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   Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć  

i Joanny Dominik  
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Gwiazdka, gwiazdce zamrugała 
I choinka lśni już cała 
Naszych marzeń jest spełnieniem 
Bo jest piękna jak marzenie 
A pomarzyć czasem trzeba 
Każdy pragnie gwiazdki z nieba. 
 
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, 
szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnie-
nie marzeń w Nowym Roku. 

         Maja Wieczorek kl. 4b wraz z Redakcją gazetki „Ikarek” 
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   Święta Bożego Narodzenia, są obchodzone na całym świecie. Każdy ma swoje świąteczne trady-
cje. 
   My Polacy uwielbiamy to święto. Najpierw przeżywamy szał zakupów, ubieramy choinkę, mamy 
12 potraw na stole wigilijnym i idziemy na pasterkę. Dzieci czekają na prezenty, a starsi na czas 
spędzony razem.  
  Nie zapomnijmy o 4-tygodniowym adwencie i zjadaniu czekoladek z kalendarza adwentowego :)    
Jako uczennica nie mogę się doczekać, aż będą święta i w końcu się wyśpię. Myślę, że wiele osób 
czeka na wolne od szkoły i pracy.  

Życzę udanych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku !                                                           
Hania Pużyńska kl. 6a 
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W NUMERZE m.in.: 
Za nami już… 
Warto zwiedzić 
Wiadomości biblioteczne 
A to historia!  
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość i Nasza galeria 
Warto przeczytać 
Kącik pupila  
Kącik Szkolnego Logopedy 
Kącik łasucha 
Świąteczne tradycje i życzenia  
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki  

 

Rys.  Ewa Paszkiewicz kl. 4a Rys. Karolina Goździaszek  kl. 4c 
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Rys. Julia Szymańska  kl. 4c                   

Rys. Karolina Woźniak  kl. 4c                   
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Mróz ściął lodem brzeg stru-
myka. 
Zając z pola w las pomyka. 
Krasnalowi zmarzły uszy, 

już spod pieca się nie ruszy! 
 

Kraczą wrony na brzezinie: 
- Oj, nieprędko zima minie! 
   Autor Czesław Janczarski. 
Wybrała : 

Marta Paszkiewicz kl. 6a 
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Święta 
Wkrótce przyjdą białe święta, 
Pierwsza Gwiazdka nam zaświeci, 
A Mikołaj z długą brodą 
W mig odwiedzi grzeczne dzieci. 
 

Już niedługo w całym domu 
Będzie pachnieć pierniczkami, 
A dorośli oraz dzieci 
Będą cieszyć się świętami. 

Marta Paszkiewicz kl. 6a 

Dzień Niepodległości 
    Około 6.11.2017r. nasza wspaniała szkoła zaczęła mienić się w bieli 
i czerwieni. Zniknęły ostatnie plakaty związane z jesienią, a na ich 
miejsce zawieszono zupełnie nowe, związane z naszą kochaną ojczy-
zną. Jesienne smutki poszły w zapomnienie i we wszystkich wstąpiła 
nowa siła. Siła Polski! Odnieśliśmy sukces, związany z nieaktywnymi 
uczniami, którzy tak długo nie angażowali się w życie szkoły, a teraz 
spora część ozdób została wykonana właśnie przez nich. Piłsudski 
najwyraźniej zaczął działać na ich wyobraźnię :-). Nigdy nie widziałem tak dużego nakładu pracy 
związanego z przygotowywaniem ozdób w klasach w SP118. Dlatego należy docenić każdego, kto 
choć trochę się zaangażował. Jestem z nas dumny! Należy jeszcze wspomnieć o wspaniałych pra-
cach plastycznych naszych uczniów, którzy wykonali kawał dobrej roboty pod czujnym okiem Pani 
Ewy Żmidzińskiej. Święto odzyskania niepodległości uczciliśmy ostatecznie wspólnym śpiewem 
przy sztucznym ognisku w holu szkoły.                                                          Michał Rosiński kl. 6a 

Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Przed nami zima - czas krótkich i zimnych dni. Ale to też czas pięknych, ciepłych Świąt i zimo-
wych zabaw na śniegu lub lodowisku. Nasza Redakcja przygotowała dla Was dużo ciekawych arty-
kułów na długie wieczory. Zapraszamy do lektury!                                                                                                      
                                                                                                                                        Redakcja                                                          

Jedzie zima  
Przypłynęła chmura sina, 
od północy wiatr zacina. 
Kot wyjść z domu nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci! 

Kraczą wrony na parkanie: 
- Jedzie zima , groźna pani! 
 

I już lecą z nieba śnieżki, 
zasypują drogi, ścieżki, 
pola, miedzę i podwórka, 
dach, stodoły, budę Burka. 
 

Kraczą wrony na jabłoni: 
- Jedzie zima parą koni! 
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Rys. Hania Grzywińska 4c                   
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       1           

2                       

       3               
   4                     

 5                         

   6                 

1. Zwierzę z kolcami. 
2. Spadają z dębu. 
3. Jesienią liście…. z drzew. 
4. Ma rudą kitkę, lubi orze-
chy. 
5. Dziesiąty miesiąc. 
6. Zwierzę leśne z porożem. 

