filmweb.pl/o52530/Kristen+Stewart
http://www.filmweb.pl/o164450/Robert+Pattinson
http://www.filmweb.pl/o284307/Taylor+Lautner


„CIEKAWOSTKI  ZE  ŚWIATA  MUZYKI” 
  

 
                                            

Queen - brytyjski zespół rockowy utworzony w 1970 roku 

w Londynie. 

Muzyka Queen’u odznacza się różnorodnością brzmienia, 

sprawiającą, ze zespół trudno jest przypisać do konkretnego stylu. 

Większość utworów nosi cechy rocka i jego odmian oraz w pewnym 

stopniu, muzyki pop. Charakterystyczną cechą zespołu są też 

wielowarstwowe aranżacje, harmonie wokalne oraz aktywny udział 

publiczności podczas koncertów. 24  listopada 1991 roku Fredddie 

Merkury zmarł na AIDS. Od tamtej pory zespół przestał działać. 

                                                                                 

                                                                                    
 
Brian May - gitary, śpiew, instrumenty klawiszowe 

Roger Taylor  - perkusja, śpiew, instrumenty perkusyjne, 

instrumenty klawiszowe 

Freddie Mercury  - były wokal, fortepian, instrumenty klawiszowe 

John Deacon  -  gitara basowa, instrumenty klawiszowe 

 

 

 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

          LONDYN 

 
Londyn – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej 

Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii. Położony 

nad Tamizą, jest drugim największym miastem Europy, jest także 

jednym z większych miast świata. Około 20 % mieszkańców 

pochodzi z Azji, Afryki i Karaibów. Współczesny Londyn jest 

największym centrum finansowym świata. W Londynie usytuowanych 

jest kilkaset banków, największa giełda w Europie, liczne 

towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Londyn jest także 

ogromnym ośrodkiem medialnym. Miasto pełne zabytków i muzeów 

przyciąga rocznie ok. 30 mln. turystów. Znajduje się tam jeden 

z najsłynniejszych mostów w Europie o nazwie Tower Bridge 

oraz wieża zegarowa Big Ben. 

 

 

            
 

 

                           
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tamiza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karaiby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gie%C5%82da
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum


HOROSKOP 

Baran: 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. 

 

 

Byk: 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. 

 

 

Bliźnięta: 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. 

 

 

 

 

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

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

się one kontrowersyjne. 

 

 

 

 

Lew: Nie wymuszaj na innych obietnic, bo to nie tylko nie 

przysporzy Ci sympatii, ale może nawet spowodować 

komplikacje we wzajemnych stosunkach. 

 

 

 

Panna: Bądź bardziej wyrozumiały wobec osób 

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

odpowiedzi. Przecież sam miewasz z tym problemy. 

 

 

 

Waga: Nim podejmiesz ważną decyzję, weź kilka 

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

figle i niespodzianki.  

 

 

 

Skorpion: Ten miesiąc wymaga od Ciebie opanowania, 

wyciszenia się i rozważnych decyzji w każdej sferze życia. 

 

 



 

 

Strzelec: Wszystko, czym będziesz się zajmować, 

to będziesz robić z pasją. Nie odkładaj ważnych spraw zawodowych 

i osobistych. Postaraj się kuć żelazo póki gorące. 

 

 

Koziorożec: Postaraj się wykazać więcej dyplomacji 

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

obracasz. 

 

 

 
Wodnik: Ogólnie towarzyszyć Ci będzie całkiem niezła passa, choć 

zapowiada się kilka nerwowych momentów. W relacjach z ludźmi 

stosuj delikatniejsze metody niż przymus, nakazywanie, besztanie. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 


