
Gazetka pod 
kierunkiem  

Pani Katarzyny Styczeń 
 

 
Numer „Wagarowicza” przygotowali: 

    J. Michalak   IVa 
K. Markowska   IVa 
Z. Grochowska   IVa 
J. Arkabuz    IVb 
A. Trendak    IVb 
W. Pyć    IVb 
N. Jasińska    IVb 
P. Matyszkiel    IVc 
A. Grajewska    Va 
J. Dudek    Va 
K. Deja    Va 
J. Sierak    Va 
N. Gajewska    Va 
W. Michaluk    Va 
J. Korycka    Va 
K. Szewczyk   Va 
J. Adamski    Va 
J. Potocki    Va 
K. Pastuzak    Va 
M. Olejnik    Vb 

    M. Kupka    Vb 
M. Wyszomirska   Vb 
G. Wilczyńska   Vb 

 

 
 

 

 

 

 

 

Miesięcznik: Listopad 2010  NR 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy. 

Redakcja 

 

SZKOŁA 
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Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła 

Grzegorz IV w 834 roku jako pamięć o zmarłych. 

Tradycja Wszystkich Świętych ma swój początek w starym 

celtyckim święcie „Samhain”. Samhain (śmierć ciała) oznaczał dla 

naszych przodków początek nowego roku. Jeśli dziwi, że początek 

roku zaczynał się 1 listopada, należy sobie uświadomić, że Celtowie 

byli rolnikami i dla nich żniwa zaczynały się sianiem ozimin, czyli 

obdarowaniem zaczątkiem życia gleby śpiących jeszcze pól. Ponadto 

wszyscy obchodzą to święto dokładnie lub mniej więcej w tym 

samym dniu, w którym według sprawozdania Mojżeszowego 

rozpoczął się potop, tzn. siedemnastego dnia drugiego  

miesiąca – miesiąca odpowiadającego w przybliżeniu naszemu 

listopadowi. Tak więc w rzeczywistości początek temu świętu dało 

składanie hołdu ludziom, którzy zginęli w kataklizmie potopu. 

Wszystkich świętych – to cześć dla Wszystkich Świętych w niebie  

(tych znanych i tych nieznanych). 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                   „Ci, których kochamy, nie 

                               umierają nigdy, bo miłość 

                               to nieśmiertelność” 

 
                                                                  Emily Dickinson  

               
 

 

 

 
 

 

 
Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 listopada – DZIEŃ   ZADUSZNY 

 
Drugi dzień listopada jest dniem poświęconym zmarłym, których 

w tym dniu szczególnie się wspomina. 

Dzień, który skłania ludzi żyjących do duchowego kontaktu z innymi, 

czy to z żyjącymi czy ze zmarłymi. Nie kwiat, czy wieniec, które są 

ważne, ale usposobienie duchowe pomaga nam dobrze przeżyć te 

dni.  

 
 
 
 

Przygotowała Ola Grajewska Va 

 
 
 
 
 
 
 

 

  11 listopada –   

 Narodowe Święto Niepodległości 
 

Polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, 

na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym 

i wybór tej daty jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być 

zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej 

na świecie. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym 

dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat 

po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej 

święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.  

W latach 1939 – 1944 – podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne 

lub jawne świętowanie,  podobnie jak i każde inne przejawy 

polskości, było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne 

świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania 

Manifestu PKWN, jako narodowe Święto Odrodzenia Polski. 

Narodowe święto Niepodległości obchodzone 11 listopada 

przywrócono, ustawą Sejmu IX kadencji, 21 lutego 1989 roku  

(w traktacie obrad Okrągłego Stołu).   

 
 

Przygotowała Ola Grajewska Va 

 



ANDRZEJKI 
(JĘDRZEJÓWKI, ANDRZEJÓWKI) 

 
Andrzejki obchodzimy w wigilię (czyli w przeddzień) dnia  

świętego Andrzeja czyli 29 listopada. Andrzejki  obchodzone 

są w całej Europie. Andrzejki to wieczór poświęcony wróżbom, 

które dotyczą małżeństwa, miłości. 

Tego wieczoru spotykają się młode kobiety, dziewczyny 

i wróżą sobie, która pierwsza i za kogo wyjdzie za mąż. 

