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„Dziecko jest 
chodzącym 

cudem, jedynym, 
wyjątkowym i 

niezastąpionym” 
 

Wszystkim Dzieciom w 
naszej szkole i na całym 
świecie, Ŝyczymy, aby ich 
marzenia się spełniały, by 
zawsze czuły się kochane i 

bezpieczne! 



 
 

Dziś w Ikarku mnóstwo materiałów o dzieciach przez dzieci i z dziećmi. Za 
nami dwa miesiące wiosny o, umówmy się, niezbyt uregulowanej pogodzie. 
Na szczęście wielu z Was nie zwraca uwagi na pogodę i z uśmiechem od 
ucha do ucha penetruje okolicę. Wielu teŜ uczniów naszej szkoły  było na 
wycieczkach, gdzie nabywało róŜnych umiejętności. (Północ jest na górze 
mapy, jakby ktoś zapomniał ;-)). 
 
 

                    
 
 

Teraz wa Ŝny komunikat: 
 

 Nasza szkoła we wrześniu bierze udział  
w Dolnośląskim Festiwalu Nauki!!! To nie lada wyróŜnienie, 
na które trzeba sobie solidnie zasłuŜyć, stanie się okazją dla 
zaprezentowania naszych talentów i moŜliwości. Na tej 
prestiŜowej imprezie spotykają się czołowi przedstawiciele 
nauki polskiej; są wykłady, dyskusje, pokazy, warsztaty, 
wystawy, imprezy plenerowe – a to wszystko, by pokazać, 
jak waŜne i jak przydatne jest to, co wiemy i jak te 
wiadomości moŜemy zastosować w praktyce.  
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Marta Iwan, 5c 
I miejsce 

 
Za duŜy czy za mały? 

 
 Niektórzy mówią, Ŝe jestem na wszystko za mały. Za mały na grę w 
piłkę, za mały, by trafić do kosza, za mały, by grać w druŜynie, za mały, by 
siedzieć z Szymonem (moim najlepszym kolegą). Za mały, za mały, za 
mały […] 
 Chodzę juŜ do trzeciej klasy, a na imię mam Michał. Nie naleŜę do 
grupy najwyŜszych chłopców, ale nie jestem teŜ najniŜszy. Mówią na mnie 
„mały” z zupełnie innego powodu. Wszystko się zaczęło, gdy przyszła po 
mnie do szkoły ciocia Jadzia. Ciocia próbowała załoŜyć mi kurtkę i czapkę. 
Powiedziałem jej jednak, Ŝeby sobie usiadła, a ja ubiorę się sam. Jednak 
ciocia nie zgodziła się. Powiedziała, Ŝe jestem jeszcze małym chłopcem 
[…] Potem dodała, Ŝe jeśli boję się spać sam i wierzę w duchy, to skąd 
mogła wiedzieć, Ŝe sam się ubieram. Cała klasa zaczęła się śmiać, a ja 
stałem na środku, i skubiąc koniec bluzy, zaczerwieniłem się. Taki wstyd! 
 W domu nikt jednak nie uwaŜa, Ŝe jestem za mały […] Gdy tylko 
trzeba iść do sklepu lub wyrzucić śmieci, mama mówi, Ŝe jestem juŜ duŜym 
chłopcem i powinienem pomagać. 
 Parę dni temu […] zobaczyłem, Ŝe moja siostra zbudowała z 
krzeseł i koców namiot. Nie było jej w pokoju, więc wszedłem do środka. 
Nagle krzesła runęły  na ziemię[…] Weszła mama i powiedziała: 
- Synku, jesteś za duŜy, aby wchodzić do takiego małego namiotu! 
 Cały czas się zastanawiam, jaki ja w końcu jestem? Doszedłem 
jednak do wniosku, Ŝe skoro jestem za duŜy i za mały jednocześnie, to 
chyba jestem w sam raz! 
  



 
Julia śesławska 

 
II miejsce 

 

