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Opiekun: 
Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

-Tato, jak funkcjonuje mózg? 
- Daj mi święty spokój, mam teraz w głowie co innego.  

 

Jasiu, jak będziesz niegrzeczny, to zamienię cię na 
inne, grzeczne dziecko - mówi mama. 
- Dobra, dobra, Ŝadna mama nie będzie chciała wymie-
nić swojego grzecznego dziecka na mnie...  
 
 

Na lekcji biologii pani pyta ucznia:  
- Proszę wymienić 5 drapieŜników 
- Proszę bardzo. Lew i cztery tygrysy. 

 
- "Bolku, jak nazywał się Chrobry?" 
- "Nie wiem." 
- "No, przecieŜ tak jak ty!" 
- "Nowak?!" 

 

Jasio pyta tatę: 
- "Czy potrafisz podpisać się z zamkniętymi 
oczami?" 
- "Potrafię." 
- "To świetnie. Trzeba podpisać się kilka razy 
w moim dzienniczku." 

Wybrał Karol Machoś kl. 4 b 

- Co to jest dziedziczność? - pyta na-
uczyciel ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń 
dostaje dwóję za wypracowanie, które 
napisał jego ojciec. 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
-Po rosnących na nim kasztanach. 
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 
-To ja poczekam... 

  

Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie 
Jasia wzbudza tabliczka umieszczona obok mu-
mii. 
- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to moŜe 
znaczyć ? - pyta kolegę. 
- To chyba rejestracja wozu, który potrącił 
tego nieboszczyka. 
 
Wybrała Ewa Wilczek kl. 6b 

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 
Z ekologią na ty 

BliŜej - nie tylko nauczyciela  

Za nami juŜ … 

Warto zwiedzić 

Zapytaliśmy naszych kolegów 

Smak zdrowia 

Nasza galeria  

Nasze sukcesy 

Kącik komputerowy 

Kącik pupila 

Warto przeczytać 

KrzyŜówki 

Humor i rebus 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 

     Przed nami wspaniały czas ferii: odpoczynek od zajęć szkolnych. Na wolne 
chwile przygotowaliśmy dla Was kolejny numer naszej gazetki, w której znaj-
dziecie propozycje ciekawych ksiąŜek, filmów, gry, a takŜe kącik humoru. 
Proponujemy teŜ na chwile leniuchowania  krzyŜówki i rebus. Nie zabraknie  
w Ikarku bajki, dobrej, humorystycznej poezji, a takŜe twórczości uczniow-
skiej, związanej z konkursem ekologicznym. Dowiecie się, jak inni zamierzają 
przeŜyć  ferie i dokąd się wybierają. Pamiętajcie, ferie muszą być bezpieczne, 
zamieściliśmy kilka zasad, jak je spędzić zdrowo i „bez szwanku”. śyczymy 
dobrego, aktywnego  wypoczynku i miłej lektury Ikarka. 

Redakcja 

Dla lubiących ciekawe historyjki o zwierzątkach proponujemy bajkę  
pt. „Plastikowe sandały”: 

 Pani Hipopotamowa kupiła swojemu synkowi plastikowe sandały. 
- W tym obuwiu będziesz mógł taplać się w wodzie, nie zwaŜając na jeŜowce. 
Ale Hipopotam myśli sobie: „Jeśli włoŜę te sandały, wszyscy będą się ze mnie śmiać.” 
Pani Hipopotamowa, nie słysząc odpowiedzi syna, zmartwiła się: 
- Nie podobają ci się? 
Hipopotam odrzekł na to : 
- Mamusiu, są tak śliczne, Ŝe wolę ich nie wkładać, aby ich nie 
zniszczyć! 
Hipopotam powiedział tak, poniewaŜ nie chciał ubrać sandałów, ale teŜ nie chciał urazić 
mamy, nie chciał zrobić jej przykrości.           

Wybrał ze zbioru „Opowieści do poduszki”: Adaś Ryczkowski kl. 4b 
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Przepraszamy 
w imieniu na-
szego głodnego 
chochlika za 
błąd w 3 krzy-
Ŝówce w po-
przednim 
numerze (zjadł 
jedną kratecz-
kę) :) 

Redakcja. 

 

 
1. Chodzimy do niego, by się ostrzyc 
2. Mandarynki, jabłka, gruszki, to: 
3. ZjeŜdŜamy na nich ze stoku 
4. Ubieramy je na ręce, gdy jest zimno 
5. Biały puch 
6. Jest po jesieni 
7. MoŜna je połączyć w kulig 
8. Pomarańczowe warzywo 
9. Strój narciarski 
10. Lepią go dzieci w zimie 
11. Białe zimowe kule 

                                                     Kacper Kulik kl. 4a 
 

                 10 zasad na bezpieczne ferie: 
 
 
1. Zawsze pytaj rodziców o zgodę na wyjście samemu z domu. 
2. Noś ubiór odpowiedni do pogody. 
3. Nie rzucaj w innych twardymi kulkami śniegowymi.           
4. Jedź na łyŜwach na lodowisku, a nie po jeziorze. 
5. Nie doczepiaj sanek do Ŝadnych pojazdów. 
6. Nie zjeŜdŜaj na sankach i nartach na ulicę. 
7. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne. 
8. W górach zachowuj się cicho. 
9. UwaŜaj na śliskie drogi i chodniki. 
10. Baw się dobrze i duŜo się uśmiechaj. 
 
