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 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

Marsjanin wchodzi do cukierni na swojej plane-
cie. 
- Dzień dobry, poproszę łiszu-łiszu z czekoladą. 
Cukiernik spogląda na niego ze zdziwieniem. 
- Łiszu-łiszu z czym? 

Jaś pyta się mamy: 
- Mamo, dla kogo kroisz taki duŜy kawałek    
  tortu? 
- Dla ciebie, Jasiu. 
- Taki mały? 

Panią Owcę dzisiaj ostrzyŜo-
no z całej wełny i został z niej 
tylko kłębek nerwów. 

    Przychodzi Jasiu do lekarza: 
   - Co ci dolega? 
   - Kuleję z matematyki. 

Tym razem nauczycielka traci cierpli-
wość: 
- Martyna! Przestań natychmiast 
ściągać zadania od swojej koleŜanki! 
- AleŜ ja nie ściągam zadań, proszę 
pani. Ja ściągam tylko rozwiązania! 

Wybrali: Olga Grześkowiak kl. 5c, Vanessa Lipska kl. 4c, Adam 
Ryczkowski kl. 5b, Weronika Bihl kl. 6b, Ola Hołda kl. 6b 

Nauczyciel mówi do Kasi: 
- Odmień mi czasownik „chodzić” w czasie 
teraźniejszym. 
- Ja idę... ty idziesz... on idzie... 
- No szybciej, bo tracimy czas! 
- My biegniemy, wy biegniecie, oni biegną! 

Rozmawiają dwaj koledzy: 
- Wiesz, ja juŜ mam w domu 
wszystko. 
- Skąd wiesz? 
- Bo jak tata wrócił z dele-
gacji z gitarą, mama powie-
działa, Ŝe tylko tego brako-
wało. 

Kobieta dzwoni na pogotowie: 
- Mój mąŜ ma 83 stopnie 
gorączki! 
- Proszę pani. Albo pomyliła 
pani kolejność cyfr, albo 
proszę dzwonić po straŜ 
poŜarną. 

  

- Jasiu,  idź  podlej 
kwiatki w ogrodzie.    
- Ale przecieŜ pada.  
- To weź parasol! 

—
 - Jasiu jaką częścią mowy   
jest wyraz ,,nic”?              
- Czasownikiem.                                               
- ?!                                                                                 
- Bo odpowiada na pytanie: 
,, co robi?”.                                                                                     

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 
Nasza twórczość  
 Recykling jest ok.! 
 Zwiad ekologiczny i eko-zabawy 
Za nami juŜ... 
Byliśmy tam 
Cisza ...to jest to! 
BliŜej - nie tylko nauczyciela  
Kącik komputerowy i filmowy 
Kącik pupila 
Nasze sukcesy  
Warto przeczytać   
KrzyŜówki, Ciekawostki i Humor  
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          Łysy kot 
 

Czy są łyse koty 
takie, co lubią psoty? 
NóŜki łyse mają, 
ale szybko biegają. 
Łyse koty są śliczne jak róŜe 
i lubią podróŜe. 
Są z Egiptu. Mają spiczaste uszy, 
których nic nie zagłuszy. 
Są piękne i słodkie, 
chyba lubią bawić się motkiem? 
                   Nina Czarnecka kl. 4c 

                                                                                                                                                       
                        Wiosna 

Wiosna 
To piękna sosna 
I kolorowy kwiat 
Zabawny skrzat 
Wesołe słonko 
Powie ci to 
KaŜde zwierzątko 
 

Dziś 21 marca 
KaŜdy uśmiech wrzuca do garnca 
Dzisiaj Ŝadnych nie ma zmartwień 
Dzisiaj wyganiamy smutki 
I wierzymy w krasnoludki 
       Tekst i rys. Vanessa Lipska kl. 4c 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
    Nastała wiosna, pora porządków, kwiatów, ciepła i odkrywania cudów przyrody, która znów bu-
dzi się z zimowego snu... Ale Ŝeby móc cieszyć się pięknem natury wokół nas, musimy o nią dbać     
i nie dopuszczać do zarzucania odpadami i dewastowania  naszej planety.                                             
    W szkole czujemy się odpowiedzialni za „nasz kawałek świata”, dlatego działamy proekologicz-
nie. W gazetce przeczytacie o niektórych akcjach podejmowanych  u nas i na terenie dzielnicy 
oraz zobaczycie ich efekty. Zapraszamy Was do eko-zabawy, w której kaŜdy moŜe sprawdzić 
swoją wiedzę. Proponujemy Wam równieŜ lekturę ciekawych wypowiedzi uczniów na temat wy-
cieczki do „Humanitarium”, poznanie prac literackich Waszych kolegów, nagrodzonych w konkur-
sie „Cisza  ...  to jest to!” , recenzje ciekawych ksiąŜek, filmu i spektaklu operowego. Przygotowa-
liśmy równieŜ ciekawostki, krzyŜówki i humor. KaŜdy znajdzie coś dla siebie, tym bardziej, Ŝe tym 
razem „Ikarek” liczy aŜ 20 stron. Zapraszamy do czytania -                                           Redakcja 

                                                        Hektor Bóbr      

     InŜynier Hektor Bóbr ciągle tworzy nowe projekty. Kiedy nie wytycza nowej drogi w Małym 
Lesie, zmienia bieg rzeki lub drąŜy tunel, którym nikt nie będzie nigdy przejeŜdŜał. Zwierzęta 
przeprowadzają się grzecznie, aby nie psuć planów Hektora. – Postęp jest wspaniałą rzeczą! – 
mówi bóbr z zachwytem. Nikt mu się nie sprzeciwia, ale większość uwaŜa, Ŝe Mały Las nie jest juŜ 
taki piękny jak dawniej. 
                                              Wybrał Adam Ryczkowski kl. 5b ze zbioru „Opowieści do poduszki”  
Jak widzicie, postęp musi się liczyć z dbałością o dobro przyrody. Bądźmy „eko”!  
                                                                                             Redakcja 
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  Rys. Vanessa Lipska kl. 4c 

5) 

6) 

6. „Pstrykamy” nim zdjęcia.                                            

     1                 

    2                   

3                       

   4                  

  5                   

    6                 

   7                         

    8                     

 9                       

1. Pora roku, w której obchodzi-   
    my Wielkanoc. 
2. Pomalowane jajka. 
3. Wielkanocne ciasto. 
4. Święcimy je w Niedzielę         
     Palmową. 
5. Dzielimy się nim w Wielkanoc. 
6. „Kotki” na gałązkach. 
7. Lany ... 
8. Niesiesz w nim potrawy do   
     poświęcenia. 
9.Przynosi prezenty w Wielkanoc. 
                    Kacper Kulik kl. 5a  