Magiczna przyjaźń 
 

 W środku nocy Ninę obudził grzmot piorunów. Mokre gałęzie, miotane 
przeraźliwym wichrem, uderzały o szyby, a ulewny deszcz walił z łoskotem 
o dachówki. Nagle okno wypełniła fala ognia i rozległ się ogłuszający 
grzmot. PrzeraŜona dziewczynka wybiegła z domu i ujrzała tragiczny 
krajobraz. Znaczna część budynku stała w płomieniach. Rzuciła się  
z krzykiem z powrotem i w tym momencie dach i ściany domu zapadły się  
z hukiem, grzebiąc śpących rodziców. 
 Ranek był mglisty. Osierocona Nina leŜała obok pogorzeliska, 
przytulona do swojego wiernego psa Reksa. Jej uwagę przykuł błyszczący 
punkt pod zwęglonym drewnem. Podeszła bliŜej i wyjęła z popiołu małą, 
metalową szkatułkę. Otworzyła pogięte wieczko i ujrzała stosik listów 
przewiązanych czerwoną wstąŜeczką. Wśród nich napotkała poŜółkłą 
kopertę ze starym listem od babci, której nigdy nie spotkała. Nina 
uświadomiła sobie, Ŝe jest to jej jedyna krewna, do której moŜe zwrócić się  
o pomoc[…] 
 Pewnego razu napotkala zniszczone ptasie gniazdo. Jajka były 
porozbijane, ale wśród skorupek, jedno było całe. Nina naprawiła gniazdo, 
włozyła do niego uratowane jajko […]  
 Po pewnym czasie skorupka jajka zaczęła pękać i wyjrzało z niego 
pisklę. Było troche dziwne: z małą główką, nie miało piór, a skrzydła 
podobne do skrzydeł nietoperza. Z czasem okazało się […], Ŝe to nie ptak, 
ale smok! 
 Dziewczynka codziennie przychodziła do smoka, spędzała z nim długie 
godziny, opowiadała mu o Ŝyciu w dolinie […] 
 Pewnego razu, kra rzeczna, na którą wszedł pies Reks, oderwała się od 
brzegu i zaczęła płynąc w dół rzeki. Zrozpaczona dziewczynka nie mogła 
pomóc przyjacielowi. I wtedy nad sobą usłyszała łopot potęŜnych skrzydeł. 
Smok wylądował obok zapłakanej dziewczynki, wsadził ją na swój grzbiet  
i pomknęli w ślad za oddalającą się krą. Ogromne stworzenie zniŜyło swój 
lot, aby Nina mogła uchwycić przemokniętego pieska. 
 Razem wrócili do smoczej kryjówki, dziewczynka otuliła szalikiem 
zmarzniętego pieska, a smok chuchnął i w jaskini zapłonęło jasne i ciepłe 
ognisko. 

 
 



 
Agata Górska 

 
III miejsce 

 
„A oto opowie ść taka: jak Szewczyk Dratewka został 

zi ęciem króla Kraka” 
 
 

W starym Krakowie nad Wisł ą szerok ą 
Mieszkał król Krak z córk ą modrook ą. 
Rzekł król: „Smok dokucza nam okrutnie, 
Królestwo temu, kto łeb mu utnie”. 
Zgłosiło si ę śmiałków wielu 
Zwabionych wiadomo ści ą o weselu. 
Marny był jednak ich nadludzki wysiłek, 
Bo ko ńczyli zawsze jako smoczy posiłek. 
AŜ w ko ńcu przyszedł Szewczyk Dratewka, 
Brzydki jak Ŝaba, nos jak marchewka… 
I rzecze: „Królewna fajna, te ść w porzo, 
Królestwo wielkie, złota doło Ŝą… 
Więc tylko trza zabi ć smoka, 
Nie narobi ę s ę wcale, a nagroda wysoka”. 
Jak powiedział, tak te Ŝ zrobił: 
Barana siark ą przyozdobił, 
Do środka wrzucił kilka chi ńskich zupek, 
Zwierz to ze Ŝarł, bo to był głupek […] 
I tak rozsadziło ska w drobny mak. 
Cieszyli si ę wszyscy, lecz nie król Krak. 
Wszak musiał odda ć córk ę i pół maj ątku 
Szewczykowi, brzydalowi od stóp do głów bez wyj ątku. 
Ale poddanym spodobał si ę bohater taki,  
Więc król rzekł: „No dobra, rodaki, 
Jak obiecałem, tak te Ŝ uczyni ę-  
Oddam córki r ękę i złota skrzyni ę 
I pół królestwa oddam do tego, 
Bo nasz Dratewka zrobił du Ŝo dobrego!” 
I tak rad-nierad Krak został zi ęciem szewca, 
Którego na wy Ŝyny wyniosła wypchana owca. 
 

 



 
Filip Bodkowski 

 
Autoportret 

Jestem jak koło wesołe i smutne. 
Ciągle zmienne, deszczowe, słoneczne, zimne i ciepłe. 
Mam oczy koloru pnia drzewa ściętego, 
Na którym moŜna usiąść i widzi się piękne widoki. 
Mam wzrost taki, jak malutkie drzewko […] 
Jak drzewko raz smutne, raz wesołe, zielone, brązowe. 
Mam ciemne włosy, prawie tak ciemne jak toń zimnej nocy 
Oświetlonej blaskiem KsięŜyca. 
Patrzę często w przyszłość, głęboką jak ocean martwy 
Raz wesoły i raz smutny. 