Jedną z najbardziej popularnych wróżb andrzejkowych  

jest lanie wosku. Pierwsze udokumentowane wzmianki  

o wróżbach andrzejkowych pochodzą z roku 1557 – Marcin Bielski 

umieścił je w swojej sztuce teatralnej „Komedyja Justyna 

i Konstancyjej” . Przypuszcza się, że andrzejkowe wróżby brały 

swój początek ze starożytnej Grecji. 

Według teorii kult św. Andrzeja i tradycja wróżb miłosnych 

wywodzi się ze starogermańskich wierzeń związanych z  bogiem 

miłości, płodności i bogactw – Freyrze. 

 Chłopcy, mężczyźni też mają dzień poświęcony takim wróżbom  

- Katarzynki - wypada on w przeddzień dnia świętej Katarzyny  

czyli 24 listopada. 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotowała Karolina Deja Va 

 

 

10 sposobów na zły dzień: 

 
1. Zrób sobie drzemkę. 

2. Wybierz się na zakupy, do kina lub na spacer. 

3. Spotkaj się z przyjaciółmi. 

4. Pobaw się z pupilkiem  

5. Poczytaj. 

6. Posłuchaj muzyki. 

7. Uśmiechnij się do nieznajomego. 

8. Zjedz coś słodkiego. 

9. Porysuj. 

10. Włącz komputer i na stronie naszej szkoły 

(www.spmichalowice.pl) przeczytaj nowy numer 

„Wagarowicza” ;) 

 

 

Redakcja „Wagarowicza” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spmichalowice.pl/


 

 

 

Czytajmy książki   
 

Najwcześniejsze wspomnienia z rodzinnego domu ukazują czasem 

obraz czytających książkę rodziców i zasłuchanego dziecka. 

Poprzez wspólne, głośne czytanie tworzy się wspólnota. Poprzez nie 

dziecko i młodzież wkracza na drogę rozumiejącego poznania świata 

i człowieka. Dlatego najpiękniejszych wspomnień z lat dziecinnych 

i młodzieńczych dostarcza wspólne czytanie, a nie wspólne 

„posiedzenia” przed TV.  

 

 

 
Przygotowała Ola Grajewska Va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekalog przyjaciółki 

 
1. Gdy długo nie widzisz 

kumpeli, dzwoń lub pisz do niej. 

2. Zawsze wysłuchaj, co ma  

do powiedzenia. 

3. Doradzaj jej najlepiej, jak możesz, 

ale nie narzucaj swoich poglądów. 

4. Pomagaj jej  

w szkole i nie tylko. 

5. Polecaj kosmetyki, które 

uważasz za świetne. 

6. Jak najczęściej mów komplementy 

i inne miłe rzeczy. 

7.  Pożyczaj jej swoje ciuchy, 

biżuterię, książki, płyty itp. 

8. Nigdy, pod żadnym pozorem 

nie obgaduj swojej koleżanki!!! 

9. Nie unikaj jej, gdy cię 

bardzo potrzebuje!!! 

10. Pamiętaj o urodzinach 

kumpeli. 

 
 

Przygotowała Jagoda Arkabuz IVb 
 

 

 

 



 

 

SENNIK            
 
                                       
Anioł - ktoś o tobie myśli  

                                            

Gęsi - odwiedzi cię ktoś miły 

 

 Elf – spotka cię wielkie szczęście 

 

Lawa – ktoś cię podziwia  

 

Talizman – będziesz się dobrze bawić 

 

Waga -zdobędziesz uznanie bliskiej 

osoby  

                                                                             
 

         
Przygotowała Wiktoria Michaluk Va 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 

 
Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

- Po rosnących na nim kasztanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 

- To ja poczekam..... 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                      

 
 
 
 

Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie ma pojęcia "większej" lub 

"mniejszej" połowy. Obie połowy są zawsze równe. Pod koniec lekcji 

podsumowuje: 

- Ale co ja wam będę tłumaczył! I tak większa połowa z was pewnie 

tego nie rozumie! 

