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Mały chłopczyk obserwuje swą mamę 
siedzącą przed lustrem i nakładającą 
maseczkę kosmetyczną na twarz. 
- Co robisz mamo? 
- Nakładam maseczkę. No wiesz... 
Rozsmarowuję taki krem. 
- Dlaczego? 
- Żeby być piękniejszą. 
Po jakimś czasie kobieta zaczęła 
wacikiem zbierać maseczkę z twarzy. 
Chłopczyk zainteresowany zapytał: 
- Poddałaś się? 

Zajączek przychodzi do sklepu i mówi: 
- Poproszę chleb z górnej półki. 
Miś wchodzi na drabinę i podaje mu chleb z górnej 
półki. Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie. Miś zde-
cydował, że następnym razem, kiedy Zajączek tylko 
wejdzie do sklepu, on będzie już stał na drabinie. 
Zajączek przyszedł do sklepu i mówi: 
- Poproszę miód z dolnej półki. 

- Tatusiu, ja już nie chcę na te sanki. Wra-
cajmy do domu. 
- Nie gadaj, tylko ciągnij! 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się 
pierwszy. 
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi. 

Milicjant spotyka na ulicy zapłakanego Hubercika: 
- Dlaczego płaczesz, dziecko? 
- Bo zgubiłem 10zł... 
- Masz tu 10zł i nie płacz. 
Chłopak wziął dziesiątkę i jeszcze głośniej płacze. 
- Czemu jeszcze płaczesz? 
- Bo gdybym nie zgubił tej dychy, to bym miał 20zł. 

  

Wybrali: Kacper Pukienas kl. 4a i Michał Franczak kl. 6b  

- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka? 
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy. 

Komar pyta komara: 
- Jak Ci idzie nauka latania? 
- Nieźle... Ludzie jak mnie widzą, to 
klaszczą. 

Rozmawiają dwaj koledzy: 
- Mój pies, jak wraca ze spaceru, to naciska no-
sem o dzwonek, żeby mu otworzyć drzwi - tak go 
wyszkoliłem. 
- Mój nie musi, ma swoje klucze. 
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   Śnieżny potworek Sznycel 
   Pewnego razu żył sobie w ciemnej grocie mały śnieżny potwo-
rek, który wszystkim robił niemiłe kawały. Na przykład, raz 
kiedy niedźwiedź Tłuścioszek był w trakcie zimowego snu, Szny-
cel polał go zimną wodą i przerwał mu drzemkę. A skunksa 
„popsikał” perfumami.  
   Pewnego razu zwierzątkom znudziło się, że potworek robi im 
te psikusy, więc powiedzieli mu, co o tym myślą. Sznyclowi było 

bardzo przykro, więc przeprosił i nigdy już tak nie postępował. 
Hania Frankowska kl. 3a 

Zdj.: Internet 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
   Za nami ferie, przed nami cały semestr nauki, no, może z małymi prze-
rwami... Za oknem ciągle zimowa aura, ale my już czekamy na wiosnę, cie-
pło, słońce i zielone drzewa… Przygotowaliśmy dla Was kolejny numer ga-
zetki, jeszcze w zimowym nastroju, bo przecież w kalendarzu mamy luty! 
Ale, jak zwykle, liczymy na Wasze ciepłe przyjęcie, bo przy lekturze 
„Ikarka” nie można się nudzić: przeczytacie artykuły o tym, co ciekawego 
działo się w szkole, gdzie byliśmy poza szkołą, polecamy ciekawe miejsca do zwiedzenia, 
interesujące książki do przeczytania, wspaniałe filmy do obejrzenia… Oprócz tego proponu-
jemy solidną porcję zabawy - krzyżówki, rebus, zagadkę. Zapraszamy do czytania!                                                 
                                                                                                                                        Redakcja                                         

Rys. Hania Frankowska i Hania Kolebuk kl. 3a 

Luty 
Wszystko skute lodem. 
Szyby mróz maluje. 
Stary wędkarz kijem  
w lodzie dziurę kuje. 
 
Marzną ręce, nosy. 
Nawet już bałwanki 
mają dość tej mroźnej,  
zimowej sielanki. 
 
Ptaki przemarznięte 
i znużone zimą 
muszą się rozglądać  
za chleba drobiną. 
 
Cały świat niebawem 
skuty lodem zaśnie. 
Lecz ja się nie dziwię, 
bo to luty właśnie. 
        Autorka: Ewa Sujecka 

Powoli zima opuszcza nas, 
lecz my, dzieciaki ze 118-ki  
nadal zimowy humor mamy 
i na śniegu wciąż się turlamy. 
Bałwany stoją koło siebie 
z marchewkami wbitymi w nos, 
oczy z guzików, 
ręce z patyków. 
Bitwa na śnieżki już się zaczyna, 
mury obronne bronią przed śniegiem. 
Dzieci całe w śniegu są. 
                        Hania Frankowska kl. 3a 
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Zdj.– źródło: Internet 

1. Kto jest twoim ulubionym piłkarzem? 
 
Kacper 4a: F. Torres (Chelsea), L. Messi (FCB) 
Kuba 4a: S. Mila (WKS) 
Mateusz 6b: R. Lewandowski (BVB) 
Damian 4b: C. Ronaldo (R. Madryt) 
Michał 4c: R. Lewandowski (BVB) 
Kuba 4c: L. Messi (FCB) 
Mateusz 4a: L. Messi (FCB) 
Kaja 4a: Nie mam ulubionego piłkarza 
Mateusz 4a: L. Messi (FCB) 
Amelia 4d: L. Messi (FCB) 
Jaś 5b: Reus (Borussia Dortmund) 
Mateusz 4a: L. Messi (FCB) 
Adam 5b: L. Messi (FCB) 
Amadeusz 5b: L. Messi (FCB) 
Mateusz 4d: F. Torres (Chelsea) 
Tymek 5b: L. Messi (FCB)                                                               

