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Zajączek dzwoni do zajączka: 
- Halo? To ty? 
- Nie. To ja. 
- A to przepraszam, pomyłka. 

Poniedziałek rano: 
- Która godzina? - pyta Jaś kolegę z 
ławki. 
- Pięć po ósmej. 
- Ojej, ale ten tydzień się wlecze! 

Pan od matematyki pyta Jasia: 
- Co to jest kąt? 
- To najbrudniejsza część 
mojego pokoju. 

- Przychodzi mama z zebrania i krzyczy: 
- Jasiu, twoja wychowawczyni powiedziała mi, że 
ani razu od wakacji nie byłeś w szkole! 
- To już się wakacje skończyły? 

  

Wybrali: Anita Kościelny kl. 5c, Marta Ryndak  kl. 6b,  Magda Dudziak  kl. 5c, Paulina Kłak  kl. 6b 

Nauczycielka pyta Jasia: 
-Kiedy odrabiasz lekcje? 
-Po obiedzie. 
-To czemu nie masz obrobionych lekcji? 
-Bo nie było obiadu. 

Jasio ogląda książkę medyczną. Na jednej z 
nich jest ludzki szkielet. 
-Co to jest, dziadku? 
-Szkielet to zostaje z człowieka gdy czło-
wiek umiera. 
-Czyli do nieba idzie samo mięsko? 

Do Kowalskich przyjechała babcia. 
- Wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta. 
- Staram się - wzdycha wnuczek - ale mama 
i tak zawsze znajdzie mnie i wykąpie… 

Jak najczęściej 
informatycy zwraca-
ją się do swoich 
żon? 
- Myszko. 

- Jasiu, jakie są twoje ulubione kwiaty? 
- Róże. 
- Dobrze, to napisz to słowo na tablicy. 
- Nie, to jednak wolę maki. 

   Spotkały się dwa pieski na spacerze. Jeden 
pyta drugiego: 
- A w ogóle to jak ty się nazywasz? 
- Właściwie to nie jestem pewien, ale chyba 
„Siad” 

Przedstawiamy 
Wam prawie cały 
nasz zespół re-
dakcyjny, skład 
- poniżej 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
 

Za nami już … 
Książki Naszych Marzeń 
Warto przeczytać 
Kącik filmowy 
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Szkolny Kącik SKO 
W Świetlicowej Gromadzie 
Kącik pupila 
Warto zwiedzić  
Nasza twórczość 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki i Humor  
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
   I znów po wakacjach mamy tylko wspomnienia… Nowy rok szkolny w pełni zagościł wśród nas—
nawet  pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczestnikami społeczności szkolnej. Za oknami kolo-
rowo…  cóż, jesień…  
  Na dłuższe słotne wieczory proponujemy Wam naszą szkolną gazetkę, pełną ciekawych artykułów.                                 

Redakcja 
    Wierszyk o jesieni 
Jesień piękną mamy 
Liście kolorowe zbieramy 
Wiewiórki w parku widać 
Ptaki w górze słychać 
Bo jesień nasza jest piękna 
I, aż w swej piękności-  
potężna. 
             Zuzia Tabisz kl. 5b 

  Rys. Zosia Błażków kl. 2e 
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
   Dnia 9 października 2015 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Każdy kandydat miał  plakat wyborczy, na którym przedstawiał swoje obietnice, które zrealizuje 
jako przewodniczący szkoły. Głosowanie odbywało się w trakcie przerw. Każdy uczeń dostał kar-
teczkę z pieczątką Samorządu Uczniowskiego, na której napisał numer swojego kandydata.         
W głosowaniu uczestniczyły klasy 4-6. A oto wyniki wyborów: 
Adrian Lamberski z kl. 6B, 55 głosów – przewodniczący  SU 
Jakub Kosiec z kl. 6D, 46 głosów – zastępca przewodniczącego 
Antoni Pacześniak z kl. 6C, 46 głosów – zastępca przewodniczącego 
Mateusz Nowacki z kl. 4C, 24 głosy- sekretarz.  
         Zwycięzcom gratulujemy!                                                                     Marta Ryndak kl. 6B                                                           

Pasowanie pierwszoklasistów  
   11 października w naszej szkole odbyło się pasowanie pierwszokla-
sistów, czyli przyjęcie ośmiu nowych klas do grona uczniów naszej 
szkoły. Impreza rozpoczęła się krótką częścią artystyczną, przygo-
towaną przez pierwszoklasistów i ich wychowawców. Następnie pani 
dyrektor B. Rotte przykładała ogromne pióro do ramienia każdego 
dziecka, mówiąc: „Pasuję cię na ucznia”. Ponieważ byłam tam z moim 
siedmioletnim bratem, muszę powiedzieć, że przedstawienie było 
wspaniałe.  