Znak szczególny – jestem uparty jak martwa natura 
 

SONDA WŚRÓD NAUCZYCIELI 
 

Jaką porę roku Pan/Pani najbardziej lubi i dlaczego? 
 

P. Ewa KrzyŜaniak – zimę, poniewaŜ moŜna jeździć na nartach i lato, 
bo wtedy są wakacje. 
P. Józef Biłyj – lato, bo są wakacje, jest ciepło i moŜna popływać oraz 
ponurkować. 
P. Katarzyna Walkowiak – najbardziej lubię wiosnę, poniewaŜ 
wszystko budzi się do Ŝycia. Jest teŜ słońce, ale nie jest zbyt gorąco,  
bo przy duŜym słońcu się męczę. 
P. Jadwiga Adamska – lubię wszystkie pory roku. KaŜda z nich ma 
swój urok. 
P. Joanna Maciaszek - Klimczyk – lato, bo leniuchuję. 
P. Małgorzata Bogdańska - Bodych – najbardziej lubię zimę i lato. 
W zimie jeŜdŜę na nartach, a w lecie Ŝegluję. 
P. Jolanta Skotnicka – lato, bo moŜna wyjeŜdŜać na dłuŜszy 
wypoczynek i na wakacje. 
P. Teresa Sienkiewicz – lato. Jest ciepło i moŜna wyjechać nad morze, 
a ja bardzo lubię morze. 
     Sondę przeprowadziły: 
    Paulina Hnida i Olga Roman,  5a 

 
 
 
 



 

„Bardzo lubi ę czytać ksi ąŜki” – wywiad z nauczycielk ą 
matematyki, pani ą Małgorzat ą Niedziel ą 

 
 

 

 

-Czy podoba się Pani praca w naszej szkole? 
- Tak, bardzo. 
 
- Jakie ma Pani zainteresowania oprócz matematyki? 
- Bardzo lubi ę czytać ksi ąŜki. 
 
- Kim Pani byłaby, gdyby nie została Pani nauczycielką matematyki? 
- Zawsze chciałabym by ć nauczycielk ą. 
 
- Czy lubi Pani swoją klasę? 
- Oczywi ście, Ŝe tak, cho ć wiadomo, Ŝe raz jest lepiej, a raz gorzej. 
 
- Czy któryś z Pani synów odziedziczył po Pani zdolności 
matematyczne? 
- Mam wra Ŝenie, Ŝe starszy.  
 
- Czy ma Pani swoją ulubioną potrawę? 
- Wiele lubi ę potraw, zwłaszcza tych przygotowanych przez 
mojego tat ę. 
 
- Czy podąŜa Pani za modą? 
- Wydaje mi si ę, Ŝe tak, przynajmniej si ę staram.  

                                                        
 Wywiad przygotowywali  
                          Patrycja Suchodolska i Grzegorz Janik, IVe 

 
 
 

- Jak to się stało, Ŝe została Pani 
nauczycielką matematyki? 
- DuŜy wpływ miała na to moja 
mama, bo te Ŝ jest nauczycielk ą 
matematyki, poza tym sama si ę 
zawsze ni ą interesowałam  



1 maja – Święto Pracy 
 
 1 maja 1886 odbył się strajk robotników w Chicago (czytaj: Szikago), 
zakończony zamieszkami na Haymarket Square. Robotnicy zbuntowali się 
przeciwko obniŜeniu płac. Zginął wówczas jeden policjant, a 70 
demonstrantów zraniono. Dla upamiętnienia tych wydarzeń, obradujący w 
ParyŜu w 1890 roku kongres załoŜycielski Drugiej Międzynarodówki, wybrał 
1 Maja jako dzień corocznych obchodów święta robotniczego 
(Informacje zaczerpnięte ze strony: www.wikipedia.pl) 
 

 
 

 Jak moja mama spędzała 1 maja, kiedy była mała: 
Do rowerka mojej mamy, przyczepiało się róŜne baloniki i biało-

czerwone flagi. Następnie moja mama jechała na swoim rowerku, a za 
nią szła rodzina na ulicę Piłsudskiego, bo właśnie tam odbywał się 
pochód, w którym uczestniczyło wielu ludzi, w tym przedstawiciele 
róŜnych zawodów. Ale najlepsze było to, Ŝe po zakończeniu pochodu, 
wszystkie dzieci szły do... cyrku lub wesołego miasteczka, które było nie 
daleko pochodu!  