 
 

Przygotowała Asia Dudek Va 

 

 



 

 

 

 

        

                                                       

Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

Hubert - miły, sympatyczny i dowcipny 

                                                      

Mikołaj - grzeczny, często ma problemy z asertywnością 

 

Bogdan - mądry, sprytny, miewa problemy    

z zachowaniem 

 

Marta - inteligentna, lubi czytać książki 

 

Agnieszka - dobra koleżanka, jest bardzo 

wyrozumiała 

    

Jolanta - ma bardzo dużo przyjaciół 

 
 

 
Przygotował Jan Adamski Va 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                   

                                    

 

 

 

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
X Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

 

 

Dnia 6 października 2010 roku odbyła się X Pielgrzymka Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Brały w niej udział również 

dzieci z naszej szkoły. Jasna Góra powitała nas słoneczną, choć 

bardzo wietrzną pogodą. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 

wniesieniem na ołtarz Krzyża, który Sługa Boży Jan Paweł II 

trzymał w ręku podczas swojej ostatniej Wielkopiątkowej Drogi 

Krzyżowej. Następnie rozpoczęła się Msza Św. Przewodniczył jej 

ks. bp H. Tomasik. Skierował On do dzieci i młodzieży zebranej 

na placu przed Klasztorem wiele ciepłych słów. 

Pielgrzymkę zakończyła ulubiona pieśń Papieża ,,Barka‟‟. 

Tego spotkania nigdy nie zapomnimy. 

 
                                                Natalia Gajewska Va 

 

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

 

Dnia 15.10.2010 roku w hali sportowej na szóstej godzinie 

lekcyjnej, uczniowie klas IV –VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

spotkali się, aby z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wierszami, 

piosenkami oraz specjalnym przedstawieniem, wyrazić nauczycielom 

swoją wdzięczność za ich codzienną pracę.  

 

Gościem honorowym był Wójt Gminy Michałowice pan Krzysztof 

Grabka, który serdecznie podziękował wszystkim nauczycielom 

za zaangażowanie, które wkładają w swoją pracę.  

 

Gimnazjaliści z klas drugich wyrecytowali piękne wiersze o naszych 

drogich nauczycielach. Chór szkolny pod opieką Pani Aliny Stenckiej 

zaśpiewał piosenki pt: „Żyj do przodu" oraz „Zakochany Michał".   

Do piosenki „Zakochany Michał" zatańczyli Aleksandra Grajewska 

i Kacper Szewczyk z klasy Va. Nauczyciele w zamian za trud 

i cierpliwość jaką obdarowują nas przez cały rok dostali 

symboliczną różę.  

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Julia Nowocień złożyła 

życzenia wszystkim nauczycielom, kończąc słowami: 

 

„Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,  

Aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,  

Jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.” 

 
                         

                                                   Deja Karolina Va  



 

 

Wiadomo przecież nie od dziś, że najlepszym obserwatorem 

w szkole jest uczeń. Oto wyniki plebiscytu zorganizowanego 

przez Samorząd Uczniowski na "Nauczyciela Naj". 

 

W kategorii "Dowcipniś Roku" uczniowie wybrali pana Pawła 

Zacnego, 

"Pracusiem Roku" został pan Dyrektor - Andrzej Olęcki, 

"Mistrzynią Elegancji" - pani Katarzyna Styczeń, 

"Pisarczykiem Roku"- pani Beata Czyżewska, 

a "Strojnisią Roku" pani Agnieszka Grajewska. 

 

Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Szkoły 

 

 

15.10.2010 r. uroczyście obchodziliśmy czwartą rocznicę nadania 

naszej szkole im. Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczęła msza 

w kościele, którą celebrował ks. Mariusz. W czasie homilii 

ks. Mariusz przedstawił zebranym postać Jana Pawła II jako wzór 

do naśladowania. Zespół „Dzwoneczki” stworzył piękną oprawę 

muzyczną uroczystości, a uczniowie z klasy 3b pod kierunkiem 

s. Małgorzaty i p. J. Matysiak przybliżyli zebranym postać Patrona.  

Po powrocie z kościoła uczniowie klas I złożyli kwiaty pod tablicą 

pamiątkową. W tym dniu odbyło się także ślubowanie uczniów klas 

pierwszych.  

 

 

 

 

 

 

 



KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

 

Gimnastyka języka: 

 

 

 

„Cały język wyskakuje 
Wszystkim nam się pokazuje. 
W dół i w górę, 
W lewo, w prawo. 
Pięknie ćwiczy! 
Brawo! Brawo!” 
 
