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Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

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

-Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 
-Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza 
dziennika z rąk. 

-Kaziu, jaka to część mowy „małpa”? 
-Jest to czas przeszły od rzeczownika „człowiek”. 

Nauczycielka pyta Jasia: 
-Dlaczego się spóźniłeś? 
-Bo myłem zęby. Obiecuję, Ŝe to więcej się 
nie powtórzy. 

          - Jasiu! – denerwuje się tato. – 
Dlaczego znowu dostałeś pałę z historii?! 
- Bo nie chciałem wyjść na skarŜypytę. 
- Jak to? 
- Bo pani mnie pytała, kto zabił Juliusza 
Cezara... 

Wybrali: Adam Ryczkowski kl. 5b, Lena Frankowska i Wiktoria 
Korzecka kl. 3a, Weronika Kowalczyk i Michał Wiśniewski kl. 6b 

Rozmawia dwóch sąsiadów. 
- Mój koń jest bardzo mądry – mówi jeden. 
- Dlaczego? – pyta drugi. 
- Gdy mówię: „Idziesz czy nie?”, to on idzie 
albo nie. 

 - Co to jest? 
- Czarne jagody. 
- To dlaczego są czerwone? 
- Bo są jeszcze zielone. 
- A jak dojrzeją, to będą czarne? 
- Nie, granatowe. 
                                                                                             

Pani poleca dzieciom: 
- Napiszcie zdanie ze sło-
wem cukier. 
Jaś napisał: „Piję herbatę      
z cytryną”. 
- A gdzie jest cukier? Pyta 
pani. 
- Rozpuścił się... 

- Czy wiesz, Ŝe mój pies 
uratował mi Ŝycie? 
- W jaki sposób? 
- Kiedy leŜałem w szpita-
lu, nie dopuścił Ŝadnego 
lekarza do mojego łóŜka. 

Jak naleŜy mówić: 6+7 
daje 12, czy 6+7 wynosi 
12? Ani tak, ani tak, bo 
6+7 to 13. 

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 
Byliśmy tam 
Za nami juŜ... 
Warto przeczytać 
Kącik pupila 
Warto zwiedzić 
BliŜej - nie tylko nauczyciela  
Kącik komputerowy i filmowy 
Nasze sukcesy 
Nasza twórczość (i galeria) 
Zapytaliśmy rodziców.... 
KrzyŜówki i Rebus 
Ciekawostki i Humor  
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
     Tym razem nasza gazetka ukazuje się w marcu, miesiącu nadziei na: wiosnę, pierwsze kwiaty, 
cieplejsze dni i lŜejsze kurtki. Ten numer Ikarka poświęcamy waŜnej akcji, w którą włączyła się 
nasza szkoła - „Warto Być Dobrym”, ale nie tylko. Jak zwykle Wasi koledzy przygotowali ciekawe 
artykuły, recenzje, bajkę, wierszyk, a takŜe proponują Wam do przeczytania własne próby pisar-
skie. Dla rozrywki polecamy Wam krzyŜówki i rebus. Nie zabrakło teŜ „przepisu na dobry humor”, 
Ŝebyśmy, czując się sami lepiej, potrafili swą dobrocią obdarowywać innych. Po co? Przeczytajcie 
sami...   
                                                                                                                                  Redakcja 

                                                        Arnold Wielbłąd 
     Na bezkresnej pustyni, na której nie ma nic, oprócz piasku, słońca i jeszcze raz piasku i słońca, 
Arnold Wielbłąd wbił sobie do głowy, by policzyć wszystkie ziarenka piasku. Od lat chodzi z nosem 
przy ziemi, ciągle licząc i przeliczając. Myślisz, Ŝe zwariował? Być moŜe...    Ale musisz przyznać, 
Ŝe będziesz zdumiony, kiedy pewnego dnia dzielnemu Arnoldowi uda się podać dokładną liczbę 
ziarenek! 
                                              Wybrał Adam Ryczkowski kl. 5b ze zbioru „Opowieści do poduszki”  

             Dobroć 
Dobroć, dobrocią dobrotliwa 
Ciągle jej szukamy, gdzieŜ ona się ukrywa? 
Znalazłam ją i wiecie gdzie mieszka?  
– wśród zwykłych ludzi. 
Trzeba ją tylko z marazmu obudzić. 
Dać jej do ręki bochenek chleba 
Niech go rozdaje, tam gdzie go potrzeba. 

                    

       Przepis na dobry humor 
     Weź jedną trzecią opakowania mroŜonych truskawek bez szypułek. Wsyp je do pojemnika takiego 
miksera, jaki masz. Odstaw do rozmroŜenia. Gdy będą miękkie - zasyp cukrem pudrem (tyle ile lubisz).  
Zalej je 30% kremową śmietanką - ok. jednego małego pojemniczka. Zamknij mikser i zmiksuj. Otwórz 
mikser, wlej masę do pucharka i sącz powoli (powoli, bo jest gęsty). A przede wszystkim: 

1. Śmiej się tak często, jak to moŜliwe. 
2. Powiedz komuś komplement. Poczujesz się dobrze i moŜe dostaniesz jakiś w zamian? 
3. Jedz orzechy! Zawarły w nich cynk to poprawiacz nastroju. 
4. Od czasu do czasu puść swój ulubiony kawałek „na maksa” głośno! 
5. Zrób komuś przysługę, np. zaproponuj starszej sąsiadce,  Ŝe zrobisz jej zakupy itp. 
6. Chodź na spacery: do ogrodu, parku, lasu. Kontakt z naturą poprawia nastrój. 
7. Poznawaj nowych ludzi. 
8. Oglądaj komedie, czytaj śmieszne historie. 
9. Wypisz sobie kilka sentencji mówiących o szczęściu i powieś je nad łóŜkiem. 
                                                                                                                                 Karol Machoś kl. 5b 

  

Do tego dodać dzban źródlanej wody. 
Dla ust spragnionych i dla ochłody. 
Wstąpcie przyjaciele do jej orszaku. 
Podajcie sobie serdecznie dłonie 
Niech miłość i pokój na świat cały zapłonie. 
Dobroć miłością dobrotliwa 
Niech wszystkich ludzi do siebie przyzywa.  