Cecylia Kapka kl. 4b 

1. Ubieramy się cieplej, bo na dworze 
jest … 
2. Mała słodycz z patyczkiem. 
3.Jemy w niej np. zupę. 
4. Trzymamy w nim kwiaty. 

Wiktoria Kamecka kl. 4b 

 1           
2            

 3           
4            

5) 

      1             
 2                   

     3             

   4                  
5                    

  6                  

      7            
     8             

1. Kolorowy, gadający ptak. 
2. Uczeń czyta ją obowiązkowo. 
3. Zwierzę w czarno-białe paski. 
4. Mają je drzewa pod ziemią. 
5. Noszą je przede wszystkim chłopcy. 
6. Ubieramy ją na święta w różne 
ozdoby. 
7. Kolorowy łuk nad ziemią. 
8. Pijemy go często podczas choroby. 

Karolina Kazan kl. 4b 

1. Biało-czarny miś. 
2. Pszczółka … (imię). 
3. Mała droga. 
4. Robak, który ma 8 nóg. 
5. Fioletowy owoc. 
6. Przeciwieństwo „tak”. 
7. Ciągną je renifery. 
8. Duża świeczka. 
9. Pada w zimie. 

Maja Wieczorek kl. 4b 

1. Ostatni miesiąc roku. 
2. Zimą pada z nieba. 
3. Szczypie w uszy. 
4. Do zjeżdżania z górki po śniegu. 

Ewa Paszkiewicz kl. 4a 
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Rys.  Ola Seniuk 4b 
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     ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    
Drodzy Czytelnicy! 
     Proponujemy Wam zagadkę, której rozwiązanie ukaże się w następnym numerze „Ikarka”. 
Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redakcji gazetki (biblioteka szkolna) z prawidłową od-
powiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 

 Redakcja                                           
Zagadka:  
     W oczach węgielki, z marchwi nos wielki. Na śniegu stoi. Ciepła się boi. Kto to jest? 

Ola Seniuk kl. 4b 

 
     
 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
4x9=              3x11=                7x3=             30x3=                9x7=             2x9=          4x10=       

72:9=              42:2=               18:3=            24:6=              63:7=             80:8=          56:8=                                              

Zadanie: 

   Do dekoracji sali na zabawę karnawałową dzieci przyniosły 65 balonów. W trakcie dmuchania 27 
balonów pękło. Dokupiono i nadmuchano jeszcze 25 balonów. Ile balonów zdobi salę? 

Odp.:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

82+3=    34+57=    57+43=    93+13=    9+28=    30+83=    11+11=   

93-8=    
 

138-56=    23-7=    64-8=    99-1=    18-9=    97-3=   

Rys. Internet D
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Przygotowały: Maja Wieczorek,  Ola Seniuk, Karolina Kazan kl. 4b   

Rys. Karina Zachert 4d 
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Alaska 
   Czy od pewnego czasu jesteście entuzjastami śniegu i mrozu oraz 
owoców morza? Jeśli tak, to macie wyjątkowe szczęście, bo dziś opi-
szę jeden z tych mroźniejszych terenów.  
   Alaska – wiecie, że do 1867 r. Alaska nie należała do USA? Nawet 
jeśli o tym wiedzieliście, to na pewno nie mieliście pojęcia o tym, że 
była to część ROSJI. Została odsprzedana po ciężkich negocjacjach. Dominują tam góry, z naj-
wyższym punktem Ameryki Północnej (szczyt McKinley), wyżyny i liczne stożki wulkaniczne. Do 
Alaski zalicza się też Aleuty (łańcuch małych wysp). Ciekawostką jest, że to największy stan 
USA, ale ma najmniejszą gęstość zaludnienia. Zima trwa tam aż 9 miesięcy oraz w szczytowym 
jej okresie temperatura dochodzi nawet do -51 stopni C. Oczywiście wszędzie, w tym okresie, 
można znaleźć śnieg. Kuchnia Alaski opiera się głównie na daniach z owoców morza oraz ryb 
takich jak łosoś. Innym używanym typem mięsa jest mięso reniferów, fok, morsów oraz ptaków.  
   Alaska posiada swój własny, piękny Park Narodowy Denali. Alaskę polecam wszystkim jeszcze 
nieodkrytym lub już odkrytym podróżnikom. 

Michał Rosiński kl. 6a 

Kolonia – Niemcy 
    Lubicie oglądać zabytki i architekturę? Jeść przepyszne słodkości? 
Robić zakupy? Jeśli tak, to koniecznie przyjedźcie do Kolonii. Jest tu 
stara gotycka katedra, numer 1 wśród ulubionych przez Niemców za-
bytków. Dużo sklepów, księgarnia, w której by kiedyś teatr lub opera. 
Można kupić też tam oczywiście precle marcepanowe, myślę, że każdy 
powinien ich spróbować, bo są tak pyszne, że zawsze je tam kupuję 
(można kupić je blisko katedry).           Polecam – Hania Pużyńska kl. 6a   