                                               Julka Maśluszczak kl. 6b przy współpracy zespołu redakcyjnego. 
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Rys. Karolina Butryn kl. 2b 

Rys. Michał Lipnicki kl. 3d 
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1)    1                

 2                      

    3                  

     4               

   5                     

6                         

  7                   

1. DuŜy ptak z czarnobiałymi piórami, który odlatuje na zimę do ciepłych krajów 
2. Rude zwierzę, które zakopuje zapasy na zimę, a potem nie moŜe ich znaleźć 
3. Jesienią robimy z nich ludziki 
4. Chodzimy po nie jesienią z koszykiem do lasu 
5. Największe polskie zwierzę zapadające w sen zimowy 
6. Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Nauczyciela 
7. Jaki kolor znika jesienią z liści? 

Rozwiązaniem krzyŜówki jest odpowiedź na pytanie, jaki odpoczynek powinien przewaŜać w 
ferie? 

 
2)   1               

   2              
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1. Czarna w filiŜance 
2. Zdrobniale Aleksandra 
3. Dwie nogi, jedna.......... 
4. Wynik dzielenia 
5. Dawniej podręcznik do nauki dla młodszych klas 
6. Nakrycie głowy 
7. Przeciwieństwo ciepła 
8. Po jesieni jest........... 
9. Tata i ........... 
10. Jeden kot, dwa .......... 
                Karol Machoś i Adam Ryczkowski kl. 4b 

                                                                                                                 
         Karolina Butryn kl. 2b 

1. W cyrku z piłką na nosie 
2. Adam i ... 
3. Małe, grające pudełko 
4. Kawa zboŜowa dla dzieci 
5. Są tam piramidy i mumie 
 

                           Natalia Jelonek kl. 4c 

3) 
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Tym razem przedstawiamy Wam wierszyki niektórych uczniów, którzy napisali je na konkurs „ Rola „ Rola „ Rola „ Rola 
dzieci we współczesnym świecie”dzieci we współczesnym świecie”dzieci we współczesnym świecie”dzieci we współczesnym świecie”  

 

 

Dzieci nie mogą być obojętne, 
marudzić i mieć miny smętne. 
Gdy świat się rozwija i kwitnie, 
byłoby dobrze zachować się sprytnie. 
Dać radość ludziom swego otoczenia, 
niech dostrzegają, jak pięknieje świat i jak 
się zmienia. 
NaleŜy dbać o swoje środowisko 
i chronić lasy, co rosną blisko, 
szanować kaŜdego bliźniego. 
Pamiętaj KoleŜanko i Kolego!                                                          
                                Jakub Smolis kl. 5c 

 

Małe dzieci nie są jeszcze geniuszami, 
Ale sobie świetnie radzą z odpadami! 
Dziś maluchy teŜ pracują i nie narzekają. 
Mogą zdziałać bardzo duŜo po swym psie sprzątając. 
Rano, wieczór i w południe dzieci pomagają cudnie, 
A rodzice dumnie kroczą i nie wierzą własnym oczom! 
                                             Sonia Jakubiak kl. 5c 

Uczymy się dziś globalnie, 
Pracujemy na razie lokalnie. 
O nasz świat dbamy 
Bo w nim dorastamy.                                                                                      
         Bartek Anaszewski  kl. 5c 

Ja i nasz świat, 
jesteśmy za pan brat. 
My moŜemy zbierać butelki plastikowe, 
ale nic nie poradzimy na fabryki jądrowe. 
Makulaturę zbierać moŜemy, 
a wtedy Ziemi pomoŜemy. 
                                Łukasz Motyka  kl.5c 

 

 

Rola dzieci we współczesnym świecie jest taka, 
śe pilnują całego świata. 
 
śeby wszyscy ludzie na świecie 
segregowali wszystkie śmiecie 
nawet w lecie. 
 
I energię oszczędzali, 
nawet wody odkręconej nie zostawiali. 
 
Taką właśnie mają rolę 
równieŜ te dzieci, co mieszkają w stodole. 
                                       Zuzanna Abrich kl. 4c 

Szanuj kaŜdy kawałek papieru, 
Bo to jest drzewo z wielu, 
Które zostało ścięte dla ciebie, 
śebyś mógł nauczyć siebie, 
Jak zostać dobrym człowiekiem 
I chronić zwierzęta przed wyginięciem. 
 
Gdy wycina się las dla próŜności 
Zginie wiele rodzajów roślinności, 
Dzięki której jest równowaga na ziemi 
I dzięki której nadal Ŝyjemy. 
 
Szanuj przyrodę, która jest wokół ciebie, 
A ona będzie rozkwitała i dawała siebie: 
 
Tlen, powietrze, piękno i zdrowie, 
Które są niezbędne w budowie 
śycia na ziemi, przetrwania roślin, 
Zwierząt i następnych pokoleń. 
                         Tomasz Staszewski kl. 4c 