   Po pasowaniu uczniowie rozeszli się do swoich klas, gdzie wcześniej został przygotowany poczę-
stunek, a dzieci otrzymały identyfikatory i pierwsze dyplomy w naszej szkole. 
                                                                                                                           Natalia Ojak kl. 5c  

       Październik 

Wokół kolorowo. 
To jesienne czary. 
Na polanie jesień 
rozłożyła dary. 
 

Są tam liście, szyszki, 
Są twarde orzechy. 
Ma wiewiórka Basia 
Wiele z nich uciechy! 
[…] 

Cały świat niebawem 
Wśród kolorów zaśnie. 
Lecz mnie to nie dziwi,  
to październik właśnie.  
    Autorka Ewa Sujecka 
(wybrała Natalia Ojak kl. 5c)  

Rys.  Dominik  
Sobolewski kl. 5c 

Rys. Natalia Ojak kl. 5c 
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1. Wiosna, …., jesień, zima. 
2. Kolorujemy nimi rysunki. 
3. Piszemy w nich w szkole. 
4. Mówi się, że mamy „farta” lub …. 
5. Kiedy ją kroimy, płaczemy. 
6. Jesteśmy zdrowi lub …. 
7. Ja, ty, on, …., wy, oni. 
                        Magda Dudziak kl. 5c 

1. Wiosna, lato, jesień, zima. 
2. Zdrobnienie imienia Anna. 
3. Młody konik. 
4. Szykują się do niego ptaki na jesień. 
5. „Koń” w paski. 
6. Spadają jesienią. 
7. Zdrobniale Ewa. 
8. Miesiąc, w którym rozpoczyna się ok szkolny. 
9. …. Kukulska, śpiewała piosenki dla dzieci. 
10. Święty, grzecznym dzieciom roznosi prezenty.  
11. Daje mleko. 
                      Kasia Głogowska kl. 5c 
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1. Kolczasty zwierz. 
2. Jesienią robimy z nich ludzi-
ki. 
3. Jesienią spadają z niego 
liście. 
4. Chroni przed nim parasol. 
5. Rosną na dębie. 
6. Np. kalosze. 
7. Jesienią tworzą kolorowy 
dywan w parku. 
8. Jeden z jesiennych miesięcy. 
9. Ruda i puszysta u wiewiórki. 
            Anita Kościelny kl. 5c 

           

   1              
2               

   3             

   4           

           

1. Kraj, w którym żyjemy. 
2. Jest po jesieni. 
3. Ma łańcuch, kierownicę i dwa koła. 
4. Zwierzę, które mruczy, gdy jest szczęśliwe. 
                                            Marta Ryndak kl. 6b 



 14 

 

Rys.  Kasia Dusza kl. 2e 

Sukces naszych uczniów w konkursie ,,Bezpieczeństwo na drodze” 
   Reprezentacja naszej szkoły z klas piątych w składzie:  Aleksandra Skorupska, Jan Kościel-
ny, Bartosz Januś i rezerwowi – Martyna Gawlik, Aleksandra Buczek, Piotr Klebański, zajęli 
II miejsce w międzyszkolnym konkursie „Bezpieczeństwo na drodze”.  

Ogólnopolski Konkurs „Rowerowa Szkoła" 
   Zajęliśmy w edycji 2015 IV miejsce, ale biorąc pod uwagę ilość i typy szkół (uczestniczyło w 
nim ponad 100 szkół wszystkich rodzajów), to ta lokata jest sukcesem. 