Budapeszt 
   Budapeszt jest stolicą Węgier. Warto tam pojechać, choćby po to, 
by zobaczyć przepiękny budynek parlamentu. Wygląda jak zamek z 
bajki! To tam kręcono część zdjęć do filmu „Złoty kompas”. Oprócz 
parlamentu warto zwiedzić Zamek Królewski (gdzie można wjechać 
wagonikiem po prawie pionowej ścianie), wejść na Wzgórze Gellerta i 
odwiedzić mnóstwo wspaniałych kościołów, w tym największą w Europie synagogę. Można też 
zjeść pyszne kurtoszkołacze lub donuty o wielu smakach. Wieczorem warto przepłynąć się Duna-
jem, bo wtedy miasto jest pięknie oświetlone. Naprawdę polecam!              Ewa Paszkiewicz kl. 4a   

Hiszpania  
Ciekawostki o kraju 

   Corocznie w Hiszpanii organizowana jest bitwa na pomidory tzw. La Toma-
tina, która przyciąga tysiące turystów z całego świata. Święto to obchodzo-
ne jest w hiszpańskiej miejscowości Buñol. Tradycyjnie pomidorowa bitwa 
odbywa się w ostatnią środę sierpnia, podczas uroczystości związanych z 

kilkudniowymi obchodami ku czci patrona miasta, św. Ludwika Bertranda. Korzenie Tomatiny 
sięgają 1945 r., kiedy to grupa nastolatków wszczęła bójkę podczas odbywającej się w ostatnią 
środę sierpnia parady i zaczęła obrzucać się pomidorami z pobliskiego sklepu. Od 2013 r. udział w 
pomidorowej bitwie jest płatny. Bilet kosztuje 10 euro. 

Karolina Kazan kl. 4b 
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  Miło nam poinformować, że w bibliotece pojawiły się nowości zaku-
pione zgodnie z sugestią naszych czytelników z funduszu uzyskanego 
z kiermaszu książek. Podczas kiermaszu uzbieraliśmy 182 zł. Pienią-
dze przeznaczyliśmy na zakup książek, które znalazły się w rankingu 
"Bestseller literacki uczniów klas IV-VI", a których nie posiadaliśmy 
w naszym księgozbiorze. Zakupiliśmy jeden komplet serii Rica Rior-
dana "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" oraz 6 części serii 
"Wojownicy" Erin Hunter (t.1-t.6).  

    W listopadzie odbyły się w bibliotece imprezy dla klas 1 związane z 
przyjęciem uczniów  w poczet czytelników naszej szkolnej biblioteki. 
Panie bibliotekarki zapoznały uczniów z księgozbiorem, regulaminem 
wypożyczania książek, oraz zachowaniem podczas pobytu w bibliotece. 
Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, wypożyczyli swoją pierwszą 
książkę i odtąd mogą już korzystać z naszej biblioteki. 
                       Opracowały: Panie Adriana Grochala-Kopeć i Alina Rodak 

Star Wars - THE LAST JEDI 
   Na wstępie napiszę, że to reklama filmu, który jeszcze nie miał swojej premiery. Seria Star 
Wars ma już siedem ekranizacji, osiem, licząc Łotra Jeden. Jest to, moim zdaniem, najbardziej 
interesująca seria filmów. Pierwsze 3 części były niezadowalające. Fabuła była bardzo powierz-
chowna. Skupiała się na dwóch walczących ze sobą frakcjach. Rekompensowała to odrobinę grafi-
ka, która na tamte lata była powalająca. Od czwartej odsłony wszystko nabrało rumieńców. Uni-
wersum gwiezdnych wojen jest bardzo zróżnicowane. Mimo, że to gatunek science fiction, a więc 
jest w nim bardzo mało realizmu, to nawet osoby, które nie lubią tego typu filmów, mogę zapew-
nić, że wyniosą z nich wiele wrażeń. Historia filmu będzie opierała się na dwóch frakcjach. Rebe-
liantach, którzy walczą o wolność Galaktyki oraz Nowym Porządku, który chcę ją zniewolić. 
Wszystko nie jest jednak tak banalne, jak mogłoby się wydawać, gdyż obie strony wiążą użytkow-
nicy mocy oraz więzy rodzinne. Podejrzewam, że film będzie znakomity. Gorąco polecam. A na tę 
chwilę możemy delektować się zwiastunami filmu i z niecierpliwością czekać na jego premierę w 
grudniu… 

Michał Rosiński kl. 6a 

KĄCIK FILMOWY... 

   6 listopada w naszej bibliotece świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek. Z tej okazji odbyła się akcja „Bajkowo-zagadkowo w bibliotece”. Tego 
dnia każdy, kto odwiedził bibliotekę i prawidłowo odpowiedział na wylosowaną 
bajkową zagadkę, otrzymał w nagrodę cukierka, zakładkę lub naklejkę. Impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, większość dzieci potrafiła odgad-
nąć, jaka postać z popularnej bajki jest bohaterem zagadki. 

   Kameleony  to niezwykłe zwierzęta zamieszkujące Afrykę oraz Ma-
dagaskar. Są także nieliczne gatunki zamieszkujące Europę! W kamele-
onach niezwykłe jest to, że mają długi język,  potrafią zmieniać kolor 
ciała, dzięki czemu potrafią się dobrze zakamuflować.  