Miło płynie czas, 
gdy świat cieszy nas. 
Chodząc wąskimi ścieŜkami 
bawimy się z wiewiórkami. 
Sprzątamy po swych psach, 
schylamy się rach – ciach. 
Nigdzie nie śmiecimy 
i bardzo się z tego cieszymy. 
Oszczędzamy wodę, 
by zmienić złą pogodę. 
Kolorowy będzie świat, 
gdy będziemy robić tak! 
                 Basia Szałasz kl. 5c 
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KaŜde dziecko dobrze wie,         
Ŝe w ozonie dziura robi się. 
Więc dlatego, 
staraj się kolego!                   
Zbieraj śmieci i odpady, 
by nie doszło do zagłady. 
Dzięki temu świat wspaniały, 
będzie trwał przez wieki całe. 
                                              Julia Sierańska kl. 4c 
Nie moŜemy 
zakładać filtrów na kominy. 
Nie mamy wpływu 
na zanieczyszczanie środowiska spalinami. 
Ale mamy wpływ 
na segregowanie śmieci i odpadów, 
Na sadzenie pięknych drzew, krzewów i kwiatów. 
W lecie moŜemy zamiast samochodem 
Jeździć rowerem lub iść pieszo. 
Nie pozwólmy, by nasza rodzina 
Wrzucała do jednego kubła szkło, metal, plastik i ma-
kulaturę. 
Nakłaniajmy rodziców do oddzielania odpadów. 
Bądź „eko”, to nic nie kosztuje. A chroni naszą planetę. 
Pamiętaj, choć jesteś dzieckiem, to wiele moŜesz! 
                                               Dominika Bobik kl. 4c 

Coś, co mogą zrobić dzieci 
to na przykład segregować śmieci. 
Wrzucaj je do odpowiednich pojemników, 
a nie do zwykłych śmietników. 
Dbaj o przyrodę: zwierzęta i rośliny- 
bobry, zające, drzewa i maliny. 
                                             Aneta Kitzol kl. 4c 
 
 

      Skoki narciarskie to dyscyplina sportowa rozgrywana na 
skoczniach narciarskich. Celem jest wykonanie jak najdłuŜ-
szego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od progu skoczni. 
Ocenia się odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl 
skoku. 
      Skoki narciarskie są dyscypliną elitarną, właściwie nie-
dostępną dla amatorów.  W wielu krajach (m.in. Finlandia, 
Norwegia, Niemcy, Austria, Japonia, ostatnio równieŜ  Pol-
ska) bardzo popularne jest kibicowanie skoczkom. W na-
szym kraju najsłynniejszym skoczkiem jest Adam Małysz.                                                                          

                                                 Karolina Machińska kl. 4a 

SPORT :   Skoki  narciarskie 

 

   

śeby piękny był cały świat 
Przez następne tysiąc lat 
W naszej szkole wszystkie dzieci 
Dbają o segregacje śmieci. 
                        Patryk Szydłowski kl. 5c 
 
Ekologia fajna rzecz, 
śmieci idźcie precz! 
Wiedzą o tym wszystkie dzieci, 
segregują swoje śmieci. 
Papier, plastik, szkło, 
gdy są razem, samo zło! 
Chcemy środowiska przyjaznego, 
powietrza czystego, 
Przygotuj się na to, kolego! 
                                   Ala Cieślar kl. 5c 
 
Gdy o Ziemię dbasz 
dobrą minę masz. 
Długie Ŝycie jest przed tobą 
kiedy pomoc jest przygodą. 
Gdy dziś ktoś kwiatek zrywa 
to niech gniew twój nie spoczywa. 
Jeszcze jedna zasada jest 
by nie zrywać liści z drzew. 
Liście mogą leŜeć obok 
wtedy schyl się i je weź. 
To juŜ wszystkie są zasady, 
trzymaj się ich do przesady. 
                            Marta Myśkow kl. 4c 
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Jan Brzechwa: „Od baśni do baśni”. 
    Ciekawą lekturą zarówno dla młodszych, jak i trochę starszych czytelników są 
bajki Jana Brzechwy. Opowiedziane ciekawym, wierszowanym językiem, obrazują Ŝy-
cie poety. Przypominają o dzieciństwie, odkrywają zupełnie nowe pola wyobraźni, fa-   
scynują.  Zawarte są w nich teŜ róŜne morały i prawdy Ŝyciowe. 

     Oto fragment „Baśni o Korsarzu Palemonie”: 
                                            „Płynie okręt przez otmęty, 
                                              Nie zwyczajny – lecz zaklęty, [...] 
                                              Wicher pędzi go i nagli, 
                                              ChociaŜ nie ma na nim Ŝagli.”                                                     
                                                              Poleca: Michał Biernat kl. 6a 

 

„Smoki ze Zwyczajnej Farmy” 
      Jest to ksiąŜka autorstwa Tad’a Williams’a i Deborah Beale. Łączy 
w sobie literaturę fantastyczną i przygodową. Głównymi bohaterami 
są w niej Tyler i Lucinda, którzy muszą wyjechać na wieś do wuja Gi-
deona. Lecz tam, zamiast krów, owiec czy świń moŜna spotkać... smoki, 
jednoroŜce i gryfy, a takŜe latającą małpkę, czy demoniczną wiewiór-
kę. Nawet mieszkańcy i pracownicy farmy są niezwykłymi ludźmi o 
dziwnych zdolnościach i mocach. 
      Reszty wam nie zdradzę, by nie zepsuć całego uroku tej tajemni-
czej ksiąŜki. śyczę miłej lektury! 