 
Lena Frankowska, Kuba Lewicki i Kacper Pukienas kl. 4a 

2. Jak się nazywa twój ulubiony klub 
piłkarski? 
Kacper 4a: Chelsea, FCB 
Kuba 4a: Śląsk Wrocław 
Mateusz 6b: BVB, WKS Śląsk, FCB 
Damian 4b: FCB 
Michał 4c: Śląsk Wrocław 
Kuba 4c: Barcelona (FCB) 
Mateusz 4a: Śląsk Wrocław 
Kaja 4a: Śląsk Wrocław 
Mateusz 4a: FC Barcelona 
Amelia 4d: FC Barcelona 
Jaś 5b : Borussia Dortmund 
Mateusz 4a: FC Barcelona 
Adam 5b: FC Barcelona 
Amadeusz 5b: FC Barcelona 
Mateusz 4d: Chelsea 
Tymek 5b: Borussia Dortmund 

HASŁO: ......................................................... 

              Zapytaliśmy naszych kolegów ... 

UWAGA! 
   Ty też możesz być współtwórcą Ikarka - masz możliwość zamieszczenia u nas swoich tekstów 
lub rysunków. Zapraszamy do redakcji gazetki (w bibliotece). 
   Jeżeli masz jakieś uwagi i komentarze dotyczące gazetki lub naszej pracy, napisz do nas 
(tradycyjnie lub elektronicznie – adres e-mailowy znajdziesz na ostatniej stronie). Za wszystkie 
cenne uwagi serdecznie dziękujemy!                                                                                Redakcja                                                                                                                              
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1. Jedna lalka, dwie … 
2. Uśmiechnięty od ucha do ….. 
3. Ojciec inaczej to …. 
4. Miesiąc, w którym jest obchodzony Nowy Rok. 
                                             Karolina Butryn kl. 4b  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1. Oglądamy w telewizji lub w kinie. 
2. Ma nos z marchewki. 
3. Dwie deski, na których zjeżdżamy ze stoku.  
4. Biała pora roku. 
5. Pada w zimie. 
                                    Hania Frankowska kl. 3a 

1. W zaprzęgu Św. Mikołaja. 
2. Można w nich siedzieć podczas 
kuligu. 
3. Wyciąg … w górach. 
4. Dom Eskimosa. 
5.Pada w zimie biały… 
                             Julka Tajak kl. 3b 

1. Budynek ze śniegu. 
2. Jeździmy po nim na łyżwach. 
3. Np. Odra. 
4. Pisze się po niej kredą. 
5. Źródło wapnia. 
6. Można w niej przechowywać jedzenie. 
7. Pojazd śnieżny, który ma płozy. 
8. Biegowe lub zjazdowe. 
9. Człowiek śniegu. 
                    Weronika Trojanowska kl. 3a   

1. Kiedy coś nie jest prawdziwe, mówimy, że jest 
to ….. 
2. Zdrobniale Elżbieta. 
3. Bramkarz drużyny Śląska Wrocław, ……….. 
Kelemen. 
4. Strzelają w górę, kiedy pali się ognisko. 
5. Mieszka w igloo. 
                                        Lena Frankowska kl. 4a 
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      BYLIŚMY TAM 

    W dniu 11.01.2013 r. wraz z nauczycielami przyrody: p. B. Hucaluk-
Pacek oraz z p. E. Wdowczyk pojechałam na „Noc Biologów”, która od-
była się na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Nauk Biologicz-
nych we Wrocławiu, przy ul. Kuźniczej 35. Naszą przygodę rozpoczęli-

śmy od wykładu „Jak wyglądali nasi przodkowie?”, który poprowadził miły Pan Kamil Serwatka. 
Porównywaliśmy czaszki Homo sapiens i form przedludzkich. Zaprezentowano nam narzędzia      
z epoki kamienia. Odbył się pokaz kości. Następnie poszliśmy do Muzeum Człowieka, które zwie-
dziliśmy wraz z naszymi paniami. W muzeum znajdowały się trzy sale ekspozycyjne. W pierwszej 
obejrzeliśmy rozwój kości czaszki i szkieletu pozaczaszkowego od okresu płodowego do dorosło-
ści,   a także kości ludzkie pochodzące z polskich stanowisk wykopaliskowych, zniekształcone na 
skutek różnych zmian chorobowych. W drugiej sali oglądaliśmy niektóre rodzaje pochówków. 
Widzieliśmy również eksponaty dotyczące mumifikacji, m.in. mumię egipską młodej kobiety.          
W trzeciej sali obserwowaliśmy ewolucję gatunku Homo sapiens, czyli człowieka współczesnego. 
W gablotach znajdowały się także czaszki i szkielety różnych przedstawicieli rzędu naczelnych. 
Ostatnią atrakcją naszej wycieczki były warsztaty pt. „Komórka od podszewki”. Tam wykonywa-
liśmy różne zadania związane z poszczególnymi częściami komórki […]. Gdy zadania zostały pra-
widłowo rozwiązane, otrzymaliśmy nalepki, dzięki którym sami zbudowaliśmy komórkę.  