I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Wrocław 2015 „Szukamy następców reprezen-
tantów Polski” 

   W sobotę 12 września, w Szkole Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu przy ul. Słubickiej od-
był się Ogólnopolski turniej piłki ręcznej dzieci. W zawodach uczestniczyło prawie 200 młodych 
sportowców z województw: wrocławskiego, wielkopolskiego, opolskiego – a wśród nich nasze dzieci       
z SP118 z trenerem panem Markiem Palicą. Oprócz emocji sportowych organizatorzy zapewnili 
dobrą zabawę. Nasi chłopcy grali m.in. z drużynami z Legnicy, Głogowa, Kościana, Dzierżoniowa      
i Opola, zajmując bardzo wysokie 5 miejsce. Dodatkowo indywidualne wyróżnienia otrzymali: Szy-
mon Kasprzak i Kacper Stodolnik z klasy 5c. 

Sukces naszych biegaczek 
   W dniu 25 września reprezentacja szkoły dziewcząt uczestniczyła w sztafetowych biegach 
przełajowych zajmując doskonałe VI miejsce. Dziewczęta biegały kolejno: Marta Wróbel 5d, 
Sandra Dubiel 6c, Karolina Gaczyńska 6b, Monika Jamrozik 6c, Hanna Kolebuk 6a, Zuzanna Bor-
kowska 6a, Zofia Skotnicka 6a, Zuzanna Pawlikowska 4d, Julia Sikora 6b, Katarzyna Święcka 6c i 
rezerwowa - Barbara Lipiec 6d. 

Konkurs „Plakat reklamujący SKO” 
   W tegorocznej edycji konkursu SKO dla szkół zdobyliśmy nagrodę III kategorii i tym samym 
wygraliśmy 1000 zł dla naszej placówki.  

Rys. Karina Zachert kl. 2e Rys. Kinga Nych kl. 2e 

Wyniki konkursu „Z kulturą na co dzień” 
   W konkursie „Z kulturą na co dzień”, który odbył się 22 X b.r. zwyciężyli następujący uczniowie 
z największą ilością prawidłowych odpowiedzi (41p.): 
Hanna Pużyńska kl. 4a, Iga Marszałkowicz kl. 4d, Philip Kasprzak kl. 4d 
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Akcja „Książki naszych marzeń” to jest bardzo dobry pomysł. Dzieci z różnych klas będą 
mogły czytać to, co lubią. Dzięki temu będą więcej czytały. Paulina Korus  kl. 6b 

            Jest to program ministerialny „Książki naszych marzeń 2015/16” 
   Po raz pierwszy uczniowie wybierają swoje propozycje książkowe, które będą mogły być zakupio-
ne do szkolnej biblioteki.  Uczestnicy z Klubu Przyjaciół Biblioteki pod opieką nauczyciela bibliote-
karza cały czas opracowują listę książek zaproponowanych przez uczniów. Obecnie mamy 159 ta-
kich propozycji. Oto niektóre z nich:  

 

 

Zaczęło się… 

• W tym roku zaczęły się zajęcia czytelnicze „Spotkanie z książką”. Czytamy, rozmawiamy  
i poznajemy życie bohaterów książkowych. 

W zajęciach biorą udział klasy 2b, 2e, 2h, 2i. Jednakże zajęcia czytelnicze rozpowszechniane są  
przy każdej okazji, gdy dzieci chcą czytać i  uczestniczyć w tej przygodzie.  

• Rozpoczął swoją działalność Klub Przyjaciół Biblioteki. Obecnie pracuje nad rozpowszech-
nianiem akcji „Książki naszych marzeń” oraz zebraniem wszystkich propozycji książkowych 
zaproponowanych przez uczniów. 

                                                                                          Pani Ewa Stawińska—bibliotekarka 
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    Tajemnica zielonej pieczęci 
   Jest to książka napisana przez Hannę Ożogowską. Możecie jej nie znać - 
jest dosyć stara. Pomimo tego książka jest super. Opowiada o paczce przyja-
ciół, trzech chłopakach. Są w szóstej, a na początku w piątej klasie podsta-
wówki. Wszyscy mają genialne, śmieszne i ciekawe pomysły. Jeden z nich zna 
pewną tajemnicę, której nie może zrozumieć. Jest to tajemnica… 
   Dalej przeczytacie w książce! 
                                                                                    Zuzanna Tabisz kL. 5b 
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Nadejście smoków 
   „Nadejście smoków” to pierwsza część serii „Mroczna epoka”. Książka opo-
wiada o przygodach dwójki dzieci, tylko oni przetrwali straszną burzę dzięki 
magicznemu kufrowi. Wyrzuceni na plażę, odnalezieni przez Aegarda, docho-
dzą do siebie. Elspeth zostaje wybrana przez kryształowy miecz, którego 
zadaniem jest unicestwić demona Lokiego.  Edmund okazuje się jednym z Ri-
pente - ludzi mogących korzystać z cudzego wzroku. Czy Elspeth uda się wy-
pełnić przeznaczenie? Czy Edmund jej w tym pomoże? Sami to sprawdźcie, 
czytając książkę. Polecam.   
                                                                                                                     Magda Dudziak kl. 5c 