Hania Regulińska kl. 6c 

„Alicja w Krainie Czarów” 
 Alicja to główna bohaterka powieści Lewisa Carrolla pt. 
„Alicja w Krainie Czarów”. Ta ksiąŜka opowiada o przygodach dziew-
czynki, która trafia do innego świata wpadając do króliczej nory. 
Tam spotyka wiele przedziwnych postaci, m.in. Kapelusznika, Marco-
wego Zająca czy Kota z Cheshire, który ma zwyczaj znikać przed 
końcem rozmowy. Alicja jest trochę arogancka, a za razem dobrze 
wychowana. MoŜe wydaje się to nielogiczne, ale jak zaczniecie czy-
tać to zrozumiecie o co mi chodzi. 
 Ktoś moŜe powiedzieć, Ŝe ta ksiąŜka jest dziwna lub, Ŝe 

jest bez sensu, ale moim zdaniem to najlepsza historia, jaką czytałam. 
 Mnie najbardziej podoba się wersja wydana w 2010 r. przez wydawnictwo 
VESPER poniewaŜ jest pięknie ilustrowana i zawiera takŜe drugą część przygód Alicji 
„Po drugiej stronie lustra”. 

                                                                                      Katarzyna Franczak kl. 4 d 
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RAGDOLLRAGDOLLRAGDOLLRAGDOLL  (w jęz. angielskim znaczy: szmaciana lalka) 

     Ragdolle zostały wyhodowane w latach 60. ubiegłego wieku w Kaliforni. To dość 
znana rasa, jedne z większych kotów. Zwierzęta te są ciekawskie i uwielbiają pieszczoty.  
Są mało ruchliwe, wyjątkowo ufne i spokojne. Lubią obecność dzieci, są bardzo ciche  
i łagodne. Akceptują towarzystwo innych kotów. 
     Powstało wiele mitów na ich temat. Wbrew panującemu stereotypowi nie są wytrzy-
małe na ból i odczuwają go tak, jak inne koty. 
     Ragdolle to duŜe i masywne koty, o grubych kościach. Głowę mają średniej wielko-
ści, w kształcie trójkąta. Oczy przewaŜnie mają niebieskie, owalne i szerokie, natomiast 
uszy skierowane ku przodowi. Ogon jest  gęsty i puszysty. Wzorzec dopuszcza cztery 
ubarwienia sierści: seal, niebieski, czekoladowy, lila w trzech odmianach: kolorpoint, 
mitted oraz dwukolorowy. 
     Ciekawostką dotyczącą tej rasy jest to, Ŝe Ragdolle zawsze rodzą się białe, a z wie-
kiem ciemnieją. Drugą ciekawą cechą tych kotów jest to, Ŝe kiedy weźmie się jednego na 
ręce, staje się wiotki, rozluźnia wszystkie mięśnie i jest taki, jak szmaciana lalka. 

                                        Ragdolle to duŜe, pełne tajemnic koty, ale ciche i spo-     
                                        kojne. Nadają się idealnie dla rodziny z dzieckiem.  

              Są dość łatwe w pielęgnacji. 
                                        Ja uwielbiam Ragdolle, ale wolę mojego kotka! 
 
                                                    Tekst i rysunek: Weronika Chrzanowska kl. 6b 

 
 

 

 

 

KAMELEONY 
    Kameleony to gady z rodziny jaszczurek. ZaleŜnie od gatunku mają róŜne długości, 
ale najczęściej osiągają od 7 do 60 cm. Są specjalistami od kamuflaŜu. Zmieniają kolor 
ciała zaleŜnie od otoczenia i humoru. 
    Jaja są znoszone przez samicę i po 6-9 miesiącach wylęgają się młode. 
    Ulubioną zdobyczą kameleona są owady. Kiedy zauwaŜy owada, kieruje nań oczy, 
aby określić odległość. Potem z niewiarygodną szybkością i precyzją wyciąga swój lepki 
język (po rozwinięciu jest on dłuŜszy, niŜ ciało), po czym połyka owada w całości. 

                                                                                                          Ewa Wilczek kl. 6b 
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WYWIAD Z PANIĄ IWONĄ DRYŚ: 
- Jak brzmi nazwa studiów, które Pani kończyła? 
- Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
- Na Czym polega Pani praca? 
- Na wspieraniu i pomocy uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z róŜnymi trudnościami,     
  np. emocjonalnymi, kłopotami z zachowaniem. 
- Dlaczego zdecydowała się Pani studiować psychologię? 
- Bo lubię rozmawiać z ludźmi. 
- W jakim wieku przyszedł Pani pomysł zostania psychologiem? 
- W ostatniej klasie liceum, wcześniej chciałam być nauczycielką języka polskiego. 
- Czy pracowała Pani w innych szkołach jako psycholog? 
-  Tak, w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. 
- Czy prowadzi Pani jakieś zajęcia dodatkowe? 
- Tak, prowadzę zajęcia dla dzieci nieśmiałych i róŜne lekcje z klasą. 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Tak. 
- Jakie są Pani zainteresowania, hobby? 
- Lubię góry – Tatry, taniec i muzykę. 
- Ma Pani jakieś zwierzątko? 
- Teraz nie mam, w dzieciństwie miałam psa i dwa chomiki. 