Marta Rotko kl. 5a 

Noc Biologów 
   Dnia 11.01.13 r. byłam w Muzeum Człowieka. Poszliśmy na za-
jęcia „Jak wyglądali nasi przodkowie” i „Komórka”. Dowiedzia-
łam się na zajęciach, że Homo habilis (człowiek zręczny), […]  
żył 2 mln lat temu. Stanowi pierwszy etap w rozwoju rodzaju 
Homo i jest praprzodkiem Homo sapiens.[…] Nazwa „człowiek 
zręczny” została mu nadana, ponieważ uznano go za pierwszego 
twórcę narzędzi kamiennych – pięściaków. Homo habilis […] 
potrafił polować i jadł mięso, które zawiera dużo białka […], co przyczyniło się do jego rozwoju. 
   Homo erectus (człowiek wyprostowany) […]  żył 1,5 mln lat temu. On pierwszy wskrzesił ogień     
i zaczął piec mięso. […]. Bez czaszki jego szkielet jest bardzo podobny do szkieletu Homo sapiens 
[…]. Miał długie nogi i ręce oraz […] posiadał nos wysunięty do przodu.  
   Neandertalczyk to wymarły przedstawiciel rodzaju Homo (człowiek). Żył ok. 400  000 do 24 500 
lat temu. Był on podobny do człowieka [współczesnego], ale był bardziej muskularny i potężny. Miał 
dużą twarz wysuniętą do przodu.[…]. Potrafił dobrze polować i wyrabiać drewniane włócznie. U ne-
andertalczyków [żebra] są obszerne, by mogły pomieścić wielkie płuca. Były one tak duże, ponie-
waż neandertalczycy męczyli się i dużo pracowali. 
   Na zajęciach „Komórka” odkryłam, że jądro komórkowe jest jakby mózgiem, wydaje polecenia 
dla całej komórki. Chloroplast jest niezbędny do procesu fotosyntezy. […] Produkuje cukry i za-
wiera chlorofil. Mitochondrium jest to centrum wytwarzania energii dla komórki.[…] Potrzebuje 
cukrów, które wytwarza chloroplast. […] Aparat Golgiego można nazwać pocztą komórkową, ponie-
waż segreguje on substancje i wysyła do poszczególnych organelli. Siateczka wewnątrzplazma-
tyczna zajmuje się leczeniem chorych organelli […]. Wodniczka jest odpowiedzialna za porządek  
w komórce[…]. Pani zadała nam zagadkę: Co jest największą komórką widzianą gołym okiem? […]  
Odpowiedzią było: jajko.  
   Zajęcia bardzo mi się podobały i chcę pójść na nie w przyszłym roku.  

Nina Czarnecka kl. 5c 
                                   * 
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   Test Drive Unlimited 2 - to kontynuacja bardzo przyjemnego i grywalnego 
Test Drive'a Unlimited. Jest to gra studia Atari, będącego już od dawna na tym 
rynku.   
   Jest to gra wyścigowa z dużym naciskiem na multiplayer. System jazdy jest 
troszkę nierealistyczny (między innymi drift z prędkością 200 km/h), ale nadal 
bardzo przyjemny. Do wybory mamy trzy poziomy wspomagania jazdy: Pełne, 
Sport i Zawodowiec. Na pierwszym poziomie jeździ się bardzo "drętwo". Na 
drugim jeździ się trochę trudniej (szczególnie autem posiadającym 600 koni 
mechanicznych), ale lepiej można „wyczuć” samochód. Ostatni z poziomów napędził mnie takim 
strachem, że nawet nie próbowałem na nim jeździć. Grafika nie „powala”, ale nadal jest bardzo 
ładna. Multiplayer umożliwia nam tzw. wyzwania błyskawiczne (jeden na jeden) lub stworzenie lob-
by wyścigu dla większej ilości graczy. Jeśli chcemy, to możemy (za opłatą 50. 000 punktów, zara-
bianych w grze) założyć klub. Swoją drogą, „pieniądze” zarabia się bardzo szybko. Już po dłuż-
szym czasie możemy z czystym sumieniem zakupić nasze wymarzone auto. Najmocniejszą stroną 
tej gry jest szeroki wybór aut. Niestety, nie ma tu Lamborghini i BMW, ale w ramach rekompen-
saty Atari ofiaruje nam aż sześć modeli Pagani Zondy. Należy dodać też, że każde auto można 
dowolnie skonfigurować, czyli pomalować i okleić naklejkami. Serdecznie polecam. :)        
                                                                                                                        Karol Machoś kl. 6b 

        „Euro Truck Simulator 2” 
   „Euro Truck Simulator 2” jest to symulator ciężarówki. Mamy do dyspozycji 
ogromny świat z miastami: polskimi (Wrocław, Poznań, Szczecin), niemieckimi, 
włoskimi i brytyjskimi. Panowie odpowiedzialni za tą produkcję spisali się na medal. W grze znaj-
dziemy piękną grafikę, ciekawe lokacje, dobrze odwzorowane pojazdy i wiele więcej. Zaczynając 
rozgrywkę, zauroczymy się pięknym menu, w którym będziemy mogli dostosować swojego kierow-
cę, „jak nam się żywnie podoba”, zaczynając od imienia, a na wyglądzie kończąc. Mając swojego 
kierowcę, musimy wybrać miasto, w jakim będziemy mieć swoją bazę. Na początku swojej roz-
grywki będziemy jeździć na zlecenia, to znaczy będziemy jechali cudzą ciężarówką i dostarczać 
towary do wyznaczonego celu. Następnie, gdy zrobimy kilka takich kursów, będziemy mieć na tyle 
pieniędzy, by wyposażyć się we własny pojazd ciężarowy. W tym aspekcie mamy duży wybór. Różne 
marki, kolory itp. sprawiają, że wybranie odpowiedniej ciężarówki będzie dla nas ciężkim wyborem. 
Wykonując poprawnie zlecenia, będziemy zdobywać punkty, za które będziemy mogli zdobywać 
nowe umiejętności i ulepszenia. Trzeba również wspomnieć o ścieżce dźwiękowej, która jest wspa-
niała. Utwory lecące w radiu są świetnie dopasowane i można wczuć się w klimat. Podczas dalszej 
rozgrywki wkrada się monotonia, ale mimo to polecam ją każdemu, kto interesuje się ciężarówka-
mi. Moja ocena to 9/10. 
                                                                                                                   Karol Mamczura  kl. 6b 

 „ Fifa 13’’ 
   Fifa 13 to kolejna odsłona popularnej gry piłkarskiej. Możemy grać w 30 ligach, a do wyboru ma-
my duuuużo piłkarzy. Możemy m. in. zagrać „luźny mecz”, stworzyć swoją drużynę marzeń w opcji 
„Ultimate Team”, oraz grać online z każdym graczem na świecie. Ponadto, jak zwykle, możemy 
dojść swoją drużyną do mistrzostwa kraju w trybie kariery lub „kiwać się” z bramkarzem. Nową, 
ciekawą opcją jest gra treningowa, gdzie szkolimy swoje umiejętności np. dośrodkowania, podania. 
W „Fifie 13” nie można się nudzić. Stawiam ocenę 10/ 10.  
                                                                  Polecam lubiącym piłkę nożną – Adam Ryczkowski kl. 6b 
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KĄCIK FILMOWY... 