        1                    

        2                   

         3               

4                             

         5                  

         6                   

     7                   

       8                  

         9                

   10                         

        11                  

7)   1                        

     2                      

      3                   

       4                

      5                 

      6                    

7                          

      8                         

   9                         

1. Niedziela ... przed Wielkanocą. 
2. W tym miesiącu jest Prima Aprilis. 
3. Podczas Wielkanocy obchodzimy 
zmartwychwstanie Pana ... 
4. Zimne słodycze, ulubione nie tylko 
latem. 
5. Myje się na wiosnę w domu. 
6. ... z cukru. 
7. Ta roślina jest znakiem Wielkanocy. 
8. W tym dniu tygodnia jest Śmigus-
dyngus. 
9. W koszyczku,  po poświęceniu w 
Wielką Sobotę. 
                             Weronika Bihl kl. 6b  

1. Budzą się ze snu zimowego. 
2. śółty wiosenny kwiat. 
3. Robi  się coraz bardziej zielona. 
4. Wiosenne warzywo w pęczkach. 
5. … nad ziemią zatacza kółka. 
6. Święta na wiosnę. 
7. Przylatują  do nas z ciepłych kra- 
    jów. 
8. Kwiat, zwiastun wiosny. 
9. Zaczyna mocniej świecić. 
10. RóŜności w wielkanocnym ko-
szyczku. 
11. Budują gniazda wysoko, np. na   
      kominach. 
                             Ola Hołda kl. 6b 
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1. Zaplatany przez dziewczęta o długich    
    włosach. 
2. Ostra, słuŜy do szycia. 
3. Narząd wzroku. 
4. Przechowujemy w niej ubrania. 
5. Opiekuje się dzieckiem pod nieobecność    
    rodziców. 
6. „Pstrykamy” nim zdjęcia.                                           
                                Vanessa Lipska kl. 4c 

1               

2             

3              

   4           

 5              

6             

1. Flaga tego państwa ma kolory: czarny, czer-   
    wony, Ŝółty. 
2. Coca.... 
3. Jedno z największych jezior w Polsce. 
4. Zimą jest ... 
5. Kacze lub gęsie wypełnienie poduszki. 
6. Ogrzewa nas zimą. 
                             Wiktoria Korzecka kl. 3a 

1. Mieszka przy ziemi, pod niebem śpiewa 
   Jego piosenka wiosnę przywiewa. 
2. Wracamy. Nowina wesoła. 
    Pozdrawiamy nasz kraj kochany. 
    Szukajcie, juŜ brzozy dokoła. 
    Kle... Kle... Kle...   Kto woła? 
3. Przyszła wiosna do lasku                                       
    z kluczykiem przy pasku. 
    A te „klucze” pachnące   
    moŜna znaleźć na łące. 
4. Ulepiła pod oknem swego gniazdka połowę. 
    A juŜ ćwierka wesoło, Ŝe mieszkanie gotowe. 
5. Niedługo zima pryśnie- 
    Śnieg juŜ przebiłem, bo jestem ... 
6. Co to za kotki na drzewach siedzą, 
    Myszy nie łowią, ptaszków nie jedzą? 
                                        Kacper Kulik kl. 5a 

   1             

2                  

3                   

4                    

   5                   

   6                

   7             

 8               

1. DuŜy ... , mały kotek. 
2. Daje mleko „Łaciate”. 
3. Zbiór historyjek obrazkowych z krótkim        
    tekstem. 
4. Nie fotel. 
5. Brązowa słodycz z mleka i kakao. 
6. Nazwa naszej szkolnej gazetki. 
7. .... i Adam. 
8. Jeden ... , dwa konie. 
                               Adam Ryczkowski kl. 5b 
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Na zdjęciu: pani dyrektor Barbara Rotte, 
nauczyciel przyrody pani Bogumiła Huca-
luk-Pacek  i pan Grzegorz Szymański po 
uroczystym wręczeniu certyfikatu Zielo-
nej Flagi w Krakowie 22 września 2011 r. 

     Nasz szkoła bierze udział w wielu działaniach proekologicznych. Między innymi prowadzone są 
przedsięwzięcia w ramach projektu „WROCŁAWSKIE DZIECI UCZĄ SEGREGO-
WAĆ ŚMIECI” pod patronatem Wydziału Edukacji i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.  
     W tym roku szkolnym to jest juŜ  VII edycja projektu,  a jego tematem jest: „Recykling jest 
OK.!”. Cele tego projektu to: świadome segregowanie śmieci,  rozumienie znaczenia powtórnego 
wykorzystania surowców i podejmowanie przez uczniów działań zwiększających czystość w naj-
bliŜszej okolicy.  
     W tym kierunku od 12 lat prowadzony jest szkolny konkurs ”ZBIERAMY MAKULATU-
RĘ I PUSZKI, OCZYSZCZAMY ŚWIAT - POMAGAMY SZKOLE”. W roku 
szkolnym 2011/2012  z segregacji  makulatury i puszek (tj. 6290 kg makulatury i 132 kg alumi-
nium) do szkoły wpłynęło juŜ 3085 zł, które przeznaczane są na  zakup pomocy dydaktycznych dla 
uczniów. Na koniec roku szkolnego najlepsze klasy dostaną nagrody w postaci pieniędzy, które 
mogą wydać na dowolny cel, np. na wspólne wyjście na lody, itp.  
     W ramach projektu  p. ElŜbieta Dołęga zorganizowała wystawę „Recykling – to się opła-
ca”, na której były prezentowane zabawki z odpadów wykonane przez  uczniów klas czwartych.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

     Działania proekologiczne prowadzone w naszej szkole juŜ po raz drugi zostały docenione przez 
Kapitułę Programu Eco-Schools, która nadaje placówkom na całym świecie Certyfikat Zielo-
nej Flagi. Wśród grona 124 szkół wyróŜnionych tym zaszczytnym tytułem znalazła się równieŜ 
nasza. 
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  Legenda: 
    I rejon zwiadu (ul. Drzewieckiego, Szybowcowa, Bajana, Bulwar Dedala) 
   II rejon zwiadu (ul. Metalowców, Idzikowskiego, Lotnicza) 
  X - kosz na odpady 
   P - pojemnik na psie odpady 
   K - kontenery na odpady 

      
 
      
     Jednym z zadań w ramach realizacji projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 
był „Zwiad ekologiczny na Osiedlu Kosmonautów”, który polega na wyszukaniu dzi-
kich wysypisk śmieci. Uczniowie wykonali to zadanie na  „6 z plusem”. 