                            Wywiad przeprowadziły : Weronika Kowalczyk kl. 5b i Ewa Wilczek kl. 6b 
 

 WYWIAD Z PANIĄ ADRIANĄ  GROCHALĄ-KOPEĆ 
- Czy ma Pani jakieś plany na ferie? 
- Tak, w pierwszym tygodniu będę pracować w sklepie, a w drugim  
planuję wyjechać jak najdalej od miasta. 
- Gdzie Pani wyjeŜdŜa? 
- WyjeŜdŜam w moje ukochane góry, najpierw w okolice Głuszycy, na-
stępnie  pod Jelenią Górę. Odwiedzę swoich przyjaciół i rodzinę. 
- Czy interesują Panią jakieś sporty zimowe? 
- Wstyd się przyznać, ale ze sportów zimowych „uprawiam” jedynie 
długie spacery. Kiedyś, jak kaŜde dziecko, jeździłam na sankach.  
- Czy lubi Pani zimę? 
- W zasadzie lubię kaŜdą porę roku. W zimie podoba mi się to, Ŝe świat 
jest pokryty białym puchem i jest tak świeŜo i czysto — zwłaszcza poza miastem. Nie 
lubię natomiast, gdy jest zbyt zimno, bo jestem zmarzluchem, no i dzień jest zbyt krót-
ki ;) 
- Czy lubi Pani czytać? 
- Oczywiście, Ŝe lubię. Między innymi dlatego pracuję w bibliotece. 
- Jaka jest Pani ulubiona ksiąŜka? 
- Uwielbiam opowieści baśniowe dla duŜych i małych czytelników. Trudno mi wymienić 
jeden tytuł, bo zbyt wiele ksiąŜek uwaŜam za piękne i wartościowe. 
- Czy lubi Pani jakieś zwierzęta szczególnie? 
- Kocham zwierzęta, zwłaszcza koty i psy. 
- A czy posiada pani jakieś zwierzątko? 
- Tak, mam kotkę o imieniu Gacka. 
- Dziękuję za rozmowę. 
- Ja równieŜ dziękuję i Ŝyczę wszystkim czytelnikom „Ikarka” udanych ferii. 
   

                                                 Rozmawiała: Weronika Głogowska z kl. 4a szym kraju najsłynniejszym skoczkiem jest Adam Małysz.                                                                                                                             
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Zabawa karnawałowa klas I—III 

         15 stycznia 2011 r. odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Było tam mnóstwo zabaw, 
tańców i konkursy. Pierwszy konkurs polegał na tym, Ŝe klasy zbierały punkty – płytki. Wygrała 
ta, która zebrała najwięcej punktów, czyli klasa II a. Drugi konkurs „Tańczące krzesła” polegał 
na tym, Ŝe zawodnicy tańczyli w rytm muzyki, a odpadali ci, którzy nie zdąŜyli usiąść. W tym 
konkursie wygrała Iga Sienkiewicz z kl. III d. 
       Na zabawie mogliśmy zobaczyć: kotka, aniołka, diabełka i wiele, wiele innych ciekawych 
przebrań. Jednym słowem był to wspaniały bal karnawałowy. :)          
                                                                                                            Karolina Butryn, kl. 2b                                                                                                                             

Zabawa klas IV – VI  
       Witajcie, mam na imię Franek. Chcę Wam opowiedzieć o dyskotece karnawałowej klas IV –
VI, która odbyła się w czwartek 13 stycznia. Na zabawie moŜna było „spotkać” Harry’ego Potte-
ra, górala, policjanta, pirata, Hiszpankę, włóczęgę, VIP-a, jaskiniowca, Star Killera i inne posta-
cie. Odbył się konkurs na najładniejszy strój, w którym zwycięŜyła Wiktoria Zakrzewska z kl. 
5c. WyróŜnienie zdobyła nasza „dziennikarka” Ada Buczek z kl. 4a. Serdecznie gratulujemy! 
       Wstęp na zabawę kosztował 1 zł, a przy wejściu dostawało się  GRATIS butelkę soku 
„Tymbark”. (Prawie) wszyscy tańczyli w takt skocznej muzyki. 
       Dyskoteka była udana, mnie się podobała, mam nadzieję, Ŝe wszystkim uczestnikom teŜ. 

Franek Kolebuk kl. 4a 

  

Czy wiecie ile jest wysp na świecie? 
 Ja nie wiedziałam, ale sprawdziłam: na  świecie są 483 duŜe wyspy.  
W zeszłym roku byłam na czterech z nich: Fuerteventura, Lanzarote, Majorce  
i Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Szkocji. Fuerteventura i Lanzarote to wyspy Ka-
naryjskie. Pewnie myślicie, Ŝe jest tam duŜo kanarków. Canis to po łacinie pies. Na 
wyspach Kanaryjskich grasowały duŜe stada dzikich psów. 
 Majorka to jedna z  trzech wysp Balearów. A Balear  to po katalońsku pro-
ca. Kiedyś mieszkańcy Balearów byli słynni z tego, Ŝe świetnie strzelali z procy.  
A dziś proca jest tylko pamiątką. Wyspa to kawałek lądu otoczony przez morze albo 
ocean. Dlaczego warto je zwiedzić? Na Lanzarote jest Timanfaya. To park wulka-
nów, bo kiedyś wybuchły tam wulkany. Teraz jest tam duŜo kamieni i zaschniętej 
lawy. Lanzarote powstała właśnie od  wybuchu wulkanu. Natomiast Majorka jest 
inna. Rosną na niej stuletnie drzewa oliwne. Są teŜ piękne plaŜe. Na Majorce, czyli 
w Valdemossie  warto zwiedzić klasztor, gdzie przebywał Chopin. 
 W Szkocji  moŜna zwiedzić Camera Obscura i Muzeum Szkockie. Camera 
Obscura to Muzeum zjawisk optycznych. MoŜna znaleźć chyba wszystko, co doty-
czy wzroku. Bardzo mi się podobały zjawiska z lustrami. PoniewaŜ w nich świat 
wygląda inaczej. Byłam w Loch Ness, widziałam jezioro, ale bez potwora. Byłam 
teŜ  przy wiadukcie, po którym przejeŜdŜał pociąg wiozący Harry’ego Pottera do 
Hogwartu (wiadukt jest ogromny).   
 Fuerteventura jest jedną z najstarszych wysp Kanaryjskich. Jeździłam po 
niej  i płynęłam wokół niej. Są na niej piękne plaŜe, skały i góry. 
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KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
       Crazy Machines – jest grą edukacyjną. KaŜdy moŜe poczuć się jak Wyna-
lazca. W grze chodzi o ułoŜenie reakcji  łańcuchowych dla róŜnych przedmio-
tów. Np. kulka spada na lampę uruchamiając ją. Lampa sprawia doładowanie 
baterii słonecznej, a to daje energię do uruchomienia silnika elektrycznego.  
A zadaniem jest np. uruchomienie wiatraka. Głównie rozwiązujemy gotowe 
zadania, lecz moŜemy takŜe budować  własne reakcje łańcuchowe od podstaw. Do dyspozycji mamy 
wiele przedmiotów: deski, silniki parowe i elektryczne, dynamit, świece i latarki a takŜe wiele 
innych. MoŜna łączyć je na wiele sposobów. Większość zadań moŜna rozwiązać na róŜne sposoby 
co pozwala uniknąć nudy. MoŜemy takŜe rozpocząć rywalizację ze znajomym o znalezienie  
naj-prostszego lub najszybszego rozwiązania. UwaŜam Ŝe to dobra gra dla całej rodziny.                                                                    