                             Film „Hobbit- Niezwykła Podróż” 
   Trylogia „Władca Pierścieni” bardzo przypadła mi do gustu, toteż na wieść    
o ekranizacji „Hobbita” byłem z jednej strony zadowolony, a z drugiej zdzi-
wiony, że reżyser „bierze się” za tak cienką książkę. Moje zdziwienie zmieni-
ło się w oburzenie, gdy dowiedziałem się, że z tylko dwustu stron Peter 
Jackson ma zamiar zrobić aż trzy, (trzy!) godzinne filmy! Uznałem to za 
zwykły skok na portfel widzów i sądziłem, że reżyser będzie po prostu bez 
sensu przeciągał krótką fabułę. Niemniej jednak, poszedłem na pierwszą 
część o tytule „Niezwykła podróż” z nieukrywanym entuzjazmem. Podchodzi-
łem do tego jednak z dużym dystansem, gdyż nigdy nie byłem w kinie na trzy-

godzinnym filmie. Po wyjściu z kina wszystko, czego się obawiałem, okazało się niesłusznymi speku-
lacjami. Film w żadnym momencie nie był przedłużany na siłę i oglądałem go z wielkim zaintereso-
waniem. Nawet nie zauważyłem, jak minęły te trzy godziny. Muzyka była wręcz świetna, a reżyse-
ria jeszcze lepsza. Przyznaje także, iż polski dubbing wyszedł bardzo dobrze. Peter Jackson po 
raz kolejny udowodnił, że świetnie tworzy filmy i już nie mogę się doczekać kolejnych części przy-
gody Bilbo Bagginsa.          
   Polecam film i dałbym mu 10 punktów, gdyby nie to, że nie każdy wytrzyma trzy godziny w kinie.     
9+/10                                                                                                       Łukasz Mikołajczyk kl. 5b 

„Avatar” 
   Film opowiada o ludziach wylatujących na inną planetę. Tworzą oni ok. trzymetrowe awatary       
i „przechodzą” w ich ciała. Główny bohater gubi się w lesie, trzy razy większym od naszych ziem-
skich. Musi poznać lud tej obcej planety. Leci z misją zapoznania się z tubylcami i przekonania 
ich, żeby zmienili swoje siedliska, ponieważ osiedlili się na cennym minerale. Bohater poznaje 
tubylców, przywiązuje się do nich i zaczyna być przeciwny zadaniu, które mu powierzono… Reszty 
dowiecie się sami, oglądając film. Polecam …                                                              
                                                                                                                  Lena Frankowska kl. 4a 

„Strażnicy marzeń” 
   Jak wiadomo, każdy z nas ma marzenia, ale tylko nieliczni wiedzą, że ktoś 
musi tych marzeń strzec. Twórcy ,,Shreka’’ i ,,Madagaskaru’’ doskonale pokazali 
nam, kto strzeże naszych marzeń, nawet kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy. 
Nasze marzenia chronią dobrze znane nam postacie, m.in.: Wróżka Zębuszka, 
Św. Mikołaj i Zając Wielkanocny. Gdy pojawia się zło, muszą stanąć na straży 
dzieci. Film jest bardzo ciekawy, pełen emocjonujących zdarzeń, a przede 
w s z y s t k i m  ś m i e s z n y  i  o d p o w i e d n i  d l a  w s z y s t k i c h . 
                                                                    polecamy- Ania Grabska i Weronika Głogowska kl. 6a 

   W pewnej rodzinie są trzy córki, a każda z nich ma dwóch braci. Ile dzieci mają rodzice w tej 
rodzinie? 

Karolina Butryn kl. 4b 
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   Miło nam poinformować, że do drugiego etapu konkursu ENGLISH MASTER dostali się 
Kacper Roziecki z kl. 6d oraz Filip Kaczmarek z kl. 5e. Drugi etap konkursu odbędzie się 28 lute-
go w SP 90. Życzymy dalszych sukcesów! 

Konkurs czytelniczy „W świecie baśni" 
   Dnia 15 stycznia 2013 roku w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla klas I pt.    
„W świecie baśni". Pierwsze miejsce zajęła klasa Ia, otrzymując maksymalną liczbę 21 punktów, 
na drugim miejscu znalazły się klasy I b i Ic - uzyskały po 20 punktów, a miejsce trzecie zajęła 
klasa 1d, zdobywając 17 punktów. 

   Turniej koszykówki o Puchar Dyrektora SP 24 
   Dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły uczestniczyli w turnieju o Puchar Dyrektora SP 24 na 
Złotnikach i odnieśli następujące sukcesy: 
- dziewczęta - reprezentacja klas IV-V  -  wygrały, zajmując I miejsce, 
- chłopcy zajęli III miejsce. 

Finał Dolnośląskich Zimowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Snowboardzie 
Dziewcząt 

   Wielkim sukcesem zakończył się Finał Dolnośląskich Zimowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
Snowboardzie Dziewcząt dla naszych uczennic: Marty Rotko z kl. 5a i Nataszy Ptak z kl. 4a, 
które zajęły w tych zawodach II miejsce. 