Mapka wykonana przez uczniów SP 118 

I 

II 
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O  Fryderyku Chopinie 
 - Wg legendy, Fryderyk Chopin przyszedł na świat przy grze skrzypiec swojego ojca, Mikołaja.. 
 -  Podobno muzyk, jako dziecko płakał, gdy jego matka grywała na fortepianie. 
 -  Najnowsze badania wskazują, Ŝe przyczyną śmierci kompozytora była najprawdopodobniej mukowiscy-  
   doza, a nie jak się powszechnie uwaŜa, gruźlica. 
 -  Chopin komponował juŜ w  wieku 7 lat (Polonez g-moll oraz Polonez B-dur).                                                 
 - UwaŜa się, Ŝe posiadał on równieŜ talent literacki, malarski i aktorski.   
 -  Jego imieniem nazwano krater na Merkurym, planetoidę o śr. 28,5 km, Ŝaglowiec i drobnicowiec, Akade-  
   mię Muzyczną w Warszawie, Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Nagrody Akademii Fonograficznej- 
   "Fryderyki" równieŜ zostały nazwane na cześć Chopina.  
-  Był wielbicielem włoskiej opery, zwłaszcza Belliniego. 
- Od cara otrzymał pierścień z brylantem, a w ParyŜu propozycję zostania nadwornym kompozytorem     
   carskim. Chopin jednak pierścień sprzedał, a propozycję odrzucił. 
                                                                                                                                           Karol Machoś kl. 5b 

∗ Niemiecka firma „Trekster” wypuściła na rynek (nie „czarny” ) wysadzany diamentami       
i wykładany złotem odtwarzacz mp 3. Jest tak „tani”, Ŝe moŜna go mieć za „jedyne” 75 
tysięcy zł. 

∗ George „Dzieciak” Ruth był bejsbolistą, który jako jedyny pobił rekord i utrzymał go  
przez 34 lata, a liczył on 60 uderzeń. 

∗ Nikołaj Kucenko z Ukrainy podbijał kiedyś piłkę 24 i pół godziny. 
                                          Mateusz Mazurek kl. 3a, na podstawie „Księgi faktów” Johna  Guesta  

Rok przestępny 
     Lata przestępne zostały pierwszy raz wprowadzone w 238 r. p.n.e., kiedy to w Egipcie zaczęto 
uwzględniać dodatkowy dzień co cztery lata. W 45 r. p.n.e. dekretem Juliusza Cezara wprowadzono 
taką samą rachubę w Rzymie (stąd określenie kalendarz juliański). Dodatkowy dzień zyskał najkrót-
szy miesiąc - luty. Błąd tej rachuby wynosi 1 dobę na 128 lat. Do dziś ten system jest stosowany w róŜ-
nych kalendarzach kościołów prawosławnych. Obecnie powszechnie stosuje się rachubę zgodną z ka-
lendarzem gregoriańskim, wprowadzonym w 1582 r. dekretem papieŜa Grzegorza XIII, w której 
rok przestępny (liczbowo) spełnia następujące warunki: jest podzielny przez 4, ale nie jest podzielny 
przez 100 lub jest podzielny przez 400. Błąd tej rachuby wynosi 1 dobę na nieco ponad 3322 lat. Przed 
reformą kalendarza za rok przestępny uwaŜano kaŜdy rok, który był podzielny przez 4. Wprowadzenie 
poprawek najszybciej nastąpiło we Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Portugalii, bo juŜ w 1582, przez pomi-
nięcie 10 dni z października (od 5 do 14). W wyniku wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego i pomi-
nięcia wówczas 10 dni, termin przesilenia wypada stale w okolicach 22 grudnia. 
                                                                                                                                       Karol Machoś kl. 5b    

  A to ciekawe!   

∗ Rekin ludojad osiąga aŜ 12 m długości! 
∗ Słoń afrykański to największy słoń świata. 
∗ Ostronos atlantycki jest najszybszym rekinem świata, osiąga prędkość ok. 90 km na go-

dzinę! 
                                                                                                                   Lena Frankowska kl. 3a                                                                                                                       
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      „Alicja w krainie czarów i po drugiej stronie lustra” 

     Ta wspaniała ksiąŜka zawiera skróconą wersję znanych wszystkim, osobliwych 
utworów Lewisa Carrolla – „Alicja w krainie czarów” i „Po drugiej stronie lustra”, 
dostosowanych do uproszczonej lektury. KsiąŜka opowiada o Alicji znudzonej 
codziennością. Dziewczynka zauwaŜa królika w kamizelce ze złotym zegarkiem. 
Śledząc królika Alicja trafia do krainy czarów. 
       Zachęcam do przeczytania tej interesującej ksiąŜki – Vanessa Lipska kl. 4c  

       Olimpijscy herosi 
 

     KsiąŜka przedstawia dalsze losy Obozu Herosów, nowych i starych bohate-
rów. Tym razem muszą przeszkodzić Gai w zniszczeniu świata. Pomagają jej    
w tym synowie- giganci, których mogą zabić tylko bóg i heros działający razem. 
Czy uda im się tego dokonać? Przekonajcie się sami.  
                                                                      Polecam – Olga Grześkowiak kl. 5c 
Uwaga – do tej pory wyszły: „Zagubiony Heros” i „Syn Neptuna”.  

              Araminta Spookie 

     Araminta Spookie to cykl ksiąŜek opowiadających o dziewczynce, która miesz-
ka w nawiedzonym domu z ciotką Tabby i wujkiem Draciem. Niestety, ciotka Tab-
by postanawia sprzedać dom, a Araminta chce jej w tym przeszkodzić. Co dalej 
dzieje się w jej domu, dowiecie się sami, jak przeczytacie ksiąŜkę. Jest ona bar-
dzo ciekawie napisana. 
                                                                                         Emilka Piotrowska kl. 3a

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa 
 

     Było raz czworo dzieci: Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja. Podczas wojny mama 
wysyła je na wieś. Tam znajdują portal (szafę), przedostają się do innego świa-
ta, Narnii. Niestety, panuje tam ciągła zima i nie ma BoŜego Narodzenia. Taki 
rozkaz wydała Biała Czarownica. Gdy dzieci przebywają w Narnii, zima ustępuje 
wiośnie. Tu cała czwórka oraz wojska Aslana (Lew), staczają bitwę z armią Bia-
łej Czarownicy. Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja zostają władcami Narnii na zam-
ku Ker-Paravel. 
     Wszystkie części serii dostępne są w naszej bibliotece. Bardzo polecam „Opowieści z Narnii”. 
                                                                                                                  Lena Frankowska kl. 3a  

     Jaśki 
 

     Ostatnią przeczytaną przeze mnie  ksiąŜką była powieść Jeana-Philippe’a 
Arrou-Vignod’a  pt. ”Jaśki”. Opowiada ona o sześciu braciach, którzy przeŜywa-
ją prawie takie same przygody jak Mikołajek w popularnej ksiąŜce. Tak jak inni 
chłopcy uczą się, bawią, ale niedługo to się zmieni,  bo ... Więcej nie mogę wam 
zdradzić, poniewaŜ musicie sami tę ksiąŜkę przeczytać. 
Główni bohaterowie to Jan: A, B , C ,D ,E.  
                                                                                             Michał Sitnik kl. 5b 
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Zdjęcia z I rejonu zwiadu ekologicznego 

Zdjęcia z II rejonu zwiadu ekologicznego 

 

      Zadania dodatkowe: 

     W ramach akcji uczniowie zebrali informacje na temat właścicieli terenów: 
- rejon I zwiadu ekologicznego naleŜy do gminy Wrocław 
Uczestnicy zwiadu podali swoją propozycję zagospodarowania tego miejsca: 
- to obszerny teren, który mógłby słuŜyć jako plac rekreacyjny dla mieszkańców osiedla. 
 