 
 
 
                       NA PODWÓRKU PIÓREK GÓRKA  

                                 KOŁO BURKA KUREK PIÓRKA 

                                 WPADA BUREK W GÓRKĘ PIÓREK 

                                 KURKI Z GÓRKI  GNA  ZA MUREK 

 

 
 
 
 
 

 

Podróże ze smakiem… 

 
 

Przepis na brokuły z masłem i z migdałami 

 

     Składniki: 

 1 duży brokuł   

 sól  

 120 g masła 

 50 g migdałów 

Brokuły włożyć do wrzącej wody i gotować kilka minut na maleńkim ogniu, 

na granicy wrzenia. Wyjąć, dobrze odsączyć i polać leciutko 

zarumienionym masłem z migdałami. 

Polecam to danie razem z grzankami z żółtym serem. 

Pożywne i zdrowe!  

                                                                                                      
 

Przygotowała Julia Korycka Va 
 

 

 



NASI MŁODZI POECI… 

 

 
11 listopada czy zapomnieć nam wypada?                                                                                            

Czy zapomnieć to wypada co mieliśmy za sąsiada?                                                                                      

Z wschodu Rosja, zachód Niemcy                                                                                                                 

Przyjaciele nasi wielcy                                                                                                                                         

Z Austrią Polskę rozdziobały                                                                                                                      

Wcale nas nie żałowały                                                                                                                             

Pięć pokoleń ujarzmionych                                                                                                                              

W własnym domu uwięzionych                                                                                                                   

Czy zapomnieć to wypada co mieliśmy za sąsiada?                                                                            

11 listopada Dzień Zwycięstwa nam przypada                                                                                          

Jak to dobrze, że dziś teraz                                                                                                                            

krew jak deszcz nam z chmur nie pada  

 
 
 

Autor wiersza  
Marysia Wyszomirska Vb 

 

 

 

 

 

 

 

         „Ania”       

    

Była sobie pewna Ania, 

tak odporna na złamania, 

że ją mama zachęcała  

do skakania i biegania. 

 

Lecz nie mogła jej zagonić 

do czytania i pisania,  

bo jej zaraz puchła rączka  

i robiła się jak bania. 

 

Wstydzi się tej rączki Ania 

i jak może ją zasłania. 

Tylko czasem ją odsłania,  

kiedy staje do zmywania. 

 

Prosi mama swoją Anię,  

może chociaż raz przestanie. 

Ale Ania jak to Ania  

nie jest skora do słuchania. 

 
 
 
    Autor wiersza  

Nadia Jasińska IVb 



 
Wiersze dla mamy i taty 

Kochany tata! 

 

Kochany jest tatuś, to wie każdy z nas. 

Miło się spędza z nim cały wolny czas. 

Bo tatuś na wszystko coś poradzi, 

smutki i troski moje wnet zgładzi. 

 

 

 

Miło jest spędzać czas z mamą! 

 

Mama to największa królowa z nas. 

Miło jest spędzać z nią każdy czas. 

Na spacer cię weźmie, na lody,  

i z mamą smak czujesz przygody.  

 

 
      Autor wierszy  

Zuzia  Grochowska IVa 

 

 

 

 

 

Ciekawostki   
 

   
KOALA    

 

To zwierzątko o zaokrąglonym pyszczku przypomina pluszowego 

niedźwiadka. Prawie całe jego życie toczy się na drzewach. Jest mu 

tam tak dobrze, że może spędzić wiele lat bez schodzenia 

na ziemię. Żyje uczepiony konarów wszystkimi swoimi pazurkami. 

Kiedy wyjątkowo znajduje się na ziemi, porusza się bardzo wolno, 

małymi, żwawymi podskokami. Koala to zwierzę powolne i spokojne, 

które śpi na swoim drzewie średnio 19 godzin na dobę. Jego 

ulubionymi drzewami są eukaliptusy, a ich młode liście stanowią 

największy i jedyny przysmak. Stały kontakt z eukaliptusami 

sprawia, że sam koala przesiąknięty jest zapachem tych drzew. 

Smakuje mu tylko kilka spośród 600 gatunków eukaliptusów, które 

występują w przyrodzie. Jest to powód, dla którego bardzo trudno 

trzymać go w niewoli.  
 

 
 
Przygotowały Ola Grajewska Va i Greta Wilczyńska Vb 
 

 



 

 

Olbrzymi królik Darius waży 22  kg, ma 1,29  m długości i... wciąż 

rośnie - może urosnąć jeszcze 10-15 centymetrów. To dosyć 

przerażające - mówi jego właścicielka Anetta  Edwards 

z Worcester w Wielkiej Brytanii. Darius został właśnie oficjalnie 

wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy królik 

świata. Jego pani podkreśla, że Darius nie jest gruby - jest 

po prostu olbrzymi. Gigantyczny królik codziennie zjada miskę 

karmy dla królików, dwa jabłka, tuzin marchewek (w całości) i pół 

kapusty. Sporo? Ale skoro jest się gwiazdą, trzeba dużo jeść. 