Autor nieznany. Wyszukała  Olga Grześkowiak kl. 5c  
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Rys. Weronika Głogowska kl. 5a 

  Rys. Kacper Kulik kl. 5a 

 

 

 
            

 
 
 

Ola Bober kl. 6b 

Rys. Natalia Jezior kl. 5b i Kasia Franczak kl. 5d 

5) 

6) 

REBUS 

1. Władca kraju. 
2. Król ptaków. 
3. Suma dwa i jeden. 
          Adam Wiśniewski kl. 4c 

1          

2           

3          

   1              

 2                    

     3                

    4                   

    5              

    6               

   7               

8                      

    9                

1. Piękny wiosenny miesiąc. 
2. Zwiastują bliską wiosnę, 
kwitnąc nieraz zaraz po stop-
nieniu śniegu. 
3. śółte wiosenne kwiaty. 
4. Budzą się ze snu zimowego 
na wiosnę. 
5. Zimna pora roku. 
6. DuŜe koty, małe ... 
7. Wielki ....., okres przed Świę-
tami Wielkanocnymi. 
8. Topimy ją na początku wio-
sny. 
9. Miesiąc, w którym jest jak  
w garncu. 
               Weronika Bihl kl. 6b 
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1) 

2) 

3) 

4) 

  1                   

     2                   

    3                

     4                

    5                 

6                         

      7                

8                         

    9                    

    10                

     11              

1. Ociepla ci głowę i uszy. 
2. Jeździsz na nim na łyŜ-
wach. 
3. ZjeŜdŜasz nimi z górki. 
4. Przed latem. 
5. Ciepły, z wełny. 
6. Zakładamy na ręce, gdy 
jest zimno. 
7. Ścina włosy. 
8.Strój zimowy narciarzy. 
9. Mierzymy nim tempera-
turę. 
10. Biały puch. 
11. Mroźna pora roku. 
             Kacper Kulik kl. 5a 

     1               

     2                

    3                

 4                  

     5               

     6             

     7              

   8                

  9                  

10                      

     11                 

1. Kraj, w którym mieszkamy. 
2. Mama i tata to .... 
3. Zakładamy ją na głowę, gdy 
jest zimno. 
4. Jabłka, gruszki, winogrona 
to ... 
5. Lepiony w zimie. 
6. Tańcowała z nitką. 
7. Biały, puszysty, spada zimą 
z nieba. 
8. ZjeŜdŜamy na nich z górki. 
9. Kolorowa pora roku. 
10. Mała Ela, duŜa ... 
11. Ostatni miesiąc roku. 
           Kasia Franczak kl. 5d 

1            

2              

3               

Uzupełnij litery, rozwiązanie to nazwa pasma górskiego. 
 
1. Jeden sum, dwa... 
2. Zasada Ŝyciowa. 
3. Zjazd na linie. 
                                                 Adam Ryczkowski kl. 5b 

   1               

    2              

3                 

   4                 

   5              

    6              

1. Zielona pora roku z kwitnącymi drze-
wami owocowymi. 
2. Nakrycie głowy przy bluzie. 
3. Kuzyn konia, w paski. 
4. Inaczej natura. 
5. Symbol miłości. 
6. MoŜna nią filmować. 
                            Olga Grześkowiak kl. 5c  
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      BYLIŚMY TAM 
WIZYTA W GIMNAZJUM nr 18  

     Dnia 23 lutego wszystkie klasy szóste udały się do Gimnazjum nr 18, które znajduje się przy 
ul. Kłodnickiej. Mogliśmy obejrzeć wiele prac  wykonanych przez uczniów. Gimnazjaliści pokazali 
nam kilka ciekawych eksperymentów. Czas, który tam spędziliśmy był bardzo dobrze zorganizo-
wany.  Na zakończenie otrzymaliśmy ulotki z informacjami o szkole. Było naprawdę „super”! 

Weronika Kowalczyk kl. 6b 

HUMANITARIUM 

      W dniu 9 lutego byłam razem z klasą na wycieczce w Humanitarium. Jest to miejsce podob-
ne do muzeum, ale róŜni się tym, Ŝe moŜna tam dotykać i testować wszystkie urządzenia i eks-
ponaty. W Humanitarium znajdują się dwie sale wystawowe. Sala główna poświęcona jest budo-
wie i funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Są tam równieŜ dwa laboratoria, w których młodzi 
odkrywcy mogą samodzielnie przeprowadzać ciekawe doświadcze-
nia. Drugą salą wystawową jest multimedialna o tej samej tematy-
ce. Tutaj moŜemy równieŜ w nowoczesny i atrakcyjny sposób do-
wiedzieć się czegoś więcej o człowieku i jego środowisku. 
WaŜne - Humanitarium powiększa się!  
    Serdecznie zapraszam na wycieczkę    -  Karolina Butryn kl. 3b  
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 „DZIEŃ OTWARTY” SZKOŁY 
      Dnia 25 lutego w godz. 10:00-13:00, w naszej szkole odbył się „dzień otwarty”. Przychodziły 
do nas dzieci z róŜnych przedszkoli. Rodzice zadawali bardzo duŜo pytań, aby wiedzieć jak naj-
więcej o nasze szkole. W krótkiej sądzie, którą przeprowadziliśmy z gośćmi podobało się: 
osobne wejście dla zerówek, dobre wyposaŜenie, kolorowe sale, mili nauczyciele oraz dobrze zor-
ganizowany ten dzień. Było bardzo wesoło, wszyscy byli zadowoleni. Mamy nadzieję, Ŝe w nowym 
roku szkolnym zawita do nas jak najwięcej dzieci. 
                                                                                                         Weronika Kowalczyk kl. 6 b 

KARNAWAŁ 
     Zabawa w naszej szkole była wesoła, ciekawa i pełna niespodzianek. Prowadzącymi imprezę byli  
państwo Magdalena i Filip Chojcanowie. Na zabawie były tańce grupowe, pojedyncze i w parach. 
Cała impreza trwała aŜ trzy dni. 