                                                                                            Karol Machoś kl. 4b 
KĄCIK FILMOWY 

„Władca Pierścieni. DruŜyna Pierścienia.” 
   Jest to film na podstawie ksiąŜki J.R.R. Tolkiena. Opowiada on o dalszych losach Bilba Baginsa 
(znanego z „Hobbita”), a głównie jego bratanka Frodo Baginsa i przyjaciół. 
Wszystko zaczyna się w miasteczku Shire (czytaj: szajer), gdy Bilbo upozorował swoje zniknięcie 
i przekazał pierścień Frodowi, a sam udał się ... Frodo musiał uciekać z Shire, bo Mroczni Jeźdźcy 
(niegdyś ludzie, teraz Nazgule) ruszyli juŜ w pogoń za nim. Frodo wraz z Samem muszą dotrzeć do 
Góry Przeznaczenia, by zniszczyć pierścień. Czy im się to uda? Aby się tego dowiedzieć, obejrzyj-
cie ten fascynujący film. 
      NaleŜy dodać, Ŝe „DruŜyna Pierścienia” zdobyła wszystkie Oskary 2001 roku. 

                                                                                               Tymek Makowski kl. 4b 
„KsiąŜę Persji. Piaski Czasu” 
     Film opowiada historię Dastana, który w młodym wieku został adoptowany przez samego króla 
Persji. Gdy dorasta, razem z braćmi, stryjem i armią króla atakują Święte Miasto, (w którym 
mieszka księŜniczka Tamina), pod zarzutem zdrady. Podczas bitwy Dastan zdobywa jako trofeum 
sztylet z piaskiem w środku. Gdy król przyjeŜdŜa do Miasta po wygranej bitwie, kaŜdy z braci 
chce mu wręczyć prezent. Ale dar Dastana okazuje się być zatruty. Podczas ucieczki Dastan od-
krywa tajemniczą moc sztyletu... On musi się dowiedzieć, kto chciał zabić króla... To wszystko 
znajdziecie w filmie „KsiąŜę Persji. Piaski Czasu.” 
        Film podobał mi się dlatego, Ŝe były super- efekty specjalne i pięknie odwzorowana dawna 
Persja. Polecam Wam „ Księcia Persji”. 

                                                                                                         Adam Ryczkowski kl. 4b  
„Opowieści z Narnii” 

       „Opowieści z Narnii. PodróŜ wędrowca do świtu” to trzecia ekranizowana ksiąŜka C.S.Lewisa. 
Wg chronologii zdarzeń nie jest to trzecia część „Opowieści z Narnii”. Pierwsza to „Siostrzeniec 
czarodzieja.” Druga to „Lew, czarownica i stara szafa”. Trzecia to „Koń i jego chłopiec”. Czwarta 
to „KsiąŜę Kaspian”. A piąta to „PodróŜ wędrowca do świtu”, w której Łucja, Edmund i ich kuzyn 
Eustachy przenoszą się do Narnii przez obraz w pokoju Łucji. Na obrazie dzieci widziały statek i 
ocean. Dzieci i KsiąŜe Kaspian szukają siedmiu baronów. Film róŜni się od ksiąŜki w wielu wątkach. 
Jedną z najwaŜniejszych elementów w filmie jest mgła, porywa ludzi, natomiast w ksiąŜce nie 
pojawia się ona wcale. KsiąŜkowa podróŜ to podróŜ na kraniec świata. Filmowa podróŜ to wyprawa 
po siedem mieczy. Lewis długo nie zgadzał się na ekranizację filmu, poniewaŜ bał się, Ŝe film nie 
pokaŜe dobrze świata Narnii. Mnie się podobał wąŜ morski, wylewająca się woda z obrazu i inne 
sceny. Lewisowi pewnie teŜ podobałyby się te efekty. Zapraszam na film -  
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Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Ortograficznego są:  
Paweł Cegieła  kl. 4a - 98,5 pkt. (na 100), Kacper Roziecki  kl.4d - 98,5 pkt., Bartosz 
NiŜnik kl. 6b - 98 pkt. Chłopcy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego. 
 