                                                               Aleksandra Seniuk 4b 
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Rys.  Emilia Wójcikowska 4c 

Konkurs „Z kulturą na co dzień” 
   Informujemy, że po dogrywce, która odbyła się 6 listopada, wyniki konkursu dla klas IV są 
następujące: 
I miejsce - Iga Rogoza kl. 4i, 
II miejsce - Maja Wieczorek kl. 4b, 
III miejsce: Oskar Kozubek kl. 4d, 
Wyróżnienia: Victoria Morelowska kl. 4e i Emilia Pastuszka kl. 4h. 

Sukces w XV Matematycznym Marszu na Orientację 
    Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły odnieśli ogromny sukces w XV Matema-
tycznym Marszu na Orientację. W konkursie, który miał miejsce 21.10.2017 w Parku Zachodnim, 
wzięły udział trzy patrole uczniowskie z naszej szkoły. Wyniki konkursu są następujące:  
I miejsce patrol w składzie: Cezary Surmiak 6c , Mateusz Gniadek 6c, Weronika Mikuśkiewicz 6c,  
IV miejsce  patrol w składzie: Klaudia Rejek 5b, Marek Rejek 5b, Justyna Kładoczna 5b.  
VIII miejsce  patrol w składzie: Julia Furdzik 6c, Małgorzata Łukasik 6c, Filip Jadwiszczak 6c . 
Dodatkowo Marek Rejek zdobył nagrodę w Łamigówkach.  

Awans do drugiego etapu konkursu zDolny Ślązaczek z języka angielskiego 
   Do drugiego etapu konkursu zDolny Ślązaczek z języka angielskiego, który odbędzie się w 
dniach 11-12 grudnia zakwalifikowali się: Filip Jadwiszczak kl. 6c oraz Hubert Paździor kl. 6a. 

Wyniki konkursu literackiego "Wrocław i jego krasnale" 
21 listopada w Dniu Życzliwości, podczas Balu Krasnali, zostały ogłoszone wyniki konkursu lite-
rackiego "Wrocław i jego krasnale". Oto lista laureatów: 
Miejsce 1 - w kategorii Wiersz własny: Hanna Rzeźniczak - 3b 
Miejsce 1 - w kategorii korekty wierszy:  Natalia Kisiecka - 1e 
Miejsce 2 -  Hanna Konewka 3a 
Miejsce 3 -  Katarzyna Skotny 1a  oraz  Aniela Wnukiewicz 2b 
Wyróżnienia : Marcelina Górecka 3a, Nikola Olszowy 3b,Liwia Jankowska 2c, Bohdan Hrynko 3h. 

Rys. Ania Babula 4c 
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Rys.  Maja Faleńska 4f 

Rys.  Natalia Barnaś 4f 
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Historie pomijane: Tadeusz Rozwadowski 
   Urodził się 19 maja 1866r. Oczywiście został patriotą i wojskowym. Prawdopodobnie postąpił 
tak dlatego, ponieważ ponoć jeden z jego przodków bił się w bitwie pod Grunwaldem, a dziadek 
miał się bić w Powstaniu Listopadowym. Z kolei jego ojciec oraz stryj brali udział w Powstaniu 
Styczniowym. Ojciec kładł nacisk na naukę honoru i patriotyzmu młodego Tadeusza.  
   Rozwadowski służył w wojsku austriackim. Pamiętajmy o tym, że byliśmy wtedy pod zaborami i 
o wolnej Polsce można było sobie tylko pomarzyć. Nasz Bohater wychodził więc z założenia, że 
dla Polski nie jest wstydem kształcić się na najlepszych uczelniach w innym kraju po to, by póź-
niej te doświadczenie wykorzystać dla ojczyzny.  
   Oprócz wojska interesował się artylerią. Został pierwszym nie - austriackim uczniem uznanym 
za najlepszego na uczelni. Został attaché wojskowym i wysłano go do Bukaresztu, czyli stolicy 
Rumunii. Oficjalnie to grywał tam w karty, chodził na spotkania, uczestniczył w przyjęciach, a 
tak naprawdę jego celem było zbieranie informacji, co knuje Rosja, Turcja i co słychać w pań-
stwach bałkańskich. Spisywał się na medal. Pisał obszerne raporty i został awansowany. Kiedy 
wrócił z Bukaresztu, miał trochę wolnego czasu. Spędzał go na czytaniu coraz to nowszych ksią-
żek o artylerii. To, co przeczytał starał się ulepszać. I tak wymyślił armatni aparat celowniczy i 
pociski odłamkowo - burzące.  
   Z entuzjazmem ruszył na front w momencie wybuchu I wojny światowej, gdyż on również wi-
dział w tej wojnie szansę na powrót Polski na mapę. Udało mu się wygrać wiele bitew artyleryj-
skich oraz miał on powiedzieć cesarzowi, że wojacy traktują okropnie cywili, przez co podpadł 
dowództwu. Tadeusz bardzo spierał się z jednym generałem podczas wojny – Goglią. Było wiado-
mo, że jeśli panów się nie rozdzieli, to któryś któregoś w końcu zabije. Zgadnijcie, kogo zabrali 
z frontu. Oczywiście, że Rozwadowskiego w stan spoczynku. Nie minęło dużo czasu i do wojska 
powrócił. Do wojska polskiego. Szybko powstała armia, która miała odbić ukochane miasto Tadeu-
sza, czyli Lwów. Zaprzyjaźnił się z francuskim marszałkiem Foch'em, który zgodził się na pre-
wencyjny atak Polski na bolszewików. I do pewnego momentu wszystko szło dobrze. Ale bolsze-
wicy po pewnym czasie przypuścili potworny kontratak. Bardzo wierzył On w wojsko, więc kazał 
mu się przegrupować, chwilkę odpocząć i atakować.  
   To właśnie Tadeusz przedstawił plan bitwy warszawskiej Józefowi Piłsudskiemu. Podczas za-
machu majowego Rozwadowski bronił się przed buntownikami, bo tak ich określał. Za to, że opo-
wiedział się po stronie rządu, wtrącono go na rok do zimnej i brudnej celi. Po wyjściu był już 
stary i mówiono, że to wrak człowieka. Zmarł w 1928r. 