Zwycięzcy konkursu „Bliżej Australii” 
Klasy 1-3: 
I miejsce - Natalia Tomasik, kl. 3b 
II miejsce - Nina Rojewska, kl. 2d 
III miejsce - Monika Jamrozik, kl. 3c 
                     Krystian Doliński, kl. 2c 
Klasy 4-6: 
I miejsce – Katarzyna Chlabicz, kl. 6a 
II miejsce - Mateusz Kowal, kl. 5d 
III miejsce - Aleksandra Mechuła, kl. 5e 

Konkurs kolęd - karaoke 
   Dnia 14 stycznia odbył się w naszej szkole konkurs kolęd - karaoke, w którym wystąpili przed-
stawiciele niemal wszystkich klas. Oto nagrodzeni: 
I m.: Julia Junak, Karolina Machińska i Ada Buczek z kl. 6a, II m.: Antonina Pawelec z kl. 5a, 
III m.: Magdalena Śliwka i Paulina Śliwińska  z kl. 6d. 

Rozgrywki w mini-koszykówce Strefy Zachód 

   Reprezentacja dziewcząt klas V-VI  zdobyła I miejsce w mini-koszykówce z zawodach rozgry-
wanych w dzielnicy w strefie Zachód. 
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                                  Gekon        
   Wygląd: skóra cienka i delikatna, pokryta małymi ziarnistymi łuska-
mi. Na skórze występują rogowe twory o różnym kształcie. Głowa 
duża, wyraźnie wyodrębniona, oczy wystające, duże, często jasno 
ubarwione. Gatunki dzienne mają źrenice okrągłe, a nocne -  pionowe. 
Powieki, u większości gatunków zrośnięte, przez co muszą czyścić 
oczy długimi językami. Źrenice mogą się zwężać, lub rozszerzać. Ogon długi, zwykle stanowi połowę 
długości ciała,  często ma walcowaty kształt. U gatunków nadrzewnych występują pod palcami wło-
skowate przylgi, które umożliwiają im sprawne chodzenie po pionowych ścianach, sufitach, a nawet 
po szybach. 
   Są jedynymi jaszczurkami, mającymi zdolność wydawania z siebie donośnych głosów. Największy 
gekon olbrzymi z Nowej Kaledonii osiąga do 40 cm długości całkowitej i waży 800 g, natomiast 
najmniejszy miał 1cm 4 mm długości i masę 2g.  
   Pożywienie gekona to głównie duże owady, czasem jednak ofiarą padają młode gekonów. Więk-
szość zjada swoją wylinkę.                                                                                                                                         

                                                                                    Laura Jawor kl. 3a 

   Wigilia klasowa 
   21 grudnia 2012 odbyła się Wigilia klasy 4a. Najpierw składaliśmy sobie życzenia, (dzieliliśmy 
się opłatkiem). Potem jedliśmy ciasta i owoce. Następnie oglądaliśmy nasze zdjęcia z dzieciństwa. 
Było bardzo wesoło! Potem udaliśmy się na jasełka, które były bardzo ciekawe. Dotyczyły zniknię-
cia figurki Dzieciątka Jezus. Gdy wróciliśmy z jasełek, skończyliśmy poczęstunek. Potem wrócili-
śmy do domu, ciesząc się, że przed nami Święta. Bardzo miło spędziliśmy ten dzień. Mamy nadzie-
ję, że kolejna Wigilia klasowa będzie taka wesoła. :)  

Gabrysia Surgut i Kaja Urbaniuk kl. 4a  

Zdj. źródło: Internet 

   Gra „Lego Harry Potter lata 5-7” jest przeznaczona dla młodszych graczy. Jej akcja 
toczy się w Hogwardzie i w Londynie. Głównym bohaterem jest Harry Potter. Gra będzie polega-
ła na rzucaniu czarów. Zadaniem grającego jest zbieranie klocków o różnych wartościach. Pole-
cam grę tym wszystkim, którzy lubią fantastykę i zabawę.  

Michał Sitnik kl. 6b 
    

Dzień Śpiocha 
   Kolorowe piżamki, misie, poduszki – to wszystko można było zoba-
czyć w szkole 9 stycznia b.r., czyli w Dzień Śpiocha. W holu były 
rozłożone materace dla największych śpiochów. Można było również 
posłuchać puszczanych na CD kołysanek. Na korytarzach podczas 
przerw można było zobaczyć grupy uczniów w szlafrokach, w domo-
wych kapciach z obowiązkową przytulanką w ręce.  
   Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili. 

Weronika Głogowska i Ania Grabska kl. 6a 
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Wyniki KONKURSU: 
„Jak to się stało, że Żyrafa Lokatka pracuje w banku PKO BP?” – opowiadanie! 
 
   Wśród osób, które wzięły udział w konkursie, którego celem było napisanie opowiadania, wyło-
niono najlepsze prace.  
I miejsce - Karolina Wąsowska  kl. 2a   
II miejsce - Natalia Święchowicz  kl. 2e  
III miejsce - Aleksandra Lisowska  kl. 2a, Stanisław Morgaś  kl. 2e , Jan Ginał  kl. 2a.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! 

  

Mini-wywiady z uczniami oszczędzającymi w SKO 
Imię i nazwisko:  

a) Natalia Wiatrowska kl. 6c 
b) Wojciech Wiącek kl. 6c 

Dlaczego założyłeś/łaś konto w SKO? 
a) Bo chcę oszczędzać. 
b) Ponieważ chciałbym, by moje pieniądze były bezpieczne. 

Do czego służą pieniądze? 
a) Do płacenia za zakup rzeczy. 
b) Do tego, by dawać je w zamian za np. książki. 

Skąd się wzięły pieniądze? Po co ludzie je wymyślili? 
a) Ludzie wymyślili je, żeby zamiast wymieniania się rzeczami, płacić odpowiednią kwotę. 
b) Handel wymienny był trochę uciążliwy, więc stwierdzili, że wymyślą pieniądze. 

Jak można przekazywać sobie pieniądze? 
a) Poprzez banki, wybierając je lub dostawać od rodziców kieszonkowe. 
b) Do ręki albo na konto oszczędnościowe. 