Emilka Piotrowska kl. 3a 
BOOK DAY 

     1 marca obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień KsiąŜki” . W ramach partnerskiego projektu ze 
szkołą z Anglii, biblioteka szkolna zorganizowała: konkurs dla kl. I „W baśniowym świecie”, ozdo-
bienie drzwi klas plakatami informacyjnymi, głosowanie wśród uczniów na ulubioną ksiąŜkę, lekcje 
biblioteczne dla klas II. Przez kilka dni obowiązywała w bibliotece tzw. „amnestia”, czyli uczniowie 
przetrzymujący ksiąŜki mogli je zwrócić bez konsekwencji ujemnych punktów z zachowania. Na-
uczyciele języka angielskiego podali uczniom informacje o obchodach święta w Wielkiej Brytanii. 
Odbędzie się teŜ konkurs czytelniczy dla kl. III „Baśnie Andersena”. 
                                                                                                                       Weronika Bihl kl. 6b 
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                 Demony Oceanu 

     Niedawno czytałam ksiąŜkę pt. „Demony Oceanu” z serii „Wampiraci” au-
torstwa Justina Sompera. Opowiada o przygodach bliźniaków Grace i Connora 
Tempestów, którzy  po śmierci ojca wyruszają w morze jego starym jachtem. 
Niestety, trafiają na sztorm, a ich łódź topi się. Connor zostaje uratowany 
przez pewien statek piracki. Natomiast Grace zostaje zamknięta w kajucie na 
innym, tajemniczym statku... 
     Czy uda im się odnaleźć siebie nawzajem? Tego wam nie zdradzę. JeŜeli 
chcecie się tego dowiedzieć, to przeczytajcie tą , według mnie, bardzo cieka-
wą ksiąŜkę. Mała wskazówka dla zainteresowanych - ksiąŜka nie jest dostępna w szkolnej bibliote-
ce, ale moŜna ją znaleźć w bibliotece na Bulwarze Ikara.                                                                                                                                    
                                                                                                                       Natalia Jezior kl. 5b  

                 Kroniki Spiderwick  
                                                                              

     To ksiąŜka opowiadająca o dwóch braciach i starszej od nich siostrze. 
Mieszkają jedynie z mamą, która po rozstaniu z tatą Malore,  Sajmona i Je-
reda, postanawia przeprowadzić się do starego domu. Po paru dniach Malory    
i Sajmonowi ktoś robi kawały. Mama podejrzewa, Ŝe to Jered  jest sprawcą 
wszystkich nieprzyjemnych niespodzianek, poniewaŜ nie został ich ofiarą.  
Niewiele czasu mija, a wszyscy dowiadują się, Ŝe cały czas mieszkali nie tylko 
z mamą,  ale równieŜ z  Naparstkiem, który jest stworzeniem fantastycznym. 

Następną  niespodzianką jest ukryta biblioteka, znajdująca się na piętrze w ich domu. Przejście 
do niej jest doskonale ukryte i moŜna się do niej przedostać tylko za pomocą windy kuchennej.   
                    Polecam tę ksiąŜkę wszystkim lubiącym ciekawe przygody – Emilka Piotrowska kl. 3a                                      

 

 

   Renata Piątkowska: „Nie ma nudnych dni”  

      Głównym bohaterem tej ksiąŜki jest chłopiec, Maciek,  przeŜywający róŜne 
przygody, takie jak: wyprawa na ryby z tatą, z której nie przywieźli ani połowy 
ryby; a takŜe wizyta u dentysty, od którego Maciek wraca z prezentem, czerwoną 
koparką. 
                                                                                      Emilka Piotrowska kl. 3a  

                                 Magiczne drzewo 
     Seria „Magiczne Drzewo” opowiada o rodzeństwie Ross, które znalazło 
czarodziejskie krzesło spełniające Ŝyczenia. Niestety, krzesło spełnia wszyst-
kie Ŝyczenia, nie tylko te dobre. W pierwszej części ksiąŜki rodzeństwo nie-
chcący wysłało rodziców na roczny rejs i nie byłoby problemu, gdyby nie to, Ŝe 
Filip, Tosia i Kuki musieli zostać sami. 
     W drugiej części najstarszy z rodzeństwa, Filip, zakochał się w nieistnie-
jącej dziewczynie. Jego złamane serce mógł wyleczyć tylko Most Zapomnienia. 
W trzeciej części spotykamy olbrzyma, który ma 7 wcieleń, a Kuki musi stawić 
mu czoła. 
     KsiąŜka bardzo mi się podobała, uwaŜam, Ŝe to idealna lektura dla kaŜdego z nas. 
                                                                                                             Weronika Głogowska kl. 5a  
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- Tak – odpowiedziało 15 osób (p. E. B.,  p. D. K.,  p. Ania i Sławek M., p. Marek L., p. Karol B.,       
p. Artur S., p. Agnieszka  W., p. Aneta i Adam W., p. Rafał R., p. Anna B., p. Marcin S., p. Arka-
diusz L. i p. Paweł Ł.) 
                      Sondę przeprowadziły: Emilka Piotrowska kl. 3a, Karolina Butryn kl. 3b, Ala Fleszar   
                      i Weronika Kowalczyk i Weronika Bihl kl. 6b 

 
 

 

SPORTY ZIMOWE   
     Pociągi ekspresowe mogą jechać z prędkością ponad 200 km/h i takie teŜ prędkości osiągają 
snowboardziści i narciarze. Narciarze specjalizujący się w biciu rekordów prędkości jeŜdŜą naj-
szybciej – ich rekord świata wynosi 251,4 km/h. 

* 
     Zapaleni snowboardziści nie przestają jeździć, Kiedy nadchodzi wiosna i topnieje śnieg. Za-
mieniają wtedy deskę snowboardowi na nowy wynalazek – mountainboard. 