 Więc wygląda na to, Ŝe wtedy pochody kojarzyły się dzieciom  
z ciekawą zabawą… 

     Kamil  Dziwota, kl. IVe 
 
 

SONDA 

W naszej szkole przeprowadziłyśmy sondę: 
Jaki jest twój ulubiony zespół ,piosenkarz, piosenkarka? 
 Udział w sondzie wzięło 55 uczniów, oto zwycięzcy: 
            1. Tokio Hotel - 10 głosów 
          2.   Blog 27        -9 głosów 
          3. Virgin           -5 głosów 
 
  Dodatek specjalny!Dodatek specjalny!Dodatek specjalny!Dodatek specjalny! 

 
Pan BiłyjPan BiłyjPan BiłyjPan Biłyj–––– Pink Floyd Pink Floyd Pink Floyd Pink Floyd    

Ewa KrzyŜaniak Ewa KrzyŜaniak Ewa KrzyŜaniak Ewa KrzyŜaniak –––– Bee Gees   Bee Gees   Bee Gees   Bee Gees      
    

   Magda Klonowska, Marta śółtańska, IVd 



 
Harry Potter III 

 
 To juŜ trzecia gra z serii „Harry Potter”. Gra się tam nie tylko Harrym, 
ale takŜe Ronem i Hermioną! Bohaterowie uczą się tu nowych zaklęć, np. 
Carpe Retractum to zaklęcie magicznego lassa, przyciągającego niektóre 
przedmioty do ciebie, a ciebie do innych. Lapifors przemienia małe statuetki 
królika w prawdziwe króliki, mogące wchodzić do króliczych norek, 
przegryzać trawę, kopać. Dragonifors zaś zmienia statuetki smoków w Ŝywe 
smoki. Mogą one ziać ogniem, a takŜe latać. Z kolei Glacius to zaklęcie 
zamraŜające. MoŜna nim pokonać ogniste salamandry a takŜe zamraŜać wodę  
i jechać po niej jak na deskorolce! Zaklęcie Expelliarmus, znane z poprzednich 
części jest zastąpione zaklęciem Depulso.  

Oprócz Fasolek Wszystkich Smaków Bertiego Botta są takŜe Dyniowe 
Paszteciki, i Kociołkowe Pieguski, przedstawiające większą wartość  
w sklepiku u Freda i Geogre’a, o którym powiem zaraz. Więc jest takŜe sklepik 
u Freda i Geogre’a. MoŜna w nim kupić hasła do portretów, czekoladowe Ŝaby, 
Karty Sławnych Czarodziejów I Czarownic. 

 PS. Grę moŜna wypoŜyczyć w mediatece biblioteki Ikara 
                         Mikołaj Dzięciołowski, IVd 

 
 
 
 

Ach te gwiazdy! 
 

Kasia Cerekwicka – konkurencja dla Michała Wi śniewskiego?  
  

A juŜ się wydawało, Ŝe nie ma szans, Ŝeby wróciła na estradę. 
Tymczasem piosenką „Na Kolana” Kasia Cerekwicka szturmem 

zdobywa listy przebojów, niewiele brakowało, a sprzątnęłaby 
sprzed nosa Michałowi Wiśniewskiemu udział w Eurowizji. 

Skromną uczennicę koszalińskiego technikum mechanicznego 
widzowie telewizyjnej Dwójki pokochali od razu. Kiedy miała17 lat, 

wygrała Szansę Na Sukces. Nagrodą był udział w koncercie 
Debiutów, podczas festiwalu w Opolu 1997r. Trzy lata później 

wydała swoją debiutancką płytę „Mozaika” i… wtedy zaczęło się 
psuć. KrąŜek bowiem nie został zauwaŜony, choć krytycy 

wypowiadali się o nim pochlebnie. Jednak ona nie poddała się. 
 Przez kolejne lata uczyła się śpiewać i wierzyła, Ŝe jeszcze 

zaistnieje na scenie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SondaSondaSondaSonda    
 

W naszej szkole przeprowadziliśmy sondę, w której 

wzięło udział 55 uczniów, przypadkowo zagadniętych na 

jednej z przerw. Pytanie, które zadaliśmy brzmiało:  

 

” Kto jest twoim ulubionym nauczycielem?” 
 