Darius podróżuje po całym świecie, jest ubezpieczony na sumę 

1,6 mln dolarów, ma własnego agenta i ochroniarza. To już czwarty 

rekordzista w hodowli Edwards. Dodajmy, że Darius tytuł 

zawdzięcza swojej niezwykłej jak na królika długości - nie wadze. 

Przedstawiciele Księgi Rekordów Guinnessa kiedyś brali pod uwagę 

również wagę zwierząt, ale później z tego zrezygnowano, żeby nie 

nakłaniać właścicieli królików do ich tuczenia.  

 

                                                                                                                 
                                 Przygotowała Natalia Gajewska Va 

    

 KOT  POCZTOWY 
W 1879 roku w Belgii przeprowadzono próbę zastąpienia gołębi 

pocztowych kotami; 37 zwierząt wywieziono z Liege 

do miejscowości położonej w promieniu 30 km. 

Koty wyposażono w odpowiedni ekwipunek i wypuszczono - 

wszystkie wróciły do Liege, jednak większość pozbyła się w drodze 

przesyłek. 

 

      

   

      

      

     

         

         

IMIONA  ŻUBRÓW 
Żubrowi, który jest czystej krwi żubrem białowieskim, urodzonym 

w każdym z polskich rezerwatów, nadaje się imię, które zaczyna się 

na "po", czego przykładem jest, np. Poranek, Pomruk. 

Zazwyczaj żubry rodzą się pojedynczo i ważą około 30 kilogramów. 

Natomiast na całym świecie odnotowano bliźniaczy poród 

rodowodowych żubrów tylko trzy razy. 

       

       

       

       

       

       

          

          

  

 

http://adsearch.adkontekst.pl/akon/ctr2?u=http%3A//www.allegro.pl/15998_koty.html%3Futm_source%3Dadkontekst%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3Dciekawostki.rolnicy.com%26utm_campaign%3DDom_intertext1&k=RKZuKy2mdKwaQgNc98fud8Q1m8Wk50%2B6tMkSlR4SaGT8mqD%2Bh0r18Oeeb1U5ic6cf114cBRhKgOZFXOG%2BoYrV7uqp45mRt7GL2VeS9dRUQazicpQ2Gl9fy1whdWRq1UIzvWLMDlFyBYfbsF0kq1GcTD%2FdRV3UDF1bjAp97KSakqsrOpcklTxFRV3yglR8HXBCjuEeBrOhoo%2B3BQy5U91xDvxQLB%2Bb9OZImBxySf%2BzR2MgHw3DUlYmgF3xYprRHLyJxoml6ZBagm%2FQM19WMi5EFbzN6%2BCrwNtLxlwDApT1i%2FLcOlEBXj6dlbWuHavD6NBWHjpitTcS36GwRZr50qB0FA3uxovIIKDlYwBLo5RwxLM4ruyA1Dgkt0b0sGOCilmDMOD9wQNzDawjGYZ%2Bgt0qOTqeO5848jtMxri%2FfEw2Yb38w3xQP7%2FztIBxl9cYXpyVb2ZZ%2B7yP7TDpRJ%2BZYbqs532LpncK9FMoc7D%2F8nHBnLmFNPBfBq7BMv50dLwVNCc&etag=39&IXRND=862702884&type=click&word=koty&shows=5&lastTime=297&totalTime=9141&prid=5218&caid=91404&frm=W


NAJWIĘKSZY  PIES  ŚWIATA 
Największym psem świata jest trzyletni Mastiff angielski o imieniu 

Herkules. Herkules waży 128 kg, a obwód jego szyi wynosi 96,5 cm. 

Jest to o wiele więcej niż waga psów w tej rasie. Właściciel 

Herkulesa zapewnia, że jego pupil urósł do tak monstrualnych 

rozmiarów w sposób naturalny. 

 

                                                                                              
                                                                                                                            
 
 

Przygotowała Karolina Deja Va 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy odkryto ziemniaki? 
 