* 
     Bobsleje to „samochody wyścigowe” igrzysk zimowych. Załogi składające się z dwóch lub czte-
rech saneczkarzy w kaskach wskakują do bobslejów i pędzą w dół lodowego toru z prędkością 
dochodzącą do 150 km/h. 
                                                                                                             Adam Ryczkowski kl. 5b  

 

PLANETA ZIEMIA 2.0 
      Ziemia 2.0, dokładnie Kepler-22b jest planetą bardzo podobną do Ziemi. Jest oddalona od 
naszej planety o 600 milionów lat świetlnych. Temperatura dochodzi tam do 22 st. C. Oznacza to, 
Ŝe moŜe być tam woda w stanie ciekłym, a więc i Ŝycie! 
Jeszcze nie wiadomo, z czego składa się Ziemia 2.0, ale mam nadzieję, Ŝe naukowcy to szybko 
odkryją.                                                                                                   Michał Wiśniewski kl. 6b 
 

PAMIĘĆ 
      W chwili narodzin Twój mózg zbudowany był ze stu miliardów komórek. Od tego czasu w mózgu wytwarzały 
się połączenia zwane synapsami - to dzięki nim moŜesz przyswajać wiedzę. Im więcej masz takich połączeń, 
tym łatwiej się uczysz. Im więcej się uczysz, tym więcej połączeń wytwarza się w Twoim mózgu. 
       Natura wyposaŜyła człowieka w dwie półkule mózgowe, aby kaŜda z nich była w stanie przejąć część funkcji  
drugiej, w wypadku jej uszkodzenia. Obie współpracują ze sobą. Prawa półkula odpowiada za rozpoznawanie 
kolorów, wzorów, rytmów, prawidłowości, kształtów i ich wzajemnych zaleŜności. To  tutaj swoje źródło ma poczu-
cie humoru, intuicja i wyobraźnia. 
      Lewa półkula jest odpowiedzialna za zdolności matematyczne, analityczne, naukowe, język mówiony i pisany 
oraz logikę. Podczas nauki w szkole wykorzystujemy częściej lewą półkulę - liczymy, analizujemy, piszemy. Dlate-
go często mamy problemy z uczeniem się, zapominamy, nie rozumiemy. A więc warto w praktyce wykorzystywać 
informację o sposobie pracy własnego mózgu. 
    Oprócz liczb i słów wykorzystujmy równieŜ wyobraźnię, kolor, emocje, rytm i przestrzeń. Wówczas nasz 
mózg będzie uruchamiał do pracy obie półkule. Jak powiedział Konfucjusz: „Powiedz mi - a zapomnę, pokaŜ 
mi - a zapamiętam, pozwól mi przeŜyć - a zrozumiem". 
Uczymy się: 

10% z tego, co czytamy 
20% z tego, co słyszymy 
30% z tego, co widzimy 
50 % z tego, co widzimy i słyszymy 
70% z tego, co mówimy 
90% co mówimy i robimy                                                                                                                         Karol  Machoś  kl.  5b 
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     Podczas Dnia Otwartego Szkoły, który w tym roku przeprowadzony był pod hasłem „Nowoczesna 
szkoła z sympatyczną i otwartą kadrą”, uczniowie z koła dziennikarskiego przeprowadzili sondę 
wśród rodziców odwiedzających naszą placówkę.  
- Czy podoba się Pani (Panu) nasza szkoła? 
p. Natalia B.: Bardzo mi się u was podoba, wszystko pięknie przygotowaliście w ten dzień. 
p. Karolina W. i p. Rafał R.: Bardzo mi się podoba. 
p. Anna R.: Bardzo nam się podoba, a najbardziej rozmaitość kółek zainteresowań, kolorowe sale  
oraz mili nauczyciele. 
p. Karolina W.: Mnie się podoba, ale mojemu dziecku nie :) 
p. Rafał R. i p. Paweł Ł.: Bardzo. 
p. A. G.: Tak, podoba się! 
- Tak - odpowiedziało 14 osób ( p. D. K., p. L. G., p. Ania i Sławek M., p. Marek L.,  p. Monika T., p. Ka-
rol B., p. Artur S., p. Agnieszka W., p. Aneta i Adam D., p. Anna B. p. Marcin S. i p. Arkadiusz  L.). 
- Co najbardziej podoba się Pani (Panu) w naszej szkole? 
p. Małgosia J.: Oddzielne wejścia do zerówki (dziecko nie musi wchodzić do części szkoły, gdzie  
uczą się starsi), no i oczywiście zabawki. 
p. Monika P.: To, Ŝe jest przyjazna i kolorowa oraz to, Ŝe są mili nauczyciele. 
p. Piotr Ch.: Tablice interaktywne, ciekawe klasy. 
p. C. H.: Osobne wejście dla maluchów, barwne sale oraz duŜo zajęć pozalekcyjnych. 
p. Marzena Ch.: To, Ŝe jest kolorowo i Ŝe są tablice interaktywne. 
p. ElŜbieta D.: Tak, a najbardziej, Ŝe zerówka oddzielona jest od reszty szkoły. Dobrze zorganizo-
wany dzień. 
p. A. G.: śyczliwi nauczyciele, dobre wyposaŜenie sal, atrakcyjne gazetki, kolorowa szkoła, zadba- 
na i czysta.. 
p. L. G.: Dobre wyposaŜenie szkoły, bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. 
- Co według Pani (Pana) jest mocną stroną naszej szkoły? 
p. Karolina W.: Są ładne wystawy. 
p. D. K. : Miła atmosfera, przestronne, kolorowe sale. 
p. E. B.: Ładne pomieszczenia i duŜe świetlice. 
p. A. G.: Ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wyposaŜenie, opieka medyczna (pielęgniarka w szkole), bar-
dzo ładne świetlice, bardzo miłe wychowawczynie świetlic. 
p. Ania i Sławek M.: WyposaŜenie i duŜa przestrzeń. 
p. Marek L.: Bezpieczeństwo. 
p. Karol B. i p. Agnieszka W.: WyposaŜenie. 
p. Artur S.: Lokalizacja, wielkość. 
P. Aneta i Adam D. oraz p. Rafał R. i p. Paweł Ł.: Nowoczesność. 
P. Danuta R.: WyposaŜenie, cudowna kadra nauczycielska, pani dyrektor.  
P. Anna B.: Nauczyciele, program, podejście. 
P. Marcin S.: Wielkość, nowoczesne przyrządy. 
P. Arkadiusz L.: Dyrekcja, kadra nauczycielska, organizowanie imprez dla uczniów. 
- Co ciekawego było zaprezentowane podczas Dnia Otwartego w szkole? 
p. Karolina W.: Sale zerówkowe. 
p. D. K.: Sale świetlicowe. 
- Czy po zwiedzeniu naszej szkoły wydaje się Państwu ona przyjazna dla dzieci? 
p. Karolina W.: Wydaje mi się, Ŝe tak. 
p. A. G.: Tak, jest przyjazna. 
p. Danuta R.: Bardzo. 
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Wspieraj misje – dołącz do nas! 
     Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji zbierania znaczków pocztowych na misje afrykańskie. 
Akcja nie jest ograniczona czasowo. Fundusze uzyskane ze sprzedaŜy znaczków są w całości prze-
znaczone na działalność misyjną. Znaczki, które spełniły swoje zadanie nie muszą być wyrzucane do 
kosza. Dla filatelistów kaŜdy znaczek jest wyjątkowy. NaleŜy go wyciąć z półcentymetrowym mar-
ginesem, aby nie uszkodzić i  wysłać na adres: Portal Świętego Izydora, „Zbieramy znaczki na mi-
sje”, Skrytka pocztowa 59, 57-350 Kudowa Zdrój. 
     Wszelkie pytania dotyczące tej akcji moŜna kierować na adres: stowarzyszenie@isidorus.net 
                                                                                                Zachęca – Michał Wiśniewski kl. 6b  