 Pierwsze miejsce zajął : 

p. Józef Biłyj  
 Drugie miejsce zajęła:              

p. Joanna Maciaszek – Klimczyk 
 Trzecie miejsce zajęła: 
p. Aleksandra Jeleń 

( po piętach pierwszej trójce deptała p. Krystyna 
Zagórska )          

      Sondę przeprowadziły: 

                                                       Kasia Dudys, 

                                                  Natalia Łazarewicz, 4e     

Plotki o roślinach 
 Kiedyś wierzono w magiczną moc bzu czarnego. Gdy Ŝadne inne 
lekarstwo nie pomagało na podagrę, to mieszkańcy Lasu Czarnego w ciągu 
trzech kolejnych wschodów słońca kuśtykali obok krzewów bzu. Ujmowali 
gałąź i prosili: „Bzie, ja mam choróbsko, a ty go nie znasz. Odbierz je, abym 
i ja go nie znał”.   

Słowianie na Morawach, jeśli cierpieli na febrę, to owijali szyję 
wiechciem słomy owsianej, biegli do bzu, i potrząsając nim, trzykrotnie 
powtarzali: „Bzie! Bzie! Bzie! Zima leŜy na mnie. Niech ze mnie zlezie i na 
ciebie wlezie”. Później, skacząc na jednej nodze, tyłem wracali do domu.  

Największym europejskim drzewem jest jodła pospolita (teraz 
rosnąca równieŜ w Polsce), która osiąga nawet 50metrów wysokości. Jedna 
sosna produkuje tyle tlenu, ile do oddychania potrzebują trzy osoby. 

 
     Anita Siudek, IVd 

 



KĄCIK KULINARNY MIRKA SADOWSKIEGO I GRZESIA JANIKA  
 
 

Babeczki waniliowe z malinami 

 

 

Składniki:  
- 12 dag miękkiego masła 
- 25 dag drobnego cukru (ale nie cukru pudru!)                                                                 
- 1 łyŜeczka olejku waniliowego 
- 3 jajka 
- 18 dag mąki 
- 1 łyŜeczka proszku do pieczenia 
- 3/4 szklanki mleka 
- maliny do dekoracji 
Polewa:  
- 6 dag przesianego cukru pudru 
- 2-3 łyŜki gorącej wody 
- kilka kropli wanilii  
 

 
Sposób przyrz ądzania: 
 
Rozgrzej piekarnik do temp. 180°C. Do dołków formy na babeczki powkładaj 
pergaminowe mankieciki. Utrzyj masło z cukrem na puszystą masę, dodaj 
wanilię i kolejno jajka (zanim dodasz kolejne jajko, upewnij się, Ŝe poprzednie 
dokładnie połączyło się z masą). Dodaj mąkę z proszkiem do pieczenia i 1/2 
łyŜeczki soli. Na koniec wlej mleko i wymieszaj, ale niezbyt dokładnie, bo masa 
musi mieć lekko grudkowatą konsystencję. Ciastem napełnij papierowe 
mankieciki, piecz 20-25 minut na złoty kolor. Wyjmij z piekarnika i studź przez 
10 minut w formie, a potem wyjmij i pozostaw, aby całkiem wystygły. Utrzyj 
składniki polewy, posmaruj ciastka i posyp malinami. Uwaga: polewę moŜesz 
przygotować z cukru pudru i soku z cytryny (nie dodajesz juŜ wanilii). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Wanilia* 

Suszony owoc wanilii płaskolistnej, byliny dorastającej do 
wysokości 10-15 m, pochodzącej z lasów Meksyku i innych krajów 
Ameryki Środkowej. Wanilia jest obecnie uprawiana na 
plantacjach Madagaskaru, Jawy i krajów Ameryki Południowej. 
Stosuje się ją jako dodatek do ciast, babek, tortów, kompotów i 
bitej śmietany. 



 

 
 

O dzieciach i dla dzieci 
 

Mama pyta Jasia:  
- Czy zmieniłeś juŜ rybkom wodę w akwarium?  

- Po co? One jeszcze tej nie wypiły 
 

Nauczycielka plastyki zadaje uczniom narysowanie rzeki i wędkarza. Pod koniec 
lekcji nauczycielka sprawdzając prace uczniów pyta Jasia:  

- A ty, dlaczego nie narysowałeś wędkarza?  
- Bo w rzece którą narysowałem, łowienie ryb jest wzbronione! 

 
Jasio na lekcji polskiego odmienia rzeczownik "kot" przez przypadki:  

- Mianownik: kot  
- Dopełniacz: kota  
- Celownik: kotu  
- Biernik: kota  

- Narzędnik: z kotem  
- Miejscownik: o kocie  
- Wołacz: kici kici! 
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