Michał Rosiński kl. 6a 

A to ciekawe: Dlaczego Piłsudski miał wąsy? 
   W dwudziestoleciu międzywojennym noszenie dużych wąsów było już nie-
modne. Dopuszczalny był jedynie niewielki wąsik- tzw. kapka. Wśród męż-
czyzn byli jednak miłośnicy tradycyjnych bujnych wąsów, którzy wyłamywali 
się z tej reguły. Byli to między innymi Ignacy Mościcki, Wojciech Kossak czy 
Józef Piłsudski. W przypadku Marszałka była to jednak konieczność. Józef 
Piłsudski podczas pobytu na zesłaniu na Syberii brał udział w buncie więź-
niów. Wówczas pewien rosyjski strażnik wybił mu kolbą karabinu dwa przed-
nie zęby. Marszałek, który nie przepadał za wizytami u dentysty, zapuścił 
wtedy wąsy, aby zasłonić usta. Józef Piłsudski do końca życia miał braki w uzębieniu, a potężne 
wąsiska stały się wkrótce jego znakiem rozpoznawczym. 

Krzysztof Bielecki kl. 6a 
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Czy wiesz, że:  
- Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich palców – ich odciski mogą służyć do identy-
fikacji osobników. 
- Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe. 
- Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył. 
- Ślimak może zapaść w sen na trzy lata. 
- Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze skręcają zawsze w lewo. 
- Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać. 
- W Australii żyje dwa razy więcej kangurów, niż ludzi. 

Michał Korczyński kl. 5d 
- Wielbłądy w swoich garbach gromadzą tłuszcz. Są to zapasy energii starczające na wiele tygodni. 
- Sekwoje to największe drzewa na świecie. Osiągają nawet do 100 metrów wysokości. 
- Około 60% wagi człowieka to woda. Nawet kości są w 20% zbudowane z wody.  

Ewa Paszkiewicz kl. 4a 
- Logo McDonald’sa jest bardziej rozpoznawalne na świecie niż krzyż chrześcijański. 
- Polska należy do najbardziej katolickich krajów świata i jej liczba ateistów wzrasta najwolniej w 
Europie. 
- Ludzie z innych kontynentów zaczynają coraz częściej odwiedzać nasz kraj, nasze polskie morze. 
W tym roku liczba dochodów Polski z turystyki pobiła rekord jeszcze przed końcem sezonu. 

Michał Rosiński kl. 6a    
- Bobry używają swoich płaskich ogonów do pływania!  Gdy jednak zbliża się niebezpieczeństwo 
uderzają głośno o wodę ostrzegając swoich kolegów. 
- Ślimaki to niezłe śpiochy! Mogą zapaść w sen aż na trzy lata! 
- W Anglii co roku odbywają się serowe wyścigi - zawody w staczaniu sera ze wzgórza. 
                                                                                                                  Aleksandra Seniuk kl. 4b
-  Ludzki włos jest w stanie utrzymać nawet 3 kg. 
- Używamy 300 mięśni, żeby utrzymać równowagę, gdy stoimy. 
- Największy arbuz ważył 118 kg. 
- Wenus obraca się w przeciwnym kierunku, niż inne planety. 
- Na początku lat 60 ubiegłego wieku w Dubaju żyło 60 tysięcy osób, teraz jest ich 2,3 miliona. 

Martyna Skrzeszewska kl. 4i                                                                  

      W październiku klasa 6a wybrała się ze swoją wychowawczynią do 
Muzeum Pana Tadeusza. Podczas warsztatów uczniowie poznali biogra-
fię Adama Mickiewicza i obejrzeli jego rękopisy, w tym fragmenty 
„Pana Tadeusza”, naszej narodowej epopei. Mieli również okazję spró-
bować swoich sił w kaligrafii, dowiedzieć się czegoś o epoce romanty-
zmu i codziennym żuciu oraz muzyce tamtych czasów. Lekcja muzealna 
była ciekawa. 