                     Kobieta na krańcu świata 

     KsiąŜka Martyny Wojciechowskiej „Kobieta na krańcu świata” opowiada o Ŝy-
ciu kobiet (i nie tylko) w najodleglejszych zakątkach naszej planety. Została ona 
napisana na podstawie programu telewizyjnego o tym samym tytule, w następ-
stwie wielu podróŜy tej autorki. 
     KsiąŜka jest ciekawa i wszystkim ją polecam -  Michał Wiśniewski kl. 6b                                                                                            

                                                             

Emilka Piotrowska kl. 3a                                       

          Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy 

     Percy nie jest zwyczajnym chłopcem. Jego ojcem jest grecki bóg – Posejdon. 
Razem z przyjaciółmi, satyrem Groverem i córką Ateny – Annabeth, Percy prze-
Ŝywa wiele przygód. Będzie musiał podjąć trudne wybory. Czy podoła wyzwaniom 
czyhającym na niego?  
              Przeczytajcie sami. Polecam ksiąŜki z tej serii – Olga Grześkowiak kl. 5c  

     Od 1 lutego 2012 nasza szkoła uczestniczy w akcji „Warto Być Dobrym”. Jest to 
kampania edukacyjna kształtująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla 
innych ludzi, ich uczuć i praw. Głównym elementem akcji jest konkurs dla uczniów, 
który kaŜda szkoła prowadzi samodzielnie, na podstawie tych samych zasad. Nagro-
dą główną jest rower górski, który otrzyma w kaŜdej szkole dziecko, wylosowane 
spośród finalistów z wszystkich klas. Uczniowie z kaŜdej klasy decydują sami, który z nich wyka-
zał się największą aktywnością w czynieniu dobra w trzech obszarach: „ja i bliźni”, „ja i społecz-
ność”, „ja i świat”. Akcja ma wyzwolić w młodych ludziach modę na dobro. 
                                                  śyczę powodzenia w czynieniu dobra – Weronika Głogowska kl. 5a 

Dlaczego warto być dobrym? 
♥ Dlatego, Ŝe gdzieś na świecie są ludzie, którzy potrzebują 

twojej pomocy. 
♥ Dlatego, Ŝe nie wiesz, czy jutro nie spotka cię równieŜ jakieś 

nieszczęście i będziesz potrzebował pomocy innych. 
♥ Dlatego, Ŝe gdy pomagasz , uszczęśliwiasz drugiego człowieka. 
♥ Dlatego, Ŝe mamy pomagać sobie nawzajem. 
♥ Dlatego, Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi. 

  Emilka Piotrowska kl. 3a, rys. Tymek Makowski kl. 5b 

 Moim zdaniem... 

 I Ty teŜ moŜesz ... 
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                   Kangur 
   Kangur rudy Ŝyje na terenach otwartych, łącząc się w stada liczące nie-
raz kilkaset osobników i dowodzone przez samca. Jest zwierzęciem spokoj-
nym i zarazem bardzo ostroŜnym. Zaniepokojony rzuca się do ucieczki, osią-
gając w biegu prędkość nawet 70 km/h. W czasie biegu i skoków ogon słuŜy 
mu do utrzymania równowagi i działa jak ster. W zagroŜeniu bezpośrednim 
staje do walki i potrafi zadawać głębokie rany pazurami przednich kończyn, 
a szczególnie wielkim pazurem czwartego palca kończyn tylnych.                                                                  

                                                                                                                 Emilka  Piotrowska kl. 3a                                 

 

     

               Koszykówka 
 

     Koszykówka powstała w 1891 r. w Stanach Zjednoczonych. Jest 
jedną z najpopularniejszych gier zespołowych na świecie. 
     Długość boiska wynosi 28 m, a szerokość 15 m. Od boiska do góry kosza jest odległość 3,05 m. 
Podstawowe zasady przestrzegane w koszykówce to: nie wolno biegać z piłką i nie wolno dotykać 
przeciwnika. 
     Najlepsi koszykarze z ostatnich pięciu lat to: Shaquille O’Neal, Michael Jordan, Hebron Ja-
mes, Derich Rose, Kobye Brayant. 
     My mamy równieŜ dobrych polskich zawodników, np. Adam Wójcik i Marcin Gortat. 
                                                                                                                       Michał Sitnik kl. 5b   