   

 

 

W 1537 roku w poszukiwaniu złota pewien konkwistador hiszpański 

dotarł do małej wioski w Andach. Znalazł tam jedynie bulwy, które 

ugotował i zjadł. Potem powiedział:  

,,Są smaczne, zje je nawet Hiszpan!”. Nazwał je patatami, ponieważ 

mieszkańcy Andów nazywali je papami. Nie będąc tego świadomym, 

odkrył coś o wiele ważniejszego niż złoto, którego szukał. 

 

 
                                       Przygotowała Asia Sierak Va                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          KUC FIORDING 

 
Ten norweski kuc prawdopodobnie wywodzi się od konia 

PRZEWALSKIEGO. Fiord zachował wiele cech swojego przodka, np.: 

bułaną sierść, ciemną pręgę grzbietową i delikatne czarno - białe  

pasy na nogach typowe dla historycznych ras. Jest to wierzchowiec 

dawnych wikingów, co dowodzi, że to stara rasa. Kuc ten jest 

niezwykle uniwersalny. Świetnie nadaje się do jazdy wierzchem, 

zaprzęgów oraz pracy na roli. Jest krępy i silny, o dużej głowie 

i szerokim czole, z potężną szyją i płaskim kłębem. Nogi ma krótkie 

i mocne z niewielkimi szczotkami, a kopyta niezwykle twarde. 

Wzrost jego waha się między 130 - 140 cm. Charakter ma dobry, 

ale jak każdy koń potrafi mieć humory.   

 

 

 
Przygotowała Martyna Olejnik Vb 

 

 

 

 

Żyć jak pies z kotem 
 

Wszyscy wiecie, co znaczy „żyć jak pies z kotem”.  

Moja prababcia miała drobną kotkę Kicię i psa Wolfa. Wcale nie żyli 

„jak pies z kotem”. Kicia okociła się w budzie Wolfa, a Wolf pilnował 

kociąt razem z nią lub gdy ona wychodziła na polowanie. 

Gdy inne psy zza płotu obszczekiwały Wolfa, Kicia wchodziła na płot, 

wskakiwała na grzbiet takiego psa i spuszczała mu lanie, aż pies 

uciekał.  

Później nasza sąsiadka, właścicielka olbrzymiego psa, który wałęsał 

się po Raszyńskiej (postrachu dzieci wracających ze szkoły), 

przychodziła na skargę, że jej pies został podrapany przez naszą 

kotkę i boi się wyjść na ulicę.  

Na co sąsiedzi wybuchali śmiechem, a nasz pradziadek mówił  

„co taka mała kotka może zrobić takiemu wielkiemu psu”,  

a prababcia żartobliwie dodawała „chyba będziemy musieli ją wziąć 

na łańcuch”. 

 
 
 
 

Przygotował Przemek Matyszkiel IVc 
 

 

 

 

 

 



 
 

Albert Einstein 

 

Albert Einstein był nadzwyczaj inteligentny i od najmłodszych lat 

próbował zrozumieć, jak działa wszystko, co go otacza. Nie 

zniechęcały go drobne niepowodzenia, które przytrafiały się mu 

po drodze. Dzięki temu z biegiem lat stał się najważniejszym 

naukowcem XX wieku. Zapytacie pewnie: Co takiego wymyślił? Otóż 

Einstein dokonał prawdziwej rewolucji w fizyce i zmienił                 

dotychczasowy pogląd ludzkości na wszechświat. Stwierdził, że 

światło składa się z malutkich cząsteczek energii, zwanych 

kwantami. Potem Albert przedstawił swoją teorię względności. 

Pojawiło się tam równanie, które z czasem przyniosło mu światową 

sławę: E=mc². Opierając się na tym równaniu  naukowcy 

skonstruowali bombę atomową. 

 

 

                                                                      
 

 
Przygotował Julian Potocki Va 

Ciekawostki o książkach 
 

 
Największa książka – super book, mierząca 2,74 x 3,07 m została 

wydana w USA w 1976 r. Składa się ona z 300 stron i waży  

252,6 kg. 

 

 

Najmniejsza książka – „Stary król Cole” waży 22 gramy i mierzy  

1 mm x 1 mm. Jej kartki można przewracać tylko za pomocą igły. 

 

 

Najwyższą w Polsce cenę antykwaryczną (103 tys. zł) uzyskało 

na aukcji w Krakowie dzieło M. Kopernika „O obrotach sfer 

niebieskich”. 