Marta Paszkiewicz kl. 6a 
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Wywiad z Panią Justyną Bejmowicz: 
 - Ile lat pracuje Pani w szkole? 
- Pracuję w szkole 9 lat. 
- Czy pracowała Pani w innej szkole? 
- Tak, pracowałam w trzech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach w Poznaniu. 
- Czy zawsze pracowała Pani jako wychowawca świetlicy? 
- Nie, w Poznaniu głównie pracowałam jako nauczyciel w-f. Od 2013 r. pracuję w 
SP 118 jako wychowawca świetlicy. 
- Czy lubi Pani swój zawód? 
- Tak, bardzo. 
- Jakie Pani lubi książki? 
- Najbardziej lubię kryminały. 
- Jakie jest Pani ulubione zwierzę? 
- Moje ulubione zwierzę to papuga.                              Maja Wieczorek i Wiktoria Kamecka kl. 4b 

Wywiad z Panem Dominikiem Szałatą  
- Gdzie Pan chodził do szkoły? 
- Chodziłem do szkoły podstawowej im. Bolesława Chrobrego. 
- Lubił Pan już wtedy zajęcia techniczne? 
- Bardzo je lubiłem, mieliśmy specjalną salę i przyrządy do techniki. 
- Co sprawiało Panu szczególną przyjemność? 
- Wykonywanie prac z drewna. 
- A lubi Pan majsterkować w domu? 
- Najbardziej lubię np. malować ściany. 
- Z jakiej swojej pracy jest Pan najbardziej dumny? 
- Z pracy nauczyciela. 
- Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela techniki? 
- Ponieważ lubię mieć kontakt z dziećmi i wykonywać z nimi różne prace manualne. 

Ola Kosiec i Martyna Skrzeszewska kl. 4i 

Wywiad z Panią Dorotą Olenderek 
- Skąd ma Pani tyle energii do zajmowania się dziećmi? 
- Często sama się nad tym zastanawiam i jak dotąd nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. 
- Czy ma Pani jakieś źródło na swoje pomysły, jak spędzać czas z dziećmi, czy może wymyśla Pani 
wszystko sama? 
- Mam dni, kiedy pomysły same wpadają do głowy, ale korzystam też z Internetu. 
- Ile lat pracuje Pani w swoim zawodzie? 
- Minęło już 25 lat. 
- Dlaczego wybrała Pani naszą szkołę? 
- W SP 118 pracuję prawie 10 lat i trafiłam tu dzięki koleżankom, które już tu 
pracowały. 
- Czy lubi Pani pracę z dziećmi? 
- Jeszcze tak :), ale bywają dni, kiedy zmęczenie bierze górę. 
- Czy ma Pani hobby, a jeśli tak, to jakie? 
- Bardzo lubię chodzić do kina na ciekawe filmy, czytać książki, rysować i wymyślać prace pla-
styczne, które mogą wykonać dzieci. 
- Mamy teraz czas przedświąteczny, czy lubi Pani Święta? 
- Bardzo. Tylko szkoda, że od wielu lat brakuje prawdziwej zimy w tym okresie, czyli mrozu i 
dużo śniegu.                                                               Dziękuję za rozmowę, Michał Rosiński kl. 6a 
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                …Japońskim wynalazku 
    Japończycy to bardzo pomysłowy naród. To właśnie w ich kraju wymyśla 
się dziwne, ale też pomysłowe wynalazki. Na przykład stworzyli coś, co 
nazywam „podporą dla zmęczonych”. Owo coś miało służyć ludziom, którzy 
zmęczyli się staniem w autobusie, metrze lub pociągu. Nie wiem, czy Ja-
pończycy faktycznie używają tego przyrządu, ale mnie po 20 minutach 
jazdy z tą „podporą” zaczęłaby boleć broda :).  Co więcej, chodzenie z nią 
po ulicy też jest raczej kłopotliwe. Wyobraźcie sobie, że musicie z czymś 
takim przyjść do szkoły… 
                                                                                                                Marta Paszkiewicz kl.6a 
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Rys.  Karina Zachert 4d, Julia Kłokowska 4a 
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    Tym razem w kąciku szkolnego logopedy garść zadań ortograficznych. Zapraszamy do rozwią-
zywania i utrwalania prawidłowej pisowni. Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redakcji 
„Ikarka” (biblioteka) z prawidłowo rozwiązanymi zadaniami otrzymają słodką nagrodę. 

Życzymy powodzenia 

Opracowała Pani Joanna Dominik 

1                    
    2            
    3             
  4               

    5             
  6               

 7                

    8            
   9             

   10            

1. Są w lesie trujące …. 
2. Np. Odra. 
3. Obrazek na ręce. 
4. Małe zwierzę domowe. 
5. Można je znaleźć w lesie. 
6. Z trudnościami ortograficznymi. 
7. Dawno temu, za lasami, za górami… 
8. Mają je zwierzęta na grzbiecie. 
9. Koleżanka igły. 
10. Skacze i pływa w wodzie. 

Kinga Grabowska kl. 4c 

  1                  

  2                  

3                  

 4                   

  5                     
  6               

 7                

  8                 

  9               

  10              

11                  

  12                    
13                  

14                      

1. Zielona pnąca roślina. 
2. Zgubił je pan Hilary. 
3. Śpimy na nim. 
4. Gdy mamy grypę, idziemy do … 
5. Uczy w szkole. 
6. Rodzice zawożą nim do szkoły. 
7. Mieszka w zamku. 
8. Przysmak wiewiórki. 
9. Można go spotkać w zamku o 
północy. 
10. Zabiera go Wróżka-Zębuszka. 
11. Pływają po niej barki. 
12. Ma róg na nosie. 
13. Jeden z palców to … 
14. Mieszka w jaskini. 