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SERCE TRAFIA W SERCE” 
Kategoria wiekowa - zerówka (grupy pani E. Jeziorek i K. Pietrowskiej):  
II miejsce - Jagoda Kęsy kl. 0c, wyróŜnienia: Julia Krawczyk kl. 0c, Marysia Lewan-
dowska kl. 0b 
Kategoria wiekowa - klasy I-III (grupa pani J. Skotnickiej):  
I miejsce - Zuzia Borkowska kl. 1a, wyróŜnienie: Iwo Bukwalt kl. 1a.  
Kategoria wiekowa - klasy IV-VI (grupa pani E.  śmidzińskiej):  
I miejsce - Natalia Kowalska kl. 6c , II miejsce - Ola Urbanek kl. 6b, wyróŜnienie: Do-
minika Krajewska kl. 6c. 
 
KONKURS PLASTYCZNY KLAS III  „ODRZUTOWIEC, WAHADŁOWIEC" 
I miejsce - Hanna Kłopocka kl. 3d i Magdalena Staroń kl. 3c,  
II miejsce - Jakub Grabowski kl. 3c,  
III miejsce - Iga Sienkiewicz kl. 3d.  
WyróŜnienia: Dominik Kaczmarek kl. 3a, Michał PuŜyński kl. 3a, Jaśmina Musiał kl. 3b, 
Silvia Tarantini kl. 3e, Julia Krupska kl. 3c. 
 

FINAŁ WROCŁAWIA W MINI-KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT  
DruŜyna dziewcząt SP 118 zajęła II miejsce we Wrocławiu, tym samym zakwalifikowała 

się do rozgrywek Strefy Wrocławskiej.  
 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy MULTITEST 2010 (język polski) 
     Zosia Flaczyńska z kl. 6a zajęła 4 miejsce (otrzymała 182 punkty).  
WyróŜnienia otrzymali uczniowie klas 4:  
                 Aneta Kitzol (176 punktów),  
                 Dominika Bobik (174 punkty),  
                 Natalia Jezior( 172 punkty),  
                 Julia Junak (172 punkty). 
 

KONKURS LOP-u „ZWIERZĘTA PRACUJĄCE” 
Daniel Wójtowicz z kl. 6a został laureatem konkursu "Zwierzęta pracujące" zorganizo-

wanego przez Okręg Wrocławski Ligi Ochrony Przyrody. 
 

 Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie dla V  
 I miejsce - kl. 5d,  
 II miejsce - kl. 5b,  
III miejsce - kl. 5e.  
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Wśród naszych kolegów i koleŜanek z róŜnych klas przeprowadzi-
liśmy krótką sondę. Poprosiliśmy ich o odpowiedź na 2 pytania: 

 
1. Jaki masz plan spędzania czasu w ferie? 

- Mam zamiar spędzać duŜo czasu na nartach (Kacper 4a) 
- Będę jeździć i jeździć, i jeździć na nartach (Ada 4a) 
- LeŜeć w łóŜku (Hania 6c) 
- LeŜeć w łóŜku i oglądać telewizję ( Kuba 5e) 
- Jeździć na nartach, sankach ( Magda 3b) 
- Nie wiem... ( Paweł 2d) 
- Jeździć na nartach przede wszystkim ( Maciek 4c) 
- Będę duŜo czytać, rysować i grać w gry komputerowe ( Zosia 6a) 
- Obojętnie, byle było ciekawie (Julka 4a) 
- Ciekawie i rozrywkowo (Ania 4a) 
 

2. Gdzie chcesz pojechać na ferie? 
       - Chcę pojechać na narty do Włoch (Kacper 4a) 
       - Jadę do Suchej Beskidzkiej (Ada 4a) 
       - Nigdzie (Hania 6c) 
       - Chcę zostać w domu (Kuba 5e) 
       - Najlepiej w góry (Magda 3b) 
       - Do Radomia (Paweł 2d) 
       - Do Czech  (Maciek 4c) 
       - Myślę, Ŝe pojadę do cioci do Warszawy (Zosia 6a) 
       - Ja chcę zostać we Wrocławiu (Julka 4a) 
       - Chcę zostać we Wrocławiu (Ania 4a) 
 
       Kilkoro zapytanych uczniów będzie jeździć na nartach i sankach, gratuluje-
my dobrego wyboru aktywnego wypoczynku. 
 

                                                  Ada Buczek i Kacper Kulik kl. 4a 

Sonda: Czy podobała Ci się szkolna zabawa karnawałowa? 
- Bardzo mi się podobała (Zuzia kl. 0a, Amelka kl. 0a, Olaf  kl. 0a, Krystian kl. 0b, 
Magda kl. 0b, Paulina kl. 1c) 

- Bardzo! (Iga kl. 1c, Małgosia kl. 1c, Maciek kl. 1c i Kacper kl. 1c oraz Hania kl. 2c, 
Maciek kl. 2c i Sylwia kl. 3e) 

                            Sondę przeprowadziły Natalia Jelonek i Olga Grześkowiak kl. 4c 

        Większości uczniów podobają się nasze szkolne dyskoteki, gratulujemy organizatorom i 
opiekunom. 
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 Posiłki sportowców powinny spełniać dwa istotne warunki: dostarczać ener-
gię, a przy tym być prostymi i szybkimi w przygotowaniu. 