 

 

Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. Przetłumaczono ją  

na 310 języków. 

 

 

Najwięcej, bo ponad 600 powieści w czasach „ery gęsiego pióra” 

napisał Polak –  J. I. Kraszewski. 

 

 

Pierwsze zachowane zdanie w języku polskim znajduje się 

w „KSIĘDZE HENRYKOWSKIEJ” napisanej w latach 1268 – 1273 

i brzmi ono tak: 

„Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai” tzn. „Daj, ja będę mełł, a Ty sobie 

odpocznij”. 

 



Pierwszą książką wydaną w całości po polsku był „Raj duszny”- 

średniowieczny modlitewnik. 

 

 

Pierwsze wiersze dla dzieci w języku polskim pisał St. Jachowicz 

(1796 – 1875). 

 

 

Pierwszą książką w formie elektronicznej jest powieść S. Kinga - 

„Riding the Bulet”. 

 

 

Pierwszą pieśnią religijną w języku polskim jest „Bogurodzica” 

z 1407 r. 

 

 
 

 
 

Przygotowała Asia Dudek Va 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE… 

 
...Jaszczurki mają wydłużony kształt ciała i przeważnie dobrze 

rozwinięte nogi. W grupie tej znamy jednak szereg gatunków 

beznogich (np. padalec)... 

 

 

...Puszczyk jest jednym z gatunków sowy. Występuje praktycznie 

w całej Europie, oprócz północnej części Skandynawii. Jest ptakiem 

nocnym i człowiek niezwykle rzadko ma okazję zobaczyć go 

na własne oczy... 

 

 

 ...Najlepiej spośród ssaków do życia w wodzie przystosowały się 

foki. Ciało foki ma kształt wyraźnie opływowy. Głowa jest mała, pysk 

psi, spiczasty. Silnie uwstecznione kończyny przednie nie przydają 

się na lądzie, skierowane do tyłu służą do pływania… 

 

 

...Tygrysy są drapieżnikami z rodziny kotowatych. Są jedynymi 

kotowatymi o pręgowanym namaszczeniu - to pierwszy znak 

świadczący o ich niezwykłości... 

 

 

...Bobry stały się znane dzięki swoim wielkim zdolnościom 

inżynierskim i swojej inteligencji. Potrafią przystosować 

środowisko do swych własnych potrzeb ścinając drzewa, żłobiąc 

kanały, budując tamy... 

 
Przygotował Kacper Szewczyk Va 

 



Książki z mojej półki... 
                                     

        Margo. Niebezpieczna wyspa 

 

Tę książkę napisał Janusz Onfurowicz. Opowiada ona 

o dziewczynce, która mieszka z babcią. Pewnego dnia podczas 

zabawy zostaje porwana przez braci Pinka i Ponka. Okazuje się, że 

przebiegła Mona Many kupuje dzieci od ich rodziców. Margo (główna 

bohaterka) poznaje chłopca, którego sprzedał jego własny ojciec.  

Postanawiają  uciec. Jednak  Mona Many wraz z mistrzem AA 

powstrzymają ich od tego. Wspaniałe dialogi oraz zwroty akcji 

czynią tę książkę niepowtarzalną. Kim jest mistrz AA? Czy Margo 

i Benek zdołają uciec? Co ukrywa babcia dziewczynki? Czy Mona 

Many kłamie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w książce 

„Margo. Niebezpieczna wyspa”. Polecam na jesień! 

                          

                                           

 
 
Przygotowała Matylda Kupka Vb 

 

 

Co warto obejrzeć… 

                                                                               
MARMADUKE – PIES NA FALI 

Jest to historia pewnego psa, doga niemieckiego – który wraz 

ze swoim panem i jego rodziną przeprowadził się ze spokojnego 

i prowincjonalnego miasteczka w Kansas do słonecznej Kalifornii. 

W nowym miejscu stukilowy olbrzym musi się zaaklimatyzować, 

wejść w całkiem nowe psie środowisko. Rządzą w nim niezwykle 

utalentowane i przekonane o swojej niezwykłości psy, które naszego 

bohatera potraktowały dosyć chłodno. Marmaduke ma trudne 

zadanie, aby zdobyć serce Jezebel. Czy mu się to uda? Musicie sami 

sprawdzić. Dzieci na tym filmie bawią się dobrze. Przy pomocy 

efektów komputerowych psi bohaterowie rozmawiają ze sobą 

i wykonują różne sztuczki taneczne. Jest to zabawna komedyjka 

o niezbyt skomplikowanej fabule. Kilka scen jest naprawdę 

śmiesznych. Szkoda, że nie jest to film zrealizowany w technologii 

3D. 