  SPORT :    

 

                                                     Krokodyle 

     Krokodyle są największymi gadami. Zamieszkują w wodach słodkich, 
albo przy ujściach rzek do morza. Jest teŜ jeden gatunek, który Ŝyje  
w wodach słonych. Krokodyle są świetnymi pływakami, a na lądzie poru-
szają się niezgrabnie i cięŜko, chociaŜ na krótkich odcinkach potrafią 
iść niespodziewanie szybko! Godzinami mogą leŜeć w wodzie oraz na lądzie. Podczas leŜenia otwie-
rają pysk, Ŝeby ochłodzić organizm i pozwolić ptakom wydziobywać pijawki i resztki jedzenia       
z pomiędzy zębów. Kiedy krokodyl leŜy nieruchomo, wtedy jego serce bije tylko trzy razy na 
godzinę. Język krokodyla jest przyrośnięty do dna jamy pyska i dlatego, gdy patrzymy do przodu, 
moŜemy go nie zauwaŜyć.                                                                            Gabrysia Surgut kl. 3a 

Źródło: Wikipedia   

               śółw pustynny 
 

     śółw pustynny (Geochelone sulcata) jest jednym z bardziej interesu-
jących gatunków Ŝółwi lądowych, który Ŝyje w Afryce. Osiąga do 0,5 m 
długości oraz około 50 kg wagi. 
W Polsce znajduje się jeden okaz we wrocławskim ZOO. 

                                                                                                                Wiktoria Korzecka kl. 3a  
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        Góra 
Idę sobie dróŜką krętą, 
nagle patrzę- coś przede mną. 
Nie wiem, co to, więc się pytam: 
Kto ty jesteś? Ja - Anita. 
To nie odpowiada mi, 
tylko śpi, śpi, śpi. 
Ja próbuję to obudzić. 
Nie wiem, jak to coś się budzi. 
Więc się wspinam po tym 
czymś, 
a to tylko śpi i śpi. 
Wchodzę, wchodzę coraz wyŜej. 
Jestem juŜ na samej górze. 
Nagle patrzę, to nie coś, 
ani Ŝaden inny ktoś, 
tylko góra, wielka góra, 
co ma szczyt w samych chmurach. 
                                Tekst i rys.: Kaja Urbaniuk kl. 3a 

Bajka o królewnie i trollu Kubie 

     Dawno, dawno temu za górami, za morzami Ŝył sobie troll. Był to troll Kuba - postrach wszyst-
kich, no, prawie wszystkich ludzi. Zjadł: dwie krowy, siostrę zakonną, księdza proboszcza i Mi-
chaela Jacksona. Miał dwa miliardy lat. Pewnego razu księŜniczka przejeŜdŜała na hipopotamie 
koło jaskini Kuby. Ale zbójcy takŜe przejeŜdŜali koło jego jaskini. Postrzelili jej hipopotama. 
Hipopotam przestraszył się, podskoczył na pięć metrów, zrzucił królewnę i uciekł. Zerwała się 
wielka burza. Troll Kuba widział całą scenę, odgrywającą się na polanie. Postanowił odszukać kró-
lewnę i przyprowadzić do jaskini. Po dwóch dniach znalazł ją śpiącą na polanie. Wziął królewnę na 
ręce i przeniósł ją do swojej jaskini. Gdy się obudziła, znalazła jedzenie i picie. Gdy zobaczyła 
Kubę, wściekła się,  bo  brudnymi łapami dotykał jej pięknej sukienki, kopnęła go w nos i uciekła. 
Kuba był kiedyś księciem, ale zła poduszko- czarownica zmieniła go w trolla. Z powodu tego, co 
zrobiła królewna, troll powiedział: „Wolałbym być krukiem niŜ spotkać się z tobą!”. I od tego 
czasu królewna błąkała się   po lesie, a Kuba z powodu swoich słów zamienił się w kruka. 
                                                                                                   Autorka: Lena Frankowska kl. 3a 

Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny "Climate change" 
Osoby nagrodzone  to: Liliana Szurlej kl.6c, Julia Sierańska kl.5c,Natalia Wiatrowska kl.5c, 
Wiktor Chawar kl.1d. 

         Wyniki konkursu szkolnego "Harry Potter i więzień Azkabanu" 
I miejsce - Michał Marcinkiewicz kl. 5c,II miejsce - Matylda Kwiatkowska kl. 5d, III miejsce - 
Kaja Urbaniuk kl.3a, Alicja Fleszar kl.6b, Wiktoria Sienkiewicz kl.6e i Jakub Czastor kl.6a. 

8 marca – Dzień Kobiet 

8. marca budzę się 
Jest Dzień Kobiet – kaŜdy to wie. 
Kobietom kupujemy kwiaty: 
Dla mamy (nie dla taty!), 
Dla koleŜanek ze szkoły, 
Dla przyjaciółek wesołych, 
Dla babci i stryjenki 
Kupimy kwiaty piękne. 
                  Filip Kaczmarek kl. 4e 
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     Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły 
I miejsce zajęła - klasa 5a, II miejsce - klasa 5c, III miejsce - klasa 5d. 

Konkurs Języka Niemieckiego "der, die, das Kenner" 
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się:  Julia Fiołkowska i Agata Konefeld z 6a. 

XIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
WyróŜnienie zdobyli: Karolina Mizak z kl. 6d i Filip Kaczmarek z kl. 4e.  

 Szkolny Konkurs Recytatorski 
I miejsce - Jan Jancewicz kl. 4a, II miejsce - Natalia Szostak kl. 4d, III miejsce - Marta 
Rotko kl. 4a. 