Do czego służy bankomat? 
a) Do wybierania pieniędzy. 
b) Do wypłacania pieniędzy. 

Jak oszczędzać pieniądze? 
a) Mieć konto bankowe. 
b) Założyć konto w SKO. 

Do czego służy konto SKO? 
a) Do uczenia się oszczędzania i zarządzania swoimi pieniędzmi. 
b) Do oszczędzania pieniędzy. 

Dlaczego warto oszczędzać w SKO? 
a) Ponieważ wpłacone pieniądze wzrastają. 
b) Aby np. nikt nie mógł się dostać do pieniędzy, które są na koncie SKO. A poza tym SKO 

jest bezpieczne. 

   Dziennikarka SKO – Dominika interesuje się tenisem i ogrodnictwem. Lubi 
czytać książki, jeździć na nartach i rowerze. W wolnej chwili lubi zwiedzać Wro-
cław i spotykać się z koleżankami. Dominika, chcąc dowiedzieć się więcej o SKO-
wiczach przeprowadziła wywiady wśród uczniów naszej szkoły oszczędzających    
w SKO. 
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    „Na nudę” polecam książkę „Dziennik cwaniaczka”. Jej bohaterem jest Grey 
Heffley, który idzie do gimnazjum. Cała akcja dotyczy jego perypetii z braćmi     
i kolegami. Książka obfituje w zabawne momenty. Posiada czarno-białe rysunki    
w formie komiksu. Polecam –                                  
                                                                                         Adam Ryczkowski kl. 6b 

                               „Cuprum Arena”- Lubin 
   „Cuprum Arena” w Lubinie jest to galeria handlowa, która 
jest pierwszym centrum handlowym w Polsce o tak nietypo-
wym kształcie, a ze względu na 150-metrową średnicę 
„Cuprum Arena” jest największa na świecie. W galerii znajdu-
je się 130 sklepów w tym np. Saturn, Empik, kino Helios. Gale-
ria posiada również 1000 miejsc parkingowych i mniej więcej co miesiąc odbywają się tam różne 
imprezy, takie jak: wystawa starych samochodów, konkursy z nagrodami i wiele innych. Podczas 
tegorocznego konkursu organizowanego przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych 
(International Shopping Center Council, ICSC), galeria „Cuprum Arena” przeszła do ścisłego finału 
konkursu European Shopping Center Award 2010. Polecam odwiedzenie jej.  

Karol Mamczura kl. 6b 

Międzyzdroje 
   W dniach od 28 grudnia 2012 do 1 stycznia b.r. byłam z rodzicami, 
siostrą, wujkiem, ciocią  i kuzynem w Międzyzdrojach. Jest tam pięk-
nie, zwłaszcza zimą. Morze ma kolor turkusowo-błękitny. W miastecz-
ku jest dużo domków do wynajęcia. Smaczne posiłki można zjeść       
w jadalni „Przystań”. Międzyzdroje leżą przy granicy z Niemcami. 
Bardzo polecam tą piękną miejscowość. 

Wiktoria Korzecka kl. 4a 

Hobbit, czyli tam i z powrotem 
Książka „Hobbit, czyli tam i z powrotem” opowiada o bardzo ciekawej i niebez-

piecznej przygodzie. Pewna grupa ludzi, a właściwie dwunastu krasnoludów, jeden hobbit i stary 
Czarodziej - Gandalf mają za zadanie zabić smoka – Smauga i odzyskać skradzione przez niego 
skarby krasnoludów. Akcja rozgrywa się 75 lat przed wydarzeniami z pierwszej części „Władcy 
Pierścieni”. Możemy w książce spotkać trolle, pająki, elfy, itd. Resztę musicie już sami przeczy-
tać. Miłej lektury!    
                                                                                                                       Michał Sitnik kl. 6b 

Rewal 
   W czasie wakacji byłem w nadmorskiej miejscowości Rewal. Polecam 
Wam tę miejscowość, ponieważ jest tam bardzo czysta plaża. Można 
także zjeść pyszną rybę w knajpce o nazwie „Na skarpie”. Jeśli lubi-
cie lody, (zapewne każdy je lubi), można je kupić w „Zielonej budce”.  
W Rewalu morze jest czyste, nie ma żadnych glonów. Na plaży jest 
prawie sam piasek, bez kamieni. Mam nadzieję, że tam kiedyś poje-
dziecie.                                                                                                         Kacper Pukienas kl. 4a 
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    Polecam do przeczytania serię książek „Biuro detektywistyczne Lassego     
i Mai”, którego autorami są Martin Widmark i  Helena Willis. Każda z kolejnych 
części zawiera w tytule słowo TAJEMNICA… 
   Akcja książek rozgrywa się w małym miasteczku Valleby w Szwecji. Bohatera-
mi są przyjaciele Lasse i Maja. Założyli oni biuro detektywistyczne, które mieści 
się w piwnicy domu Mai. W rozwiązywaniu zagadek współpracują ze znajomym 
komisarzem policji. Najczęściej tropią złodziei grasujących w miasteczku i in-
nych przestępców. Dzielni bohaterowie mają na swoim koncie odkrycie tajemni-
cy np. hotelu, mumii, złota i wiele innych. 
   Z zapartym tchem przeczytałem całą serię ich przygód. Bardzo lubię rozwiązywać zagadki wraz 
z bohaterami książki. Akcja rozgrywa się ciekawie, w dobrym tempie, a rozwiązania nie poznajemy 
aż do samego końca, co jest najważniejsze w książkach detektywistycznych!  Podobają mi się 
tytułowi bohaterowie – ich logiczne myślenie, dokładność i cierpliwość, które pomagają im w roz-
wiązywaniu problemów.  
   Książki z tej serii są bogato ilustrowane – dużym plusem jest zamieszczona w środku mapka 
miasteczka, dzięki czemu lepiej sobie można wyobrazić miejsce akcji. 
   Polecam serię nawet pierwszoklasistom ze względu na duże litery ułatwiające czytanie, dzięki 
czemu lekturę szybko się czyta (mój młodszy brat to potwierdza). 