 „Olimpijscy herosi” 
   „Olimpijscy herosi” to pięciotomowa seria napisana przez Ricka Riordana. 
Opowiada o siedmiu herosach, czyli dzieciach boga i człowieka. Mają oni waż-
ną misję – powierzoną przez samą Herę, najważniejszą boginię grecką. Zmie-
rzą się z wieloma niebezpieczeństwami i przeżyją wiele przygód.  
Jest to seria tak tajemnicza, że więcej wam nie mogę zdradzić. Książki trzy-
mają w napięciu. Nie zabraknie też wątku romantycznego i komediowego.       
Serdecznie polecam!  

Zuzanna Tabisz kl. 5b 

2) 

1) 
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– Naprawdę jesteś wróżką? – zapytała Magda. 
– Tak, jestem – odparła ciocia. Machnęła ręką i nagle tuż obok dziewczynek pojawił się talerz         
z ciastkami i trzy kubki z mlekiem. – Mogę wyczarować, co tylko zechcę.  
– To super, ciociu! – zawołały dziewczynki. – Takiej cioci nie ma nikt na całym świecie! 
   Siostry zjadły ciasteczka i obiecały, że nikomu nie zdradzą tajemnicy. Tego samego dnia ciocia 
wyczarowała dla nich ogromny balon, którym mogły polatać po okolicy. Przez całe wakacje dziew-
czynki uczyły się od niej prostych sztuczek. Ciocia wykorzystywała czary do wielu wspaniałych 
rzeczy, na przykład krowy mogła wydoić w pół minuty. Nie musiała też sama sprzątać ani gotować. 
Za to miała dużo czasu dla dziewczynek. Dzięki temu wakacje minęły szybko i były pełne przygód. 
Po dziś dzień Maja i Magda uważają, że były to najwspanialsze wakacje pod słońcem. 

Marta Paszkiewicz, kl. 4a 

"Klątwa" 
   Mam na imię Kalina. Byłam zwykła dziewięciolatką, jak każda 
inna. Dopóki nie spotkałam Marysi... 
   Pewnego dnia Marysia po lekcjach poszła ze mną do lasu. Było 
cieplutko i miło. Wydawałoby się, że nic nie może zakłócić spo-
koju leśnej ciszy. A jednak... Nagle Marysia stanęła i popatrzyła 
na mnie. 
- Nie uciekaj stąd- powiedziała mechanicznie- idź dalej. 

Po czym rozpłynęła się. Nie wiedziałam co robić, ale poszłam dalej. Jak tak mi powiedziała przyja-
ciółka, tak też zrobię. Szłam kilkanaście minut, aż nagle piorun rozdarł niebo. Chwilę później za-
grzmiało, a ja zaczęłam się bać. Byłam otoczona drzewami i nie wiedziałam, co począć. Otuliłam się 
kurtką i brnęłam naprzód, bo nic innego nie przychodziło mi do głowy. Zaczęłam się również modlić 
do Boga modlitwą, poznaną na Mszy Św. 
   Chyba Pan wysłuchał moich próśb, bo niebo zaraz rozjaśniło się i nie pozostała ani jedna chmur-
ka. Zauważyłam, że mam przed sobą jaskinię. Nagle z jej wnętrza dobiegł mnie ryk... 
(c.d.n – co oznacza „ciąg dalszy nastąpi”) 