Konkurs kolęd karaoke 
I miejsce: Małgosia Dobiech i Ania Leszkowicz z 6b, II miejsce: Nina Czarnecka, Julia Krupska 
i Magda Staroń z 4c oraz Karolina Machińska, Julia Rodakiewicz i Weronika Wąsikiewicz z 5a, 
III miejsce: Basia Szałasz i Wiktoria Zakrzewska z 6c. 

Wyniki konkursu English Master 
Do drugiego etapu konkursu English Master zakwalifikowali się następujący uczniowie: Sonia Ja-
kubiak, Dominika Zajączkowska, Patryk Szydłowski, Małgorzata Dobiech.  

Konkurs ortograficzny 
I miejsce zajęła Karolina Mizak z kl. 6d, II miejsce zajął Filip Kaczmarek z kl 4e, III miejsce 
zajęła Agnieszka Mirczuk z kl. 6d. 

Konkurs "Najpiękniejsze maski karnawałowe 2012" 
kategoria - maska płaska 
I miejsce -Marta Rotko kl. 4a, II miejsce - Agnieszka Grobelna kl. 4e, III miejsce - Natalia Wia-
trowska kl. 5c 
kategoria - maska przestrzenna 
I miejsce - Kasia Bilka kl. 4a, II miejsce - Łukasz Pulit kl. 4a, III miejsce - Paulina Szywała kl. 4a. 

W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT 2012 dyplomy uznania za uzy-
skanie bardzo dobrego wyniku (powyŜej 80% punktów) otrzymali: Weronika Głogowska kl.5a, 
Olga Grześkowiak kl.5c, Aneta Kitzol kl.5c, Daniel Galak kl.5c, Dominika Bobik kl.5c 

Konkurs czytelniczy dla klas I pt. "W baśniowym świecie" wygrała druŜyna          
z kl. Id w składzie: Zuzanna Janicka, Amelia Marczak, Nina Rojewska. 

Piotr Piwnik z klasy 6e uzyskał tytuł laureata IX Dolnośląskiego Konkursu Interdy-
scyplinarnego ZDolny Ślązaczek. 
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a szczególnie wielkim pazurem czwartego palca kończyn tylnych.                                                                                                                                                                                                                                           
ska kl. 3a                                  

      „Wielka Wyspa” we Wrocławiu 
     Czy byłeś kiedyś we wrocławskim zoo? Zoo jest na Wyspie. 
Kiedy przejedziesz  przez Most Zwierzyniecki, znajdujesz się na  
największej wyspie we Wrocławiu. 

     Do XIX wieku Biskupin, Zalesie, Sępolno czyli Wielka Wyspa 
nie była wyspą.  Dopiero w XX wieku zbudowano kanały i wtedy ten teren stał  się wyspą. Jeszcze 
w XIX wieku Sępolno i Biskupin to były małe wioski. Na Biskupinie były 4 domy,  w których miesz-
kało 32 mieszkańców i 29 zwierząt. Czemu tak mało? PoniewaŜ były to podmokłe tereny, które  nie 
nadawały się do mieszkania. Co roku powódź zalewała cały teren. Na Sępolnie budynki są ułoŜone   
w kształt  czarnego dolnośląskiego orła. Widać to z duŜej wysokości.  
     W tej dzielnicy jest takŜe zoo, Hala Stulecia, Park Szczytnicki, ogród japoński i dom kultury 
„Światowid”. Dom kultury był kiedyś  kościołem protestanckim, ale po II wojnie światowej przestał 
nim być. Park Szczytnicki jest jednym z największych parków we Wrocławiu. Stoi w nim  drewnia-
ny kościół z przełomu XXVI-XXVII wieku pod wezwaniem Jana Nepomucena. MoŜna go zwiedzić. 
Ogród japoński został zbudowany w 1909- 1912 r., kiedy miała odbyć się wystawa stulecia. Po wy-
stawie ogród został zaniedbany. W 1996- 1997 r. ogrodnicy polscy i japońscy przywrócili temu 

miejscu japoński charakter. Niestety w 1997 r., 2 miesiące po otwarciu,  była powódź stulecia. 
Ogród japoński 3 tygodnie był pod wodą. Następne otwarcie odbyło się w 1999 r., tym razem na 
dobre.  
     Te miejsca są celami spacerów wycieczkowiczów i mieszkańców Wrocławia.  
                                                                                                                       Kaja Urbaniuk kl.3a 

Zieleniec 
 

    Zieleniec jest to znany ośrodek turystyczno - sportowy, połoŜony w Sudetach, w górach Orlic-
kich, na wysokości 800-960 m n.p.m.  
      Mało kto wie, Ŝe Zieleniec jest dzielnicą Dusznik Zdroju. Kiedyś był on samodzielną wsią. Zie-
leniec słynie przede wszystkim z kompleksu narciarskiego, największego w Sudetach. Ma 28 wy-
ciągów, krzesełka, talerzyki i orczyki. Fantastyczne warunki narciarskie wynikają ze specyficzne-
go, panującego tu mikroklimatu, jedynego takiego w Polsce, zbliŜonego do alpejskiego.                  

      Zieleniec równieŜ w przeciągu ostatnich lat stał się jedną      
z miejscowości na szlaku kolarskim w Polsce. Trenuje tu rokrocz-
nie polska kadra kolarzy górskich. Latem jest dobrą bazą wypa-
dową w Góry Orlickie i pobliskie Góry Bystrzyckie. 
    Osobiście najbardziej lubię Zieleniec zimą, właśnie ze względu 
na fantastyczny kompleks narciarski. Wszystkim narciarzom       
i chcącym tego sportu spróbować, gorąco polecam Zieleniec.
                                                       Weronika Bihl kl. 6b

 

I miejsce - „Harry Potter” oraz „Zmierzch” (po 28 p.) 
II miejsce - Opowieści z Narnii (22 p.) 
III miejsce - „O psie, który jeździł koleją” (17 p.) 