                                 Koordynator projektu: pani ElŜbieta Wdowczyk 

     „Wiosna, wiosna to pora radosna”, ale dzikie wysypiska przesłaniają tę radość, czyli ... zobaczcie 
efekty poszukiwań zwiadu ekologicznego w naszej dzielnicy.  
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Z EKOLOGIĄ NA TY - KĄCIK EKO-ZABAWY 

     Wykonując codzienne czynności w domu i w szkole, my równieŜ wpływamy na środowisko. 
Co nie sprzyja środowisku? Wypełnij puste „dymki” własnymi przykładami. 

     Uzupełnij puste koła przykładami szkodliwego wpływu dzikich wysypisk na środowisko naturalne. 
Uwaga! JeŜeli znasz więcej negatywnych oddziaływań, moŜesz dorysować dodatkowe kółka. 
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      Słodkie „Czary-mary” 

     Słodkie „Czary-mary” to sklep ze słodyczami, w którym moŜna poznać technikę wyrobu słod-
kich przysmaków. Kiedy byłyśmy tam z klasą, pracownice sklepu pokazywały nam róŜne kształty 
lizaków. W soboty i niedziele są zajęcia, na których moŜna wykonać słodycze z wzorkami.   
                                                                    Zapraszamy – Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 3a 

Konkurs na najpiękniejszy kapelusz Leprechauna 
     Decyzją publiczności przyznano następujące miejsca: 
W kategorii klas I-III: I miejsce - kl. 1e, II miejsce - kl. 3c, III miejsce - kl. 2c 
W kategorii klas IV-VI: I miejsce - kl.4e i kl. 6d, II miejsce - kl. 4d, III miejsce - kl.4a. 

Miejski Konkurs "Moja wrocławska baśń" 
     Aleksandra Makarewicz z kl. 4d zdobyła jedną z nagród głównych (było osiem równorzędnych 
nagród), a Jan Jancewicz z kl. 4a zdobył w tym konkursie wyróŜnienie. 

 X Mistrzostwa Narciarskie w Zieleńcu 
     Nasza niestrudzona narciarka, Marta Rotko z kl.4a, w zawodach, które odbyły się 10-11 
marca  okazała się w swojej kategorii wiekowej bezkonkurencyjna. W klasyfikacji łącznej zajęła 
drugie miejsce. 

Natalia Szostak z kl. 4d zdobyła wyróŜnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recyta-
torskim. 

        Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z wierszem” 
     W konkursie naszą szkołę reprezentowali: Daria Kowalska z kl. 1a, Paulina Łaszkiewicz z kl. 2c   
i Dominik Gaworski z kl. 2b. Paulina Łaszkiewicz otrzymała wyróŜnienie. 

 Moim zdaniem... 

Heringsdorf  
 

     (Czytaj: „helingsdorf”) to malownicza miejscowość połoŜona   
w Niemczech na wyspie Uznam. Byłem w niej na feriach w Syl-
westra. Piękniejszego miejsca nie widziałem. Większość budyn-
ków  w tym miasteczku to wille, w których urządzane są hotele 
dla turystów. Większość jest starych, ale odremontowanych.  
W tamtym miejscu restauracje charakteryzują się tym, Ŝe  
wiklinowe fotele są  z „dachami”.                                                                                               

                                                                                                                Michał Wiśniewski kl. 6b                                                        

 

Dlaczego pingwiny dziwnie chodzą? 
Pingwiny mają charakterystyczny sposób chodzenia, poniewaŜ kraj, w którym mieszkają jest zim-
ny. Dlatego kulą się i chcą się rozgrzać, drepcząc.  
                                                                                          Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 3a  
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                        Konkurs Wiedzy o Wrocławiu 
   Naszą szkołę reprezentowali: Marta Rotko z kl.4a, Kacper Kulik z kl.5a, Bartosz Nakonieczny  
z kl.6a. Kacper Kulik i Bartek Nakonieczny zakwalifikowali się do trzeciego etapu tego konkursu. 

          Międzyszkolny konkurs recytatorski "Dzieci mają głos" 
Laureatką III miejsca została Natalia Szostak z 4d, a wyróŜnienie zdobyła Marta Rotko z 4a. 

      IX Wrocławski Konkurs Języka Angielskiego English Master 
     Do finału zakwalifikowali się: Sonia Jakubiak oraz Patryk Szydłowski z kl. 6c. 

      Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego „der, die, das Kenner" 
     Julia Fiołkowska z kl. 6a uzyskała w tym konkursie wyróŜnienie. 

       Szkolny Konkurs Czytelniczy "Znam baśnie H. Ch. Andersena" 
Laureaci: I m-ce – Pola Tatar kl.3c, II m-ce – Lena Frankowska kl.3a, III m-ce – Zuzia Star-
czewska kl. 3b. 

   Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Anglo- i Niemieckojęzycznej 
   Oliwia Bąk z kl. 3a i Jan Jancewicz z kl. 4a zajęli 2.miejsca w swoich kategoriach wiekowych. 

  XVI edycja Konkursu Poezji i Prozy Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej 
    W grupie angielskiej w kategorii wiekowej klas I-III:  
I miejsce - Zuzanna Nakonieczna kl. 3d, II miejsce - Zuzanna Tabisz kl. 1b, III miejsce - 
Martyna Kapłon kl. 1b.  
    W grupie angielskiej w kategorii wiekowej klas IV-VI: 
I miejsce - Mikołaj Hasik kl. 4a, II miejsce  - Weronika Czuksanow kl. 6a, III miejsce -  Silvia 
Tarantini kl. 4e  
    W grupie niemieckiej w kategorii wiekowej klas I-III: 
I miejsce - Oliwia Bąk kl. 3a,II miejsce - Maksymilian Kochan kl. 2a, III miejsce - Paweł 
Śliwka kl. 2a  
    W grupie niemieckiej w kategorii wiekowej klas IV-VI:  
I miejsce - Jan Jancewicz kl. 4a, II miejsce - Kacperk Kulik kl. 5a, III miejsce -  Karolina 
Machińska kl. 5a. 