Zuzia Tabisz kl. 5b 

Kosmiczna przygoda 
   Gdy dowiedziałam się, że mam lecieć w Kosmos ogarnęły mnie 
duma, strach i satysfakcja. Z setki kandydatów wybrano właśnie 
mnie. Po pięciu godzinach byłam już w rakiecie, ubrana w pełen 
powietrza kombinezon. Po kolejnych dwóch moja rakieta była już 
daleko od któregokolwiek ze znanych mi miejsc. W pewnej chwili 
zgasło jaskrawe oświetlenie.  
   Leciałam tak przez wiele godzin, które ciągnęły mi się jak lata. 
Nagle poczułam uderzenie o druzgocącej sile. Okazało się, że moja rakieta wylądowała na planecie 
całkowicie porośniętej przez puszczę. Horyzont znajdował się jakieś 100 m ode mnie.  
   Następna planeta okazała się zamieszkana przez sporej wielkości motyle. Piękne owady latały 
wszędzie, więc nie byłam w stanie stwierdzić, jakiej wielkości jest planeta. Podróżowałam po pla-
netach, na jednej była łąka pełna czerwonych kwiatów, na innej nie dało się lądować z powodu po-
krywającej ją lawy. Starałam się zawsze dokumentować pobyt na danej planecie.  
   Długo szukałam, ale w końcu znalazłam to, czego szukałam - Ziemię. 

Magda Dudziak 5c 
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Tajemnica niezwykłej cioci 
   Wcale nie tak dawno temu na skraju małego miasteczka, u podnóża gór, stał sobie piękny, duży 
dom. Miał czerwony dach i białe ściany ozdobione wizerunkami kotów. Na drzwiach domu widniał 
napis: „Podgórska 38B”. Pod tym właśnie adresem mieszkała rodzina, którą zaraz wam przedsta-
wię: pani Zofia Kocińska, pan Marek Kociński oraz Magda i Maja Kocińskie. 
  Niedawno rozpoczęły się wakacje, które dziewczynki po raz pierwszy miały spędzić u cioci Eli. 
Maja była bardzo przejęta tym wyjazdem, bo dotąd wszędzie jeździła z rodzicami. Magda jeź-
dziła już na obozy i kolonie. Dziewczynki spakowały się i wsiadły do samochodu, którym tata za-
wiózł je prosto pod śliczny, duży dom. W oknach wisiały fioletowe zasłony, a na parapetach stało 
mnóstwo kwiatów w kolorowych doniczkach. Z tyłu domu rosły krzaki dzikiej róży, porzeczki, 
maliny i duże jabłonie. Ciocia mieszkała na wsi, więc hodowała różne zwierzęta: krowy, kury           
i owce. Obie dziewczynki szybko wysiadły z samochodu i podbiegły do niej, krzycząc: 
– Hura! Jak tu ładnie, ciociu! 
   Po krótkiej rozmowie z rodzicami ciocia Ela zaprowadziła dziewczynki do domu. Magda chciała 
od razu rozpakować się, ale ciocia ją powstrzymała. Siostry poszły 
umyć ręce, a kiedy wróciły, zobaczyły, że wszystko jest już rozpako-
wane. Zdziwiły się, kiedy ciocia zdążyła to wszystko zrobić. Nie było 
ich tylko kilka minut! 
– Kiedy to wszystko zrobiłaś? –  zapytała Magda. Wydawało jej się to 
bardzo dziwne. Ciocia jednak nie odpowiedziała, lecz z tajemniczą 
miną zaprosiła dziewczynki do stołu. 
   Po pysznym obiedzie Magda i Maja poszły do kuchni. Chciały pomóc 
w zmywaniu naczyń. Ale i tym razem ciocia je powstrzymała. 
– Dziękuję, nie trzeba – powiedziała. – Nie jadłyście jeszcze deseru, 
który dla was przygotowałam.  
Dziewczynki wróciły do jadalni i zdziwione zobaczyły, że po obiedzie nie ma już śladu. Zniknęły 
brudne naczynia i resztki jedzenia. Na stole stały za to miski z mnóstwem owoców i wielkie pu-
charki z lodami. Siostry i tym razem bardzo się zdziwiły. Po zjedzeniu deseru udały się do pokoju 
na piętrze. 
– To bardzo dziwne. Czyżby ciocia miała robota-pomocnika? – zastanawiała się Maja. 
– Nie sądzę – padła odpowiedź Magdy. – Musiałby być niewidzialny. 
– To jak według ciebie to zrobiła, co? 
– Hmmm… W sumie, to nie wiem. 
   Następnego dnia rano dziewczynki wraz z ciocią postanowiły wybrać się na spacer po gospodar-
stwie. Kiedy tak sobie szły i oglądały różne zwierzęta, niespodziewanie usłyszały pisk. To kot To-
fik ześlizgiwał się z dachu.  
– Ciociu! Tofik spada! – krzyknęły chórem dziewczynki. Ciocia nie odpowiedziała. Tymczasem kot 
zsunął się z dachu i, o dziwo, zatrzymał tuż nad ziemią. Maja i Magda natychmiast do niego pod-
biegły, by sprawdzić, czy nic mu się nie stało. Wyglądało na to, że kot unosi się w powietrzu! 
Zanim mu się dobrze przyjrzały, Tofik czmychnął prosto do domu. 
– Boję się – wyszeptała Maja. – To chyba jakieś czary. 
Przestraszone siostry z wyczekiwaniem popatrzyły na ciocię Elę. 
– Odkryłyście moją tajemnicę, dziewczynki – powiedziała ciocia. – Nie jestem taką zwyczajną 
ciocią, ale dobrą wróżką.  
W pierwszej chwili Maja i Magda nie chciały w to uwierzyć, ale potem przypomniały sobie o kocie   
i o tym, jak szybko ze stołu zniknęły brudne talerze.  
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KĄCIK FILMOWY... 
Bella i Sebastian 