Wyniki głosowania na ulubioną ksiąŜkę: 
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          WYWIAD Z PANIĄ  IRENĄ DĘBOWSKĄ - pielęgniarką szkolną : 

- Jaki dzień tygodnia lubi Pani najbardziej i dlaczego? 
- Najbardziej piątek, bo juŜ blisko jest sobota. 
- Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
- Biały, czerwony i błękitny. 
- O Czym Pani marzy? 
- O tym, Ŝeby było jak najwięcej zdrowych dzieci w szkole. 
- Czy ma Pani jakieś hobby? 
- Czytanie ksiąŜek. 
- Lubi Pani czytać? 
- Tak, bardzo. 
- Jakiego rodzaju ksiąŜki? 
- Przygodowe. 
- Jakie zwierzęta lubi Pani najbardziej i dlaczego? 
- Najbardziej psy, bo są „fajne”... 
- Jaki jest Pani ulubiony rodzaj sportu?  
- Biegi (jogging), bo dobrze się w nim czuję, jest spokojny. 
- Czy lubi Pani swoją pracę, a jeŜeli tak, to co najbardziej? 
- Lubię swoją pracę, najbardziej kontakty z ludźmi (z dziećmi). 
- Ile lat pracuje Pani w tej szkole? 
- Od początku, od powstania szkoły. 
- Jak spędziła Pani  ferie? 
- Byłam na wsi i lepiłam bałwana z wnukiem, bo był śnieg. 
- Czy rok 2011 według Pani był udany? 
- Dla mnie tak, nie był zły. 
 

           WYWIAD Z PANIĄ EWĄ RAKOCZY: 

- Dlaczego zdecydowała się Pani uczyć historii? 
- Od zawsze lubiłam ten przedmiot, w rodzinie kultywowane są tradycje ojczyste. 
- Co zachęciło Panią do podjęcia takiej pracy? 
- Zawsze lubiłam pracę z dzieciakami i młodzieŜą. 
- Czy uczyła pani w jakichś innych szkołach? 
- Tak, w liceum ogólnokształcącym i gimnazjum. 
- Czy wie Pani moŜe, co jest najtrudniejsze w nauce historii dla uczniów? 
- Pewnie daty, co wynika z pamięciowego podejścia do przedmiotu. 
- Jak uczyła się Pani historii sama będąc uczennicą? 
- DuŜo czytałam i rozmawiałam z osobami starszymi i innymi historykami. 
- Czy lubi Pani swój zawód? 
- Bardzo i nie zamieniłabym na Ŝaden inny. 
- Dlaczego wybrała Pani naszą szkołę? 
- Szczęśliwy los. 
- Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 
- Mam pieska Dosię; pies rasy nieokreślonej. 
- Jaki lubi Pani kolor? 
- Zielony. 
- Czy ma Pani jakąś ulubioną ksiąŜkę? 
- Wiele. 
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         „Star Wars - Zemsta Sithów” 

     Film „Star Wars Zemsta Sithów” opowiada o wielkiej bitwie 
pomiędzy Sithami i Jedi. Na początku tego filmu generał Griveus za-
krada się do senatu republiki skąd porywa Wielkiego Kanclerza Palpa-
tine’a. Dwóch Jedi,  m. in. Anakin Skywalker ze swoim mistrzem Obi-Wanem-Kenobi ma za zada-
nie odbić Kanclerza Palpatine’a z rąk Generała Griveusa. Oczywiście ta misja kończy się powo-
dzeniem. W środku filmu okazuje się, Ŝe kanclerz Palpatine’a jest lordem Sithów, którego Jedi 
szukali 50 lat. Kanclerz wydaje klonom rozkaz 66 – polecenie zabicia Jedi. Dowodzący rozrzuco-
nymi po całej galaktyce oddziałami klonów Jedi giną z rąk swoich podkomendnych.  Rannego i po-
parzonego na całym ciele Skywalkera-Vadera odnajduje Darth Sidious. Po cięŜkiej operacji Va-
der wraca do słuŜby u boku swego nowego mistrza z protezami zamiast kończyn i z twarzą za-
krytą maską.                                          

Myślę, Ŝe na tyle dobrze opisałem fabułę filmu, Ŝe zachęcę Was do obejrzenia go. 
                                                                                                            Michał Sitnik kl. 5b 

 
 

Pan Twardowski 

     Dnia 27 lutego b.r. część klas z naszej szkoły pojechała do filharmonii na sztukę pt. „Pan 
Twardowski”. Przedstawienie było bardzo ciekawe i opowiadało o tytułowym bohaterze i o szata-
nie. Przenosiło nas ono w czasy średniowieczne do Krakowa, gdzie diabeł próbował zdobyć duszę 
Pana Twardowskiego. 
     Jak wiadomo, kaŜda taka opowieść kończy się happy end’em, więc szatanowi zamiar się nie 
udał. Sztuka była bardzo zabawna. Polecamy ją wszystkim. 
                                                                                    Tymoteusz Makowski i Michał Sitnik kl. 5b 
     

     Google Chrome - (czyt. gugle chrołm) jest drugą z kolei najpopularniej-
szą przeglądarką internetową na świecie i w Polsce. Jest całkowicie darmowa. 
Chrome powstał na bazie kodu Chromium. Program Google’a to najbezpieczniej-
szy program do przeglądania Internetu. Zamiast klasycznego menu, wszystkie 
opcje są dostępne w „narzędziach”. Do przeglądarki moŜna dobrać sobie dodatki 
za darmo (np. wygląd – skórka programu, dodatkowe paski). Wadą jest 
„zawieszanie się” co pewien czas. Polecam ten program.                                                                        
                                                                                                                       Paweł Cegieła kl. 5a 

      

KĄCIK FILMOWY... 

...… I TEATRALNY 

  Kinect – konsola, urządzenie, które pozwala ci robić dowolne rzeczy, na 
które masz ochotę. Skaczesz czy biegasz, twój awatar     
w telewizorze będzie robił dokładnie to samo. Ocena kinect’a – urządzenie 
pomysłowe. MoŜna się  świetnie z nim bawić, lecz ta konsola moŜe się         
w danym momencie powaŜnie zaciąć.       

                                                                                       Michał Sitnik kl. 5b                     

KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 

 