     Zwycięzcy konkursu zorganizowanego w ramach projektu "Cisza": 
    Kategoria literacka: wiersz, fraszka o ciszy:  
I m-ce: Dominik Antoniewicz kl.6b i Helena Tompol kl.5d. II m-ce: Julia Junak kl. 5a i Mi-
chał Skiba kl. 6b. III m-ce: Małgorzata Dobiech kl.6b i Kinga Hądzlik kl.6b.  
WyróŜnienia: Tomasz Winecki kl. 5d, Nikola Kaciuba kl. 4c, Sandra Borysewicz kl. 6b, Da-
mian Borsuk kl. 6b, Weronika Bihl kl. 6b i Maja Szymańska kl. 5d.  
     Kategoria komiks: III m-ce: Paulina Adamowicz kl. 5c.  
WyróŜnienie: Joanna Jacuńska kl.4b 
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     Dnia 21 marca odbyła się w naszej szkole impreza wiosenno-sportowa 
„Parada Państw UEFA EURO 2012”. KaŜda klasa była przebrana w barwy 
kraju - uczestnika EURO, który wylosowała. Nauczyciele byli „biało – czer-
woni”, samorząd w barwach Ukrainy. Klasy brały udział w zawodach: po 
dwóch reprezentantów konkurowało z innymi w quizach, równieŜ po dwóch  
w zadaniach sportowych, np. strzelaniu piłką do bramki. 
     Klasy starsze przygotowały plakaty na temat wylosowanego przez siebie 

kraju, zaprezentowały je podczas przemarszu w sali gimnastycznej. Jury oceniało starania 
uczniów i przyznawało im punkty. Na swoich poziomach wygrały klasy: 4d, 5a i 6c. 
     Uczniowie dawali z siebie wszystko i za to im serdecznie gratulujemy!                                                      
                                                                                                                             Ola Hołda kl. 6b  

      29 marca b.r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W tym 
dniu zespołom klasowym wykonywano zdjęcia  - w atrium z napisem „H2O” lub w 
holu szkoły, przed wystawą „Wrocław – miasto 5 rzek”, przygotowaną przez panie 
B. Hucaluk-Pacek i E. Wdowczyk. W sklepiku szkolnym moŜna było zakupić wodę 
za 1 zł. Fundusze z tej akcji były przeznaczone na rzecz chorego Artura. Ucznio-
wie klas starszych przygotowali dla młodszych kolegów scenki na temat koniecz-
ności oszczędzania wody. Wszyscy w tym dniu chodziliśmy ubrani na niebiesko. 
                                                   *                                            Kacper Kulik kl. 5a

  Od 26 do 31 marca odbył się Tydzień Edukacji Energetycznej. Tydzień 
ten był organizowany w klasach 0-VI. Był częścią  projektów ekologicznych 
realizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012. Na lekcjach przy-
rody w klasach IV-VI były organizowane pogadanki na temat energii. Ucznio-
wie klas trzecich odwiedzili zakład Elektrociepłowni Wrocław. W klasach O-
II  zostały przeprowadzone zajęcia na temat alternatywnych źródeł energii   
i konieczności jej oszczędzania. W holu szkoły była równieŜ wystawka na 
temat energii. Podsumowaniem naszego tygodnia był aktywny udział w ogólnoświatowej akcji 
„Godzina Dla Ziemi 2012”, który przypadał na 31 marca od godz. 20.30 do godz. 21.30. 
                                                                             *                                         Weronika Bihl kl. 6b 

Rys. Mateusz Mendyka kl. 5d 

 

 

 

     Dnia 3.04. 2012 r. odbyły się egzaminy szóstoklasistów. W tym dniu nie było lekcji. Do szkoły 
przyszli tylko uczniowie klas szóstych. Test rozpoczął się ok. 9.00 i trwał do 10.00 (pisany był      
w hali sportowej). Jedynie osoby z dysleksją pisały  pół godziny dłuŜej w sali 37. Następnie wszy-
scy udali się do domu. 
                                                                             *                               Weronika Kowalczyk kl. 6b 

REBUS 
Ola Bober kl. 6b 
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      BYLIŚMY TAM 
Humanitarium 

     Dnia 8 marca wybraliśmy się z klasą do Humanitarium – Ogrodów Doświadczeń. Była to bardzo 
pouczająca i interesująca wycieczka. Humanitarium to multimedialne centrum nauki, które poświę-
cone jest człowiekowi i otaczającemu go środowisku. Wystawa została skonstruowana tak, by 
zwiedzający mogli zdobywać wiedzę o człowieku, obserwując róŜnego rodzaju doświadczenia, bio-
rąc w nich udział oraz poznawać świat, wykorzystując zmysł wzroku, słuchu, węchu i dotyku. 
Dzięki wspaniałym 30 eksponatom poznaliśmy podstawowe zasady funkcjonowania ludzkiego ciała 
oraz jego anatomię, wspólnie z animatorami „odkryliśmy” kilka najwaŜniejszych zasad fizyki, za-
głębiliśmy się w tajniki ekologii oraz przeprowadziliśmy wiele fascynujących doświadczeń. Najbar-
dziej podobały mi się: 
- „Zobacz, jak długo potrafisz się utrzymać” – zadaniem uczestnika zabawy było stanąć na rucho-
mej desce z plastiku i utrzymać się na niej jak najdłuŜej. 
- „Umyj zęby zwierzęciu” – dzięki temu doświadczeniu sam wiem juŜ, jak wyjątkowo dokładnie myć 
zęby. 
- „Jaki jesteś gibki” – doświadczenie to miało na celu sprawdzenie, jak jestem „rozciągnięty”. Oka-
zało się, Ŝe jestem gibki jak kot! 
- „Sprawdź, jaki jesteś szybki” – poniewaŜ bardzo lubię biegać, ten sprawdzian podobał mi się 
najbardziej. Dzięki wykonanemu zadaniu dowiedziałem się, Ŝe potrafię bardzo szybko biegać, co 
bardzo mnie ucieszyło, poniewaŜ marzę o karierze sportowca. 
     Po wykonaniu doświadczeń udaliśmy się do sali multimedialnej, gdzie graliśmy w piłkę, poznając 
jednocześnie planety Układu Słonecznego, segregowaliśmy śmieci, graliśmy w paintball, odgadywa-
liśmy nazwy narządów zmysłów, komentowaliśmy hipotezy przyrodnicze. 
     Ostatnim etapem naszej przygody była wizyta w laboratorium, gdzie w prezencie na Dzień 
Kobiet wykonywaliśmy dla mam kulki do kąpieli. Zobaczyłem, jak pracują prawdziwi naukowcy, mo-
głem załoŜyć fartuch, okulary i przez chwilę poczuć się, jak pracownik laboratorium. 
     Czas w Humanitarium biegł bardzo szybko, dlatego nie udało się nam skorzystać z wszystkich 
atrakcji. Chciałbym pojechać tam jeszcze raz z moją rodziną i pokazać jej to ciekawe miejsce. 
Wizyta w Ogrodach Doświadczeń na pewno będzie atrakcyjna dla wszystkich, dlatego będę ją 
polecał znajomym.                                                                                                          Kuba Łyko kl. 4a 

                                      