 
Przygotowały Kasia Markowska IVa i Justyna Michalak IVa 



„Jeszcze dalej niż północ” 
 

Kocham francuskie kino. I nie dlatego, że jestem Francuzem, ale 

dlatego, że Francuzi potrafią zrobić fantastyczne filmy. Uwielbiam 

oglądać komedie w których gra Louis De Funes. Mimo że znam je 

wszystkie prawie na pamięć, to jak po raz kolejny je oglądam 

z rodziną, zawsze pękam ze śmiechu.  

Niestety od premiery ostatniego filmu z tym aktorem minęło prawie 

30 lat. Na szczęście, wygląda na to, że wreszcie pojawił się jego 

godny następca Dany BOON ze swoim najnowszym filmem „Jeszcze 

dalej niż północ”. Film, który jest uważany we Francji za komedię 

wszechczasów, można też obejrzeć w dobrych kinach w Polsce.  

Nie opowiem Wam historii tego filmu ponieważ jest tak śmieszny, 

że musicie go sami obejrzeć. Mogę Wam tylko powiedzieć, że warto 

spróbować serek „śmierdziel MAROILLES” na śniadanie z poranną 

kawką mieszaną z cykorią. 

 

 

 
Przygotował Krzysztof Pastuzak Va 

 

 
 

 

Z kamerą wśród… gwiazd!!! 
 

Gwiazdą  numeru jest… Miley Cyrus! 
Z życia Miley:     

                         Miley Cyrus ma 18 lat. 

                         Miley mieszka w Hollywood. 

                         Jej styl ubierania podoba się wszystkim. 

 

   
 

Zdjęcia Miley można znaleźć także na różnych przedmiotach,  

np. na plecakach, pudełkach na kanapki, przyborach szkolnych, 

piórnikach itp. 

Znana piosenkarka nagrała wiele teledysków, np. “Not Bady is 

perfect‟‟, „‟Live In USA‟‟.  Miley jest znana  z serialu komediowego 

„‟Hannah Montana‟‟. Obecnie rozpoczął się nowy sezon „‟Hannah 

Montana forever.‟‟ 

 

 
Przygotowały Jagoda Arkabuz IVb i Wiktoria Pyć IVb 

 
 

 



Selena Gomez        

Znana czarodziejka z serialu „‟CZARODZIEJE Z WERVALY PLACE‟‟.  

Od dzieciństwa marzyła o aktorstwie. Selenę odkrył DISNEY 

CHANNEL, następnym jej krokiem ku marzeniu była podróż 

do słonecznej Kalifornii!  

 

INFORMACJE DLA FANÓW: 

        

IMIĘ I NAZWISKO: Selena Marie Gomez 

 DATA URODZENIA: 22.07.1992 r. 

 ZNAK ZODIAKU: RAK 

 WYBRANA FILMOGRAFIA:  

„Barney i przyjaciele‟‟ 

 „‟Nie ma to jak hotel‟‟ 

 „‟Program ochrony księżniczek‟‟    

 „‟Monte Carlo‟‟ 

 DYSKOGRAFIA: „‟Kiss and Tell‟‟ 

    
 

 
Przygotowała Ola Trendak IVb 

 

Gdzie warto wybrać się na wycieczkę... 

 

 

                         Nowa Zelandia 
 

Jest to państwo wyspiarskie położone na południowo - zachodnim 

Pacyfiku. Składa się z dwóch głównych wysp - północnej 

i południowej oraz kilku mniejszych. Tradycyjna maoryska nazwa 

państwa, Aoteaora, jest najczęściej tłumaczona jako Kraj Długiej 
Białej Chmury. Religia w tym kraju jest bardzo różna. Odkrywca 

Nowej Zelandii, żeglarz Abel Tasman nazwał ją „Staaten Landt”. 

Nazwa Nowa Zelandia została, pojawiła się 23 lata później w 1665 r. 

na cześć holenderskiej prowincji Zeeland.  

 

 

 
Przygotowała Martyna Olejnik Vb 
 
 

 