   Jest to film, który opowiada o ośmioletnim Sebastianie mieszkającym z 
dziadkiem w niewielkiej wiosce we francuskiej części Alp. Od pewnego 
czasu spokój tutejszych mieszkańców  burzy wieść o grasującym w okolicy 
tajemniczym dzikim zwierzęciu.  
   Pewnego dnia, podczas spaceru po górach, Sebastian spotyka na swojej 
drodze bezpańskiego owczarka. Udaje mu się zdobyć zaufanie psa. Jest 
szczęśliwy, że znalazł przyjaciela. Wkrótce jednak okazuje się, że w psie, 
któremu chłopiec nadał imię Bella, dorośli widzą niebezpieczne zwierzę, 
wyniszczające stada owiec.  
   Chłopiec przekonuje dorosłych, że pies nie jest winny i prosi dziadka o 
zabranie Belli do domu. W końcu dziadek się zgadza. Z tego powodu chłopiec każdego dnia budzi 
się szczęśliwy i pełen energii.  

Polecam film – Paulina Kłak kl. 6b 

Przygoda na Antarktydzie 
   Film ,,Przygoda na Antarktydzie" (tytuł oryginalny: Night below) powstał 
w 2006. Jest to bardzo wzruszający film. Opowiada on mężczyźnie, który 
pracował na Antarktydzie (był naukowcem) i miał osiem psów. Gdy przyszła 
wielka burza wszyscy musieli się ewakuować, jednak nie wystarczyło miej-
sca na psy, mieli więc przyjechać po nie dzień później. Jednak wszystkie 
loty były wstrzymane, a właściciel psów chciał jak najszybciej do nich do-
trzeć. Jednak udało mu się to dopiero po około 175 dniach.  
Gorąco polecam.                                                                                                              
                                                                               Kasia Głogowska kl. 5c   

Tajemnice Zielonego Królestwa 
   Pewnego dnia, gdy pewna młoda dziewczyna, (której imię nie wystę-
puje w filmie) przyjeżdża do swojego ojca, mieszkającego w dużym 
domu w lesie, obok miasta i przeżywa szokujące odkrycie. Jej ojciec 
prowadzi leśne badania, w całym lesie ma porozwieszane kamery i są-
dzi, że w samym środku drzewostanu żyją skrzaty odpowiedzialne za 
cały ekosystem. Potem okazuję się, że ojciec ma rację, a jego córka 
zmniejsza się do rozmiaru owych istot.  
   Obejrzyjcie film, a dowiecie się, jak wspaniałą przygodę przeżywa 
dziewczyna, która niecały rok wcześniej straciła mamę. Polecam ten trzymający w napięciu, wspa-
niały film.  

Natalia Ojak kl. 5c 

Hotel Transylwania 2 
    Hotel Transylwania 2 to druga część komedii dla całej rodziny. Dracula ma 
wnuka i chce, żeby był on wampirem. Jest jeden problem – tata wnuka słynnego 
wampira jest człowiekiem. Dracula zrobi wszystko, żeby małemu wyrosły kły! 
   Jest to śmieszny i wart obejrzenia film. Polecam! 