     W dniu 8 marca cała nasza klasa była w Humanitarium, które znajduje się na terenie kampusu 
Wrocławskiego Centrum Badań EIT na Praczach. Wystawa składa się z ponad 30 interaktywnych 
instalacji z elementami multimedialnymi. Ekspozycja została podzielona na kilka sekcji tematycz-
nych: Anatomia, Świat zmysłów, Ekologia i Energia, Fizyka na wesoło, Laboratorium. Zostałem przy-
dzielony do grupy F, która rozpoczęła zwiedzanie od pomieszczenia, w którym moŜna było dokładnie 
obejrzeć łóŜko szpitalne, wózek dla osób niepełnosprawnych, mechaniczną rękę, strzykawki, zdję-
cia rentgenowskie, czyli salę chorych. [...] 
     W dziale Ekologia i energia kolejny raz uzmysłowiłem sobie potrzebę segregacji śmieci. Jeszcze 
raz dopasowałem odpowiednie kolory pojemników do typów odpadów. Obejrzałem teŜ miniatury 
domów, w których przedstawiono funkcjonowanie zasilania i mediów. 
DuŜo dobrej zabawy doświadczyłem w laboratorium, gdzie nasza grupa mogła samodzielnie wypro-
dukować kulki mydła o odpowiednim zapachu i kolorze. Ja stworzyłem mydło o zapachu cytrynowym. 
     Na koniec znaleźliśmy się w części centralnej, gdzie w sekcji „Anatomia” długo patrzyłem na  
budowę i działanie ludzkich mięśni, np. gdy ręka podnosi cięŜarek. Obejrzałem sobie stawy, czasz- 
kę, jak zachowuje się kręgosłup przy obrocie na krześle, szkieletowy rower. Prześledziłem krwio- 
obieg , budowę serca, skóry i nerwów. W dziale „Świat zmysłów” przetestowałem swój wzrok, słuch      
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                             Panda wielka 
     Panda wielka jest gatunkiem pod ścisłą ochroną. Szacuje się, Ŝe na wolności 
Ŝyje około 700 osobników, a w ogrodach zoologicznych 120. Na wolności panda 
wielka występuje tylko w zimnych i wilgotnych wysokogórskich lasach w Chi-
nach. śywi się liśćmi, łodygami i podziemnymi pędami bambusa. Jest aktywna 
nocą, a w dzień śpi lub odpoczywa w zacisznych miejscach w zagłębieniach skal-
nych  lub w dziuplach drzew.  Poza okresem rozmnaŜania, Ŝyje samotnie, kaŜdy 
z osobników ma własne terytorium. Panda jest znanym i lubianym przez ludzi 
zwierzęciem z powodu m.in. czarnych obwódek wokół oczu. 
                                                                                                                 Emilka Piotrowska kl. 3a   

                       

KĄCIK FILMOWY... 

...… I TEATRALNY 

Kilka słów o ... krowie 
     Naturalny wiek krowy to 20 lat, w Polsce ok. 6-7 lat. Krowa zimą je około 46 kg paszy dziennie, 
a latem około 80 kg. Waga zwierzęcia waha się od 400 kg do 1 tony (zaleŜy od rasy). Hodowlana 
krowa daje 40-50 l mleka. Wzrost sięga od 135 cm do 145 cm. Nazwa „krasula” pochodzi od ro-
syjskiego słowa „krasiwyj”, które oznacza piękny. 

     Powstały teŜ ciekawe związki wyrazowe: 
- dojna krowa – źródło wielkich, łatwych dochodów 
- święta krowa – osoba nietykalna, ktoś, kogo nie moŜna skrytykować, oce-
nić. 
     Chętne pijemy smaczne krowie mleko, lecz równieŜ z przyjemnością 
sięgamy po ... krówki (ciągutki).                                                                                               
                                                                                Gabrysia Surgut kl. 3a                                                                     

Kniaź Igor 
     Przedstawienie operowe odbyło się w Hali Stulecia w listopadzie ubiegłego roku. Trwało z prze-
rwami 4 godziny. Opowiadało ono o kniaziu (księciu) Igorze, który rządził w Rosji. Razem z synem 

wyruszył na wyprawę przeciwko chanowi Konczakowi (przywódcy 
Tatarów), który napadał na Rosję. Władzę na ten czas oddał Igor 
swojemu bratu. Okazało się, Ŝe brat źle rządzi, a kniaź Igor prze-
grał bitwę i został wzięty do niewoli. Taka w duŜym skrócie jest 
fabuła przedstawienia, które zachwyca swoją scenografią i muzyką. 
Niestety, nie moŜna juŜ go obejrzeć.                                                                                            
                                                                  Adam Ryczkowski kl. 5b  

                 Happy Feet (Tupot małych stóp 2) 
     Jest to film o małym pingwinku Eryku, który nie moŜe odkryć swojego 
talentu. Po pewnym czasie zauwaŜa jednak, Ŝe pięknie śpiewa „operowo”. 
Jednak przedtem musi przeŜyć jeszcze wiele przygód, np. naukę latania      
z „pingwinem” Svenem, pomoc słoniowi morskiemu i wiele innych. Tego filmu 
nie zobaczymy juŜ na ekranach kin, ale niedługo pojawi się na płytach DVD. 
                                               Zapraszamy do oglądania – Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 3a
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     WYWIAD z panią Barbarą Jaworską prowadzącą sklepik szkolny: 

- Czy ma pani jakieś hobby?         - Lubię czytać ksiąŜki. 
- Jakie ksiąŜki pani czyta?           - Opowiadania. 
- Jaki jest pani ulubiony kolor?    - Czerwony. 
- Jakie jest pani ulubione zwierzę i dlaczego? 
- Pies, bo jest dobrym przyjacielem i jest wierny. 
- Czy uprawia pani jakiś sport?      - Tak, jeŜdŜę na rowerze. 
- Co pani lubi w jeździe na rowerze?      - Ćwiczenie nóg. 
- Jak długo pracuje pani w tej szkole?   - Od 1 września 2011 roku. 
- Czy pracowała pani w innej szkole?       - Nie. 
- Co pani najbardziej lubi w swojej pracy?    - Obsługiwanie klientów. 
- Co najlepiej sprzedaje się w szkolnym sklepiku?     - Chrupki „Maczugi” i kukurydziane. 
- Jaki jest pani ulubiony dzień tygodnia i dlaczego?    - Piątek, bo zaczyna się weekend. 
- Jakiego rodzaju filmy pani ogląda?         - RóŜne. 
- Czy lubi pani gotować?          - Tak. 
- Jaka jest pani ulubiona potrawa?             - Spaghetti i zupa grzybowa. 
- Jak pani spędzi wakacje?           - Pojadę do rodziców. 

                                                                                      Dziękujemy za rozmowę. 
 