Michał Chawar kl. 3a 

       
 Skrzydła Laurel  

   Jest to pierwsza książka z cyklu o Laurel, autorstwa Aprilynne Pike. Opowiada 
nam losy pewnej nietypowej nastolatki, imieniem Laurel. Po przeprowadzce, dziew-
czyna musi iść do szkoły, co jest dla niej bardzo stresujące, bo wcześniej uczyła 
się  w domu. Po pewnym czasie zaczyna jej się to podobać, bo poznaje bardzo miłe-
go chłopaka, imieniem Dawid. Jednak jej radość nie trwa długo, ponieważ odkrywa 
na środku pleców mały punkcik, który z czasem rośnie. Kiedy urósł do rozmiarów 
piłki tenisowej Laurel zaczyna podejrzewać, że to nowotwór. Po kilku dniach odkry-

wa prawdę. Jeśli też chcesz ją odkryć, lubisz fantastykę i przygody, to ta książka jest dla ciebie.  
                                                                                     Weronika Głogowska i Ania Grabska kl. 6a 

„Pamiętnik jedynaczki” 
   „Pamiętnik jedynaczki” to książka Hanny Kowalskiej - Pamięta. Autorka ukoń-
czyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w Radiu 
Bis, w gazecie dla dzieci i młodzieży w ,,Płomyczku”. 
   Jej książka opowiada o trzynastoletniej dziewczynce, Paulinie. Paulina czuje 
się bardzo samotna, dlatego bardzo chce mieć rodzeństwo i psa. Książka jest 
pisana z perspektywy Pauliny. Ma formułę pamiętnika, stąd tytuł „Pamiętnik 
jedynaczki”. Paulina - narratorka książki - to wrażliwa dziewczyna, która przej-
muję się różnymi rzeczami. Nie podoba jej się jej imię, martwi się ocenami        

z matematyki, pewna pani oskarża ją o kradzież. Poza tym, jej nauczycielka matematyki przejawia 
do niej nieskrywaną niechęć. Dziewczyna jest pytana na każdej lekcji. Paulina próbuje dowiedzieć 
się, dlaczego nauczycielka tak jej nie lubi. Tak rozpoczyna się przygoda Pauliny. Zagadki, tajemni-
ce rodzinne, tajemniczy pomocnik, wspierający dziewczynę, wywoływanie duchów - to wszystko 
możesz znaleźć w książce „Pamiętnik jedynaczki”, w której specjalnością bohaterki jest pakowa-
nie się w tarapaty.  
   Książka jest napisana młodzieżowym językiem, dlatego przyjemnie się ją czyta. Polecam tę 
książkę czytelnikom ,,Ikarka”.                                                                        Kaja Urbaniuk kl. 4a 
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ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 
Konkurs „Zimowe Oszczędzanie z SKO" 

   Niech zwyciężą najlepsi! - takim hasłem chciałabym zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły do 
wzięcia udziału w WIELKIM konkursie organizowanym przez Bank PKO. Celem głównym konkursu 
jest szerzenie idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach Szkolnych Kas Oszczędności.        
O końcowym sukcesie szkoły decydować będą efekty popularyzacji SKO w danej szkole, czyli liczba 
dzieci oszczędzających w SKO oraz suma środków zaoszczędzonych na rachunkach SKO uczniów     
w szkole. Wśród szkół, które zdobędą największą liczbę punktów zostaną rozdane nagrody :  
za zajęcie miejsc od 1 do 3 - zestaw składający się z laptopa, rzutnika, tablicy interaktywnej,  
za zajęcie miejsc od 4 do 9 - zestaw składający się z laptopa i rzutnika, 
za zajęcie miejsc od 10 do 18 - laptop, 
za zajęcie miejsc od 19 do 38 - aparat fotograficzny. 
   Zatem zapraszam wszystkich do zakładania kont SKO - z Żyrafą warto oszczędzać. Chwała Żyra-
fie! 
    Osoby zainteresowane zapraszam do gab. 72.      
                                                                                  Pozdrawiam - pedagog Małgorzata Metelica 
 

Szkolny „Blog miesiąca” – wirtualna kronika naszej szkoły! 
   W ramach SKO prowadzony jest szkolny blog naszej szkoły na stronie internetowej:  http://
www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-nr-118-wroclaw. To wirtualna kronika różnych zda-
rzeń z życia naszej placówki. Dzięki waszej aktywności na blogu nasza szkoła co miesiąc bierze 
udział w konkursie „Blog miesiąca”. Najbardziej aktywne szkoły zdobywają nagrody. Wystarczy, że 
Ty, drogi uczniu, polubisz blog. Warto też pisać swoje komentarze. Najciekawsze wpisy na pewno 
zostaną nagrodzone. Dziękujemy!  

* 
 

Wycieczka do Banku PKO BP uczniów naszej szkoły  
   17.01.2013 klasa 2a zwiedzała Bank PKO BP. Pani Ania Starzyk oprowadzała klasę po wszystkich 
działach  Banku i opowiadała, czym zajmują się pracownicy. Najciekawszym miejscem w Banku oka-
zał się sejf :), zaś urządzeniem - bankomat :).  
   Podczas spaceru uczniowie mogli poobserwować, jak wygląda praca w Banku. Uczestnicy wyciecz-
ki odwiedzili również gabinet Dyrektora Banku i każdy, kto chciał, miał możliwość zrobienia sobie 
zdjęcia w fotelu Dyrektora. Na zakończenie wycieczki każdy otrzymał słodki upominek – cukie-
rek :).  
   A oto kilka ciekawych zdjęć z wizyty w Banku. 
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          WYWIAD Z PANIĄ BARBARĄ DICUK: 
   Dzień dobry, jesteśmy z koła dziennikarskiego. Chcielibyśmy przeprowadzić z panią wywiad. 
- Czy lubi Pani pracę z dziećmi? 
- Bardzo, jest to moja pasja. 
- Czy lubi pani czytać książki, a jeżeli tak, to jakie? 
- Tak, lubię czytać książki obyczajowe. 
- Czy pani ma zwierzątko? 
- Nie, nie mam, ale kiedyś miałam psa i kota. 
- Czy lubi pani podróżować? 
- Bardzo lubię podróżować. Najbardziej lubię jeździć do Włoch. 
- Jakie jest pani największe marzenie? 
- Żeby być zdrową i żeby moi bliscy byli zdrowi. 
- Co lubi pani robić w wolnym czasie? 
- W wolnym czasie jeżdżę na rowerze, chodzę na spacery i bawię się z córką. 
   Dziękujemy za rozmowę. 
                                                                                Mateusz Pańczyszyn i Kacper Pukienas kl. 4a 
                                  