Sportowcy powinni spoŜywać duŜo ryb lub zaŜywać tran i jeść ser biały chu-
dy, czyli  duŜo białka i wapnia.  śeby wykorzystać zdrowotne właściwości jabłek, nie 
powinni ich obierać. Według kanadyjskich uczonych aŜ 80 % utleniaczy, chroniących 
organizm przed nowotworami i spowalniających proces starzenia, jest w skórce ja-
błek. 

Uprawiający sport nie powinni jeść w duŜych ilościach słodyczy. Natomiast 
wskazana jest ciemna czekolada, bogata w antyoksydanty, które zmniejszają ciśnienie 
tętnicze krwi, a takŜe stany zapalne. 30 kcal dziennie pochodzące ze zwykłej, ciemnej 
czekolady wystarczy do obniŜenia ciśnienia. Nasiona dyni, słonecznika i sezamu, lnu 
oraz maku zawierają całą masę składników odŜywczych. Sportowców najbardziej inte-
resuje wśród nich: selen (zapobiega mikrourazom mięśni), miedź i mangan 
(mikroelementy niezbędne do prawidłowego działania układu odpornościowego). 

Większość ziaren dostarcza niezbędnych i zdrowych tłuszczów roślinnych. 
Zamiast w czystej postaci, moŜna je zmiksować z jogurtem, serkiem wiejskim, czy 
nawet lodami. Najlepiej spoŜywać płatki zboŜowe o zawartości 8-10 g białka. Jego 
zawartość moŜna zwiększyć dodając mleko niskotłuszczowe lub sojowe. Najlepiej wy-
bierać płatki zboŜowe o niskiej zawartości cukru, a za to większej ilości wartościo-
wych węglowodanów ze zbóŜ. Najwartościowsze są płatki zboŜowe z pełnych ziaren 
pszenicy, owsa, jęczmienia, ryŜu brązowego, Ŝyta. 

Najlepiej byłoby spoŜywać poniŜej 200 kcal w porcji oraz mniej niŜ 5g tłusz-
czów nasyconych (dobrze jest unikać muesli z wiórkami kokosowymi i olejem palmo-
wym, a kwadrans przed obiadem dobrze jest zjeść duŜe jabłko, wówczas podczas po-
siłku organizm przyswoi mniej kalorii).                            

Weronika Kowalczyk kl. 5b                                                  
                    
 

 

 

 
21 stycznia z okazji „Dnia Judaizmu” kilku 

uczniów klas szóstych pojechało wraz z księdzem Rafa-
łem Swatkiem do Papieskiego Wydziału Teologicznego 
na warsztaty z tym związane. Na tych zajęciach moŜna 
było poznać najwaŜniejsze miejsca w Ziemi Świętej. 
MoŜna teŜ było poćwiczyć tańce Ŝydowskie oraz spró-
bować specjalnych potraw. W czasie tych zajęć nauczy-
łem się bardzo duŜo, a koszerne potrawy były bardzo 
smaczne.    

                                    Michał Biernat kl. 6a                                                                                                       

BYLIŚMY TAM 
Rys. Ewa Wilczek kl. 6b 
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Z  przymruŜeniem  oka 
Wanda Chotomska: „Trzydziestego lutego” 
        Trzydziestego lutego jeŜ wraz z trzema ciotkami 
         Otworzyli do spółki sklep z róŜnymi szczotkami. 
         Do podłogi, do butów, do czyszczenia dywanów,  
         Do rzęs – szczotki dla kobiet i do wąsów – dla panów. 

      Do ubrania, do garnków, do paznokci, do włosów –  
      Zresztą było ich tyle, Ŝe wyliczyć nie sposób. 
      KaŜdy kąt się w tym sklepie przez dzień cały tak jeŜył, 
      śe kto przychodził, własnym oczom nie wierzył. 
      Najpierw przyszedł młodzieniec ostrzyŜony na jeŜa. 
      - O! Tę szczotkę zza lady właśnie kupić zamierzam. 
      JeŜ juŜ szczotkę pakował, juŜ wziął za nią dwa złote,  
       Nagle krzyknął: - Pomyłka! To jest jedna z mych ciotek! 

         Potem wpadli do sklepu dwaj pyzaci Ŝołnierze: 
       - Proszę pana, niech pan nam szybko szczotkę wybierze! 
         Kiedy wyszli Ŝołnierze, to jeŜ zrobił się blady, 
         Bo w pośpiechu im sprzedał drugą ciotkę zza lady.  
         W chwilę później do sklepu przyszedł pan z grubą panią.  
         - Proszę nam wybrać szczotkę, tylko dobrą i tanią! 
         JeŜ wybierał, wybierał i doradzał, jak  umiał, 
         Wreszcie szczotkę zawinął i dopiero się zdumiał. 
         Gdy zrozumiał, co zrobił, zbladł od razu jak kreda –  
         Zamiast szczotki, biedaczek, sam klientom się sprzedał! 
                                                                                  Wybrał Adaś Wiśniewski kl. 3c 

                                                                                                                                
Michał Biernat kl. 6a                                                                                                        

Rys. Adam Wiśniewski kl. 3c 

J. Brzechwa— Rys. Michał Biernat kl. 6a 

Rys. Hania Regulińska kl.6c 

Rysunki Pauliny śuchowskiej, absolwentki Rysunki Julii Maśluszczak kl. 6b 