Dawid Wolanin kl. 4c 

Rys.  Kinga Nych 4c 
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Niesamowity kot 
Wydawało się, że to będzie zwyczajny dzień. Wracając jak zawsze ze szkoły, usłyszałam miau-

czenie. Po chwili zobaczyłam małego kota. Ostrożnie wzięłam go na ręce. Nie miał obróżki i był 
bardzo zaniedbany. Postanowiłam zabrać go do domu.  

W domu razem z mamą wykąpałam go. Pod grubą warstwą brudu zobaczyłam piękne, śnieżno-
białe futerko. Potem, niestety, musiałam odrobić lekcje. Kotek wspinał mi się na kolana, przez co 
nie mogłam się skupić na pracy domowej. Na szczęście miałam mało zadane, a następnego dnia był 
weekend, więc mogłam poświęcić mu dużo czasu.   
– Mamo, musimy mu nadać jakieś imię – powiedziałam, bawiąc się z kotkiem.  
– No tak, masz rację. 
– Więc jak go nazwiemy? 
– Nie wiem, ale to ty go przyniosłaś. 
– Wiem, ale mogłabyś pomóc mi coś wymyślić! – zawołałam. Nie miałam ochoty kłócić się z mamą. 
– Dajcie mi wreszcie coś do jedzenia! Zajmujecie się tylko sobą, zamiast MNĄ!  
– To ty umiesz mówić!? – wykrzyknęłam równocześnie z mamą. 
– A to nie jest przypadkiem normalne? – zdziwił się kot – Przecież wszystkie zwierzęta mówią, 
trzeba tylko dobrze słuchać. 
– No to jak chcesz się w końcu nazywać? – zapytała wyraźnie zdenerwowana mama. 
– Nie jak CHCĘ SIĘ NAZYWAĆ, tylko jak SIĘ NAZYWAM, a nazywam się Xyu. 
– To brzmi jak imię dla kotki – powiedziałam. 
– Bo ja przecież JESTEM kotką, a nie kocurem! Co wy sobie myślicie! I dajcie mi w końcu jeść! 
– Już ci przynoszę, Xyu – powiedziała mama, wstając. Podczas gdy ona szykowała jedzenie, posta-
nowiłam dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczej kotce. 

c.d.n.                                                                                                      Ewa Paszkiewicz kl. 4a 

W nieznanej krainie 
- Wstawaj! 
- Jeszcze minutkę mamo… - wyszeptałam, nadal nie do końca rozbudzona. Nie zamierzałam się 
jeszcze podnosić z łóżka. Było zbyt wcześnie. Wtedy dotarło do mnie, że wcale nie leżę na łóżku, 
tylko na trawie. Zdziwiona otworzyłam oczy. Zobaczyłam… chłopaka celującego we mnie mieczem?!  
- Aaaa! - krzyknęłam przestraszona. Chłopak popatrzył na mnie dziwnie i powiedział coś w niezro-
zumiałym dla mnie języku, co odebrałam jako „Uspokój się!”. Nie był do mnie przyjaźnie nastawio-
ny. Nagle zdałam sobie sprawę z tego, że jestem w samej piżamie. Próbowałam się przesunąć, ale 
wycelowany we mnie miecz skutecznie mi to uniemożliwiał. Nagle tuż przed moimi oczami zabłysło 
światło… 
 c.d.n.                                                                                                        Marta Paszkiewicz kl. 6a 

 

Świąteczny bałwanek 
         Co jest potrzebne?: 
- biała skarpetka,  gumki recepturki,  nożyczki,  ryż (surowy),  ozdoby 
(wstążka, guziki, szpilki i inne wg pomysłu) 
         Jak to zrobić?: 
   Skarpetkę należy przeciąć nożyczkami w okolicach pięty. Wsypać 
ryż. Związać gumką na górze  i w połowie. Ozdobić: dodać guziczki, oczka i nos. 
    Uwaga – jak bałwanka włoży się do mikrofalówki, to będzie ciepły termofor! :) 

Hania Pużyńska kl. 6a 
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Gringo wśród dzikich plemion 
   Lubicie książki podróżnicze? A może chcielibyście się z czegoś pośmiać? 
Książka znanego podróżnika, Wojciecha Cejrowskiego, w zabawny i ciekawy spo-
sób opowiada o spotkaniach z dzikimi plemionami Indian i jeszcze groźniejszymi 
strażnikami przejść granicznych. Dowiecie się jak łapać „wredne Schmetterlin-
gi”, przetrwać w dżungli, czy też jak podrobić wizę. Książka jest bardzo intere-
sująca i pełna humoru. Polecam.                               Marta Paszkiewicz kl.6a 

Detektyw Bzik 
    Zachęcam was do przeczytania fantastycznej książki Anny Paszkiewicz pt. 
„Detektyw Bzik”. Opowiada ona o przygodach  Bzika, któremu znudziło się bycie 
tylko kogutem wystawowym. Zapragnął zostać detektywem. Otworzył własne 
biuro, zatrudnił sekretarkę i… Dalej nie zdradzę, lepiej przeczytajcie sami! 