Zdj. źródło: Internet 

          WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ ZASAŃSKĄ: 
   Dzień dobry, jesteśmy z koła dziennikarskiego, czy mogłybyśmy przeprowadzić z panią wywiad? 
- Oczywiście :) 
- Czy lubi pani zimę? 
- Tak, lubię zimę, ale jeżeli chodzę do pracy, to lubię, jak drogi są odśnieżone. 
- Jak Pani sądzi, co wyjątkowego jest w zimie? 
- Każda pora roku jest, na swój sposób, wyjątkowa. Zima kojarzy mi się z dzie-
ciństwem i zabawami na śniegu. Ładnie wygląda świat pod białą pierzynką. 
- Czy lubi pani ferie zimowe? 
- Lubię, choć w tym roku spędzę je w pracy. 
- Jak planuje pani spędzić ferie? 
- Będę spotykać się z moimi 5-latkami :). 
- Czy interesują panią sporty zimowe, jeśli tak, to jakie? 
- Lubię różne sporty, zimowych nie uprawiam. Zdecydowanie bliżej mi do koszykówki. 
- Czy kibicuje pani jakiemuś polskiemu zawodnikowi na igrzyskach zimowych? 
- Zawsze kibicuję Polakom. Jeśli mam czas, oglądam różne zawody sportowe. 
- Czy ma pani jakieś zainteresowania, którymi zajmuje się pani w wolnym czasie? 
- Bardzo lubię dobre filmy, dlatego chodzę z przyjaciółmi do kina. Chętnie czytam też książki. 
- Od kiedy pracuje pani w naszej szkole? 
-  W tej szkole pracuję trzeci rok. 
- Czy lubi pani uczniów naszej szkoły? 
- Tak, mam możliwość spotykania się z uczniami w różnym wieku. Zawsze mogę się od nich czegoś 
nowego nauczyć. 
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy miłych ferii. 
- Również dziękuję i życzę miłych oraz bezpiecznych ferii. 
                                                Wywiad przeprowadziły Ania Grabska i Weronika Głogowska kl.6a 
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WYWIAD Z PANIĄ JOANNĄ BAGIŃSKĄ:   

- Czy pani lubi swoją pracę? 
- Tak, bardzo. 
- Czy pani grupa jest posłuszna? 
- Tak, jest posłuszna. 
- W co pani grupa lubi się bawić? 
- Moja grupa lubi się bawić w teatr. 
- Czy pani grupa robi pani niespodzianki? 
- Bardzo często dostaję rysunki i laurki. 
- Jaki lubi pani kolor? 
- Zielony. 
 
                                                              

Czy wiesz, że... 
- Obecnym rekordzistą w zdobytych bramkach w jednym roku kalendarzowym jest Lionel Messi, 
który pobił rekord Gerda Mullera, zdobywając 91 goli. Messi jest także rekordzistą w liczbie 
zdobytych złotych piłek. Zdobył aż 4 pod rząd! 
- Najszybszym człowiekiem świata jest reprezentant Jamajki Usain Bolt. 
- Obecną liderką Pucharu Świata w biegach narciarskich jest Justyna Kowalczyk. 
                                                                                                                 Kacper Pukienas kl. 4a 
                                                                           *   
- Jednym z najsłynniejszych sportowych „przeszkadzaczy”  był Australijczyk - Stephan Gascoi-
gne, znany jako Yabba. Jedna z jego najostrzejszych uwag dotyczyła krykietowego pałkarza, 
który ciągle chybiał. Yabba powiedział o nim: „Posadźmy go za pianinem, ciekawe czy trafi w kla-
wisze”. Takie słowa nie dodają otuchy… 
- Krykiet, to gra wymyślona w Anglii w XIII wieku, z której narodził się baseball. Przeciętny 
Polak myli krykiet z krokietem. 
                                                                                                                      Kaja Urbaniuk kl. 4a 
                                            Rzeki i oceany 
- Najdłuższą rzeką na świecie jest Amazonka mająca ponad 7000 km. Drugi, co do długości, jest 
Nil. 
- Najkrótszą rzeką na świecie jest D - River w Stanach Zjednoczonych. Ma 37 metrów długości, 
czyli tyle, ile dziesięć kajaków.  
- Największym oceanem jest Pacyfik, następnie jest Ocean Atlantycki, później Indyjski a naj-
mniejszy jest Ocean Arktyczny. 

    Adam Ryczkowski 6b 

Rys. Karolina Butryn  kl. 4b 

- Czy posiada pani zwierzę? 
- Nie. 
- O jakim zwierzęciu pani marzy? 
- O psie labradorze. 
- Czy gra pani na instrumencie? 
- Tak, na flecie prostym. 
- W jakim stylu lubi pani muzykę? 
- Muzykę house, soul, chillout. 
- Gdzie spędziłaby pani wymarzone wakacje? 
- W Brazylii. 
Dziękujemy za rozmowę. 

Hania Frankowska i Laura Jawor kl. 3a 

Rys. Kaja Urbaniuk kl. 4a 