WYWIAD z panią Dorotą Olenderek: 

- Jakie zwierzęta lubi pani najbardziej? 
- Wszystkie zwierzęta lubię, ale najbardziej psy i konie. 
- Czy ma pani jakieś zwierzę? 
-  Mam dwa pieski, niestety juŜ stare: amstafa o imieniu Bandzior i suczkę Funię. 
- Czy była pani w zoo, jeśli tak, to co pani się tam podobało? 
- W zoo byłam wielokrotnie. Lubię oglądać ssaki.                                                                                                         
- Jaki sport lubi pani uprawiać? 
-  Sportu nie uprawiam, ale lubię długie spacery i wycieczki. 
- Czy lubi pani dzieci?     - Lubię, inaczej nie mogłabym pracować tu, gdzie pracuję. 
- Ile lat pracuje pani w szkole?   - Minęło juŜ 20 lat. 
- Co najbardziej lubi pani w swoim zawodzie? 
- Myślę, Ŝe to, Ŝe ciągle coś się dzieje. Dzieci potrafią  
nieustannie zaskakiwać i fajnie, Ŝe są takie róŜne. 
- Czy lubi pani rysować? 
- Bardzo. Kiedyś bardzo duŜo rysowałam. Teraz niestety mam za mało czasu. 
- Czy pani zna języki obce i jeśli tak, to jakie? 
- Kiedyś w szkole uczyłam się języka rosyjskiego i niemieckiego. JednakŜe języki obce nie 
   są moją mocną stroną. 
- Czy lubi pani ptaszki, jeśli tak to jakie i jak przyrządzone ? :) 
- Ptaszki lubię, pewnie chodzi ci o kurczaczki. Lubię pieczone, na roŜnie, z farszem. WaŜne, 
   Ŝeby były świeŜe i ekologiczne. Smaczne są takŜe kaczuchy. 
- Czy lubi pani czytać ksiąŜki kulinarne? 
- Bardzo lubię czytać ksiąŜki, lecz jeśli chodzi o kulinaria, to kupuję gazety o tej tematyce. 
- Jaki jest pani ulubiony kolor? 
- Wszystkie kolory są waŜne i potrzebne. Ja najbardziej lubię barwy chłodne, czyli 
   niebieskości, szarości i turkusy. 
- O czym pani marzy?   - O podróŜy dookoła świata! 
                                                                                                    Dziękujemy za rozmowę. 
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    W dniu 8 marca wybraliśmy się do Humanitarium na Praczach Odrzańskich. Pojechaliśmy tam 
wynajętym autobusem. Na miejscu podzieliliśmy się na 6 grup po ok. 10 osób. Na początku poszli-
śmy na górne piętro budynku. Mogliśmy tam zobaczyć, jak wygląda sala szpitalna i spróbować, jak 
się jeździ wózkiem inwalidzkim. Były tam równieŜ postacie chłopaka i dziewczyny zbudowane          
z drewnianych klocków. Przedstawiono na nich elementy ubioru i budowy człowieka. Zdejmując 
poszczególne klocki, moŜna było zobaczyć budowę anatomiczną człowieka oraz róŜnicę w budowie 
chłopców i dziewcząt. Następnie udaliśmy się do sali multimedialnej. Tam na podłodze wyświetlane 
są róŜne gry. Najbardziej podobała mi się piłka noŜna, gdzie zwykłą futbolówkę zastępowały plane-
ty Układu Słonecznego. Ciekawa była teŜ gra, w której chodziło o to, by wyrzucić śmieci do odpo-
wiednich pojemników. Podobała mi się, bo nawiązywała do ostatnio omawianych w szkole problemów 
z segregacją i zagospodarowaniem odpadów. 
     Potem poszliśmy do największej sali w całym Humanitarium. Tutaj mogliśmy sprawdzić swoją 
szybkość, zręczność oraz jak działają nasze zmysły [...]. Podobała mi się równieŜ zabawa w podłą-
czanie sprzętu AGD do róŜnych mediów (woda, prąd, ścieki, gaz). W prosty sposób moŜna się było 
dowiedzieć, co jest potrzebne do funkcjonowania poszczególnych urządzeń gospodarstwa domowe-
go. Za pomocą prostych doświadczeń i urządzeń moŜna poznać zastosowanie praw fizyki, np. pod-
noszenie takiego samego cięŜaru przy uŜyciu mniejszej siły z zastosowaniem prostych urządzeń. 
     Na środku sali stał wielki model mózgu, na którym pokazano, czym zajmuje się dany jego ob-
szar. Na ścianach wyświetlane były filmy przedstawiające pracę poszczególnych części ciała. 
     Pod koniec wycieczki nasza grupa udała się do laboratorium. Mieliśmy tam przygotować mydlane 
kulki do kąpieli. Niestety, źle przeczytaliśmy instrukcję i doświadczenie nam nie wyszło. Ta wy-
cieczka była bardzo pouczająca i ciekawa. Dzięki sposobowi, w jaki zostało wszystko wyeksponowa-
ne i przedstawione, sprawiła nam równieŜ duŜo radości, a czasem śmiechu.  
                                                                           Dominik Kaczmarek kl. 4a 

i węch. Obejrzałem dokładnie na wielkim eksponacie zęby, które moŜna było wyjmować z duŜej 
szczęki. Natomiast, gdy naciskało się odpowiednie przyciski na ogromnym języku, moŜna było dowie-
dzieć się, gdzie mieszczą się odpowiednie receptory smaku. 
     Przetestowałem swoją równowagę w dziale o nazwie „Jak dobrze umiesz balansować?” [...] Zoba-
czyłem, jak wygląda odcisk palca, całej dłoni, twarzy i innych części ciała na planszy z kółeczkami. 
[...]. Zmierzyłem sobie puls, zobaczyłem budowę zęba w przekroju pionowym. Sprawdziłem równieŜ 
swoja skoczność. Uzyskałem 2 m i 20 cm. Porozciągałem swoje mięśnie. 
     Ostatnim tematem dla naszej grupy F była „Fizyka na wesoło”. Tu zatrzymało mnie trochę lu-
stro, dające zwielokrotnione obrazy oraz zabawki na baterie słoneczne. 
     Czas w Humanitarium minął mi bardzo szybko i chociaŜ to był mój juŜ drugi pobyt, to wiele eks-
ponatów mnie bardzo zainteresowało. Myślę, Ŝe to świetne miejsce na dobrą zabawę i poznawanie 
wiedzy lub jej utrwalanie.                                                                            Jan Jancewicz kl. 4a 

      

     W czwartek 8 marca nasza klasa wybrała się na wycieczkę do Humanitarium. Jest ono pierwszą 
częścią projektu „Ogrody doświadczeń” – nowej inwestycji na Praczach Odrzańskich. To multime-
dialna wystawa poświęcona człowiekowi i jego otoczeniu, której celem jest nauka poprzez zabawę. 
[...]  Wycieczka była bardzo ciekawa. Widziałam wielką buzię z białymi zębami, które mogłam sama 
umyć wielką szczotką. Mogłam przekonać się, jak działają moje mięśnie. Razem z koleŜankami te-
stowałyśmy urządzenia do pomiaru wagi ciała, utrzymania równowagi i sprawdzania słuchu. Wesoło 
było przy „krzywych lustrach”. Ciekawe teŜ było wytwarzanie musującego mydła do kąpieli. To na-
prawdę udana wycieczka. Bardzo podobało mi się, Ŝe wszystkiego mogłam dotknąć, powąchać, posłu-
chać, a nie tylko zobaczyć, jak w tradycyjnym muzeum.                              
                                                                            Natalia Morsztyn kl. 4a                                                                  
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           Cisza 
Ciasna chatka, mała nisza 
W niej zapadła głucha cisza. 
W czasie ciszy słychać myszy. 
Rozrabiają, skrobią, piszczą, 
AŜ podłogę w chatce niszczą. 
Usłyszały piski koty, 
Więc się wzięły do roboty. 
Wypędziły myszy z niszy 
I zasnęły w błogiej ciszy. 
                 Sandra Borysewicz kl. 6b 

     W ramach projektu „Cisza.. - to jest to!” był zorganizowany w naszej szkole m. in. konkurs 
- w kategorii literackiej - na wiersz lub fraszkę o ciszy. Prezentujemy Wam część nagrodzo-
nych prac uczniów. 