Ewa Paszkiewicz kl. 4a 
 

Topowa DYCHA  
   Ta książka zawiera 10 kategorii, w których pojawia się po 10 faktów, mniej lub 
bardziej znanych. Znajdzie się tu coś dla każdego: od podróżnika, przez wielbi-
ciela kina, na fanie gier komputerowych kończąc. Tytuł książki sugeruje, że zo-
staną w niej przedstawione fakty, o istnieniu których zwykli ludzie nie mieli 
pojęcia. Czy faktycznie tak jest? Nie powiedziałbym. Część faktów powtórzyła 
się z tymi, jakie znalazły się w książce „Księga pytań i odpowiedzi”. Na przykład 
reguła pięciu sekund. Kojarzycie ją, prawda? Otwieracie cukierka i wypada on z 
papierka na ziemię. Szybko się po niego schylacie, patrzycie, czy nie ma na nim 

nic, czego spożyć się nie da i wsadzacie go sobie do ust, bo pięć sekund przecież na podłodze nie 
leżał. Czy na pewno nie znalazły się na nim bakterie? Tego musicie dowiedzieć się sami.                                      

                                      Krzysztof Bielecki kl. 6a       
Seria Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai 

Bardzo chciałabym wam polecić książki Martina Widmarka z tej serii. Lasse 
i Maja to dwójka przyjaciół, którzy prowadzą biuro detektywistyczne w 
szwedzkim miasteczku Valleby. W miasteczku tym często dochodzi do 
różnych kradzieży i innych przestępstw. Mali detektywi pomagają komisa-
rzowi policji w rozwiązywaniu zagadek. Na przykład w książce pod tytułem 
„Tajemnica urodzin”, gdy na urodzinach jubilera, Barbarze Palm skradziono 
naszyjnik z drogocennym diamentem, Lasse i Maja odnaleźli złodzieja. Jeśli 
lubicie zagadki kryminalne to przeczytajcie tą oraz inne książki z tej serii.                 

Maja Wieczorek kl. 4b 

    Czytałam ostatnio ciekawą książkę Agnieszki Chylińskiej pt.: Zezia i 
wszystkie problemy świata. Książka ta opowiada o dziewczynce,  która czuje 
że na jej głowę spadają wszystkie problemy świata, ale wierzy, że wszystko 
dobrze się skończy. Jest to ciepła opowieść o tym, że rzeczy dobre są czasem 
blisko nas, tylko trzeba się pilnie rozglądać. Bardzo zachęcam do przeczytania 
tej książki. 
                                                                                   Aleksandra Seniuk kl. 4b      
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t Składniki: 

- 140 g gorzkiej czekolady 
- 130 g miękkiego masła, pokrojonego na ka-
wałki 
- 100 g brązowego cukru 

Przygotowanie: 
1. Czekoladę pokroić na drobne kawałeczki. 
2. Do miski włożyć masło, cukier, jajko, cukier waniliowy, wszystko dokładnie 
wymieszać. 
3. Dodać mąkę, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia i sól – ponownie wy-
mieszać. 
4. Dodać rozdrobnioną czekoladę. 
5. Z masy uformować łyżkami kulki wielkości orzecha laskowego. Układać je na przygotowanej 
blasze w odstępach 5 cm. 
6. Piec przez 10-12 min. w temperaturze 180 °C aż nabiorą złocisto-brązowego koloru. 
7. Pozostawić do ostygnięcia. 
8. Przechowywać w hermetycznie zamkniętym pojemniku. 
Smacznego!                                                                                  Martyna Skrzeszewska kl. 4i  

CIASTECZKA ŚWIĄTECZNE 

 Składniki: 
- mąka pszenna 300 gram  
- margaryna 200 gram  
- cukier puder 50 gram  

Sposób przygotowania: 
   Składniki na ciasto zagnieść, rozwałkować i wykrawać ciasteczka za pomocą foremek (mogą mieć 
kształt choinek, gwiazdek, itp.). Ciasteczka układać na wysmarowanej tłuszczem blaszce, piec ok 
10 minut w 200 st. C. Ciasteczka udekorować -  polać lukrem lub obsypać cukrem pudrem. Cia-
steczka można również powiesić na choince.  

Karolina Kazan kl. 4b 

Przepis na lukier (na przykład do pierniczków na świąteczną choinkę) 
Składniki: 
- wrzątek 
- sok z cytryny 
- cukier (zwykły-biały) 
Sposób przygotowania: 
Do miski wlać wrzątek i dodać cukier. Energicznie wymieszać. Dodać sok z 
cytryny. Gotowe! 
Wskazówki: 
• Jeżeli lukier jest za rzadki - dodać cukru. 
• Jeżeli lukier jest za gęsty – dodać wody. 
Prawda, że proste?                                                                                       Hania Pużyńska kl. 6a 

- 1 jajko 
- 2 łyżeczki cukru waniliowego 
- 180 g mąki pszennej 
- ½ łyżeczki sody oczyszczonej 
- ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
- szczypta soli  

Ciasteczka z czekoladą 

- cukier kryształ 50 gram  
- cukier waniliowy 1 łyżka  
- jajko 1 szt.  