Po cichu fraszkę piszę, 
gdy w domu mam ciszę. 
Tysiące fraszek z wiatrem uleciało, 
Dlatego zostało tak mało. 
                               Michał Skiba kl. 6b 

             śyjmy ciszej 
Jeśli w ciszy pragniesz Ŝyć, 
sam teŜ cicho musisz być. 
Nikt nie lubi, gdy hałasy 
dobiegają z naszej klasy. 
 
W szkole, gdy kolegę chcesz usłyszeć, 
Sam musisz zachować ciszę. 
Od hałasu boli głowa, lepsza cicha jest 
rozmowa. 
 
Mowa jest srebrem, milczenie złotem, 
Gdy będziesz cicho, przekonasz się o tym. 
                                        Julia Junak kl. 5a 

Poszła Ania do doktora 
I powiada, Ŝe jest chora. 
 
W uszach huczy, w gardle sucho 
Coś ją ciągle boli ucho. 
 
Gada tak przez dwie godziny 
Lekarz nie ma fajnej miny. 
 
JuŜ opinię wydać moŜe 
Lecz do głosu dojść nie moŜe. 
 
W końcu mówi: „To nie sposób 
Słuchać dłuŜej twego głosu. 
 
Masz dziewczynko zalecenie 
Przepisuję ci milczenie. 
 
Ja wywieszam ogłoszenie, 
śe skończone jest leczenie. 
 
Lekarz dzisiaj nie przyjmuje, 
Bowiem ciszy potrzebuje. 
                 Dominik Antoniewicz kl. 6b 

                            O ciszy 
Siedzi cisza cichutko na drzewie 
Tak jak aniołek w niebie. 
Nagle na drzewo wskakuje owe 
Hałas, co głośno rozgłasza mowę. 
Cisza go prosi, cisza go błaga, 
By zszedł z drzewa i bzdur nie opowiadał. 
Hałas nie słucha, tylko siebie słyszy 
Krzyczy tak głośno, Ŝe aŜ sto uciekło myszy. 
Cisza mówi: „Dość tej zabawy” 
I strąca z drzewa hałas niemały. 
Hałas przeprasza, błaga o litość, 
Bo on chciał tylko ciszy wyznać miłość. 
Cisza czerwona stała się jak burak. 
Hałas prosi ją o rękę, lecz ona zmienia znak. 
Nie, Tak – nie wie, co wybrać. 
W końcu powiedziała: „Nie chcę się z tobą pobrać”, 
Bo jesteś głośny, jak odkurzacz. 
Hałas się wściekł i wpadł w płacz. 
Cisza uciekła, bo miała go dość 
I szeptała: „Co za gość”. 
                                             Kinga Hądzlik kl. 6b 

 
Nie miel językiem za wiele 
Cisza jest Twym przyjacielem 
                        Helena Tompol kl. 5d 
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              BURNOUT PARADISE THE ULTIMATE BOX 
 

     Gdy zaczynamy grę, musimy utworzyć konto i wyrobić specjalne „praw-
ko”  (prawo jazdy). Musimy zrobić kamerką internetową zdjęcie i zaczynamy zaba-
wę. Gdy juŜ „wejdziemy” do gry musimy wybrać, czy w tym momencie chcemy jeździć na motocy-
klu czy w samochodzie. W grze moŜemy bić rekordy prędkości lub brać udział w wyścigach. Osobi-
ście wolę jeździć na motocyklu i bić rekordy prędkości. Jest jeszcze tryb Burnout Party, w któ-
rym moŜemy grać ze znajomymi (nie jest to multiplayer). Gra przebiega na jednym komputerze i 
grający  ma swoją kolej w kaŜdej z rund (ilość rund moŜna ustalić). Jest to mój ulubiony tryb gry. 
MoŜna się przy tym nieźle bawić i oczywiście jest duŜo śmiechu. Grafika gry jest świetna. Usły-
szymy w tle świetne, legendarne „kawałki” muzyczne, np. Guns’n Roses „Paradise City”, Avril Lavin-
ge „Girlfriend”, chyba 9 symfonia Beethovena, sporo pop-u i muzyki klasycznej. Cena gry to ok. 
50-70 zł. Moja ocena to 9/10. 
     Polecam i Ŝyczę miłej zabawy!                                                       Tymoteusz Makowski kl. 5b  

KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 

                          Cisza 
Cisza, cisza 
GdzieŜ jest, gdy jej potrzeba? 
Bo cisza jest prawie 
Jak kawałek nieba. 
W Ŝyciu doczesnym, gdzie 
Hałas się sroŜy 
I zwykłych ludzi trwoŜy. 
GdzieŜ jest, kiedy jej potrzeba 
Cisza – mały kawałek nieba. 
                         Tomasz Winecki kl. 5d 

            Cisza 
Jeśli z ciszy zrezygnujesz, 
to sam siebie nie szanujesz. 
Uwierz bowiem, mój kolego, 
ponad ciszę – nic lepszego. 
Hałas szkodzi, głowa boli 
nic nie zdziałasz w takiej doli. 
Jeśli myślisz o przyszłości 
zaproś ciszę dzisiaj w gości. 
                 Małgorzata Dobiech kl. 6b 

         Do ciszy 
Ciszo, jesteś wyjątkowa 
I na zawołanie gotowa 
Ciszo, jesteś w bibliotece 
I ja temu nie zaprzeczę 
Ciszo, ty w promieniach słońca 
Jesteś zawsze gorąca 
I kiedy jestem sama 
Ty towarzyszysz mi od rana                                 
                          Nikola Kaciuba kl. 4c  

          Zdrowa cisza 
Gdy hałas jest za duŜy 
Naszym uszom to nie słuŜy. 
Więc jeśli na starość chcesz powie-
dzieć - ja słyszę, 
Zadbaj teraz nastolatku o ciszę. 
                             Weronika Bihl kl. 6b 

                          Fraszka „Cisza” 
Królowa Cisza w klasie panowała, 
córkę Grzeczność i syna Milczenie miała. 
Za kaŜdym razem, gdy tylko przerwa się rozpoczy-
nała, 
Królowa bardzo cięŜko chorowała. 
Cicho! Cicho! – krzyczała, 
A gdy tylko przerwa się kończyła, natychmiast 
zdrowiała. 
                                              Damian Borsuk kl. 6b 

Cisza w parku, cisza w ogrodzie. 
Cisza pomaga nam dbać o zdrowie. 
Cisza układa myśli rozbite, 
W sercu zmartwienia głęboko wyryte. 
W ciszy ukoisz swe myśli i Ŝale. 
W niej znajdziesz sens Ŝycia, więc szukaj 
wytrwale! 
                              Maja Szymańska kl. 5d 