Zuzia Tabisz kl. 5b 
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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                                                   

Elektrownia 
   Dnia 18 września klasa 5b wybrała się do elektrociepłowni we Wrocławiu. Znajduje się ona przy 
ul. Łowieckiej. Już z daleka dzieci widziały trzy ogromne kominy, z czego tylko jeden działał. Na 
teren elektrociepłowni musieliśmy założyć specjalne kaski. Najpierw zobaczyliśmy makietę całej 
siedziby, a później zaczęliśmy na dobre zwiedzać. Zawitaliśmy u strażaków, gdzie zobaczyliśmy, 
jak szybko gasi się ogień, oraz każdy z nas mógł "zgasić" wirtualny pożar. Do tego słuchaliśmy 
opowiadania strażaka o założeniu i historii owej grupy strażackiej. 
   Dopiero potem zaczęło się naprawdę interesujące zwiedzanie. Widzieliśmy różne, najróżniejsze 
maszyny. Były zaskakujące! Oczywiście pracowali również ludzie, obsługując i dopilnowując ma-
szyn. Jednak nawet w takim miejscu znajdzie się miły kącik. Wśród najróżniejszych urządzeń był 
zielony kąt. Było tam nawet akwarium, w którym pływały ryby. Znajdowało się tam jeszcze kilka 
foteli.  
   Szybko zeszło zwiedzanie. Przewodnik wytłumaczył, że elektrociepłownia jest bardzo ekologicz-
na. Zamiast dymu, z komina wydostaje się para wodna. Następnie wytłumaczono nam jak działa 
dostarczanie ciepła i na tym skończyła się wycieczka. Choć, właściwie, nie... Dostaliśmy lody za 
darmo! Bardzo polecam zwiedzenie elektrociepłowni. 

Zuzia Tabisz kl. 5b 

WYWIAD Z PANEM Mateuszem Kireńczukiem:   
 - Kim pan chciał zostać, gdy był pan dzieckiem? 
- Sportowcem (piłka ręczna) 
- Jakie szkolne przedmioty pan lubił? 
- Biologię, geografię, język angielski, w-f. 
- Jakie jest pana hobby? 
- Sport, a tak dokładnie to tenis, piłka nożna i motoryzacja. 
- Czy jest pan kibicem? 
- Tak. 
- Jakiego sportu? 
- Wszystkich. 
- Gdzie pan kibicuje? 
- Na meczach i podczas transmisji telewizyjnych. 
- Czy uprawia pan jakąś dyscyplinę sportu? 
- Tak, rekreacyjnie. 
- Czy oprócz uczenia w-f wykonywał lub wykonuje pan jakiś inny zawód? 
- Praca w domu dziecka, w firmie, w wulkanizacji opon, sprzedaży telefonów, jako trener. 
Dziękujemy za rozmowę –  
                                                                                  Magda Dudziak i Dominik Sobolewski kl. 5c 
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   Góry Stołowe to miejsce, które warto zwiedzić. Dla ludzi, 
którzy lubią wędrówki po górach, są wprost idealne na week-
end. Można tam znaleźć dużo niezwykłych, a zarazem pięknych 
miejsc, np. Szczeliniec Wielki. Ci, którzy lubią napięcie i przy-
godę oraz potrafią wszędzie się zmieścić, koniecznie powinni 
udać się do labiryntu w Błędnych Skałach. Nieraz trzeba bę-
dzie wciągnąć brzuch. Polecam to miejsce.  
 

Marta Paszkiewicz kl. 4a 

Szlak SKPS 
   SKPS (Studenckie Koło Przewodników Sudeckich) ma swój własny 
szlak. Trasa ma ok.55km  i prowadzi przez miejscowości: Bielawa - 
Przeł. Woliborska -Grodziszcze - Owiesno - Kluczowa Brodziszów - 
Szklary - Bobolice - Stolec -Niedźwiednik - Kamieniec Ząbkowicki.  
Można spać (my tak zrobiliśmy) w dawnej szkole w Sulisławicach. 
Na szlaku można się nieźle zmęczyć, ale satysfakcja po przejściu 
całej trasy jest wielka. Polecam!     
                                                                                                                     Magda Dudziak kl. 5c 

Siena 
   Siena- małe, średniowieczne i piękne miasteczko znajdujące się 
we Włoszech, dokładniej w Toskanii. Siena znana jest najbar-
dziej z placu Piazza del Campo. Dwa razy w roku, na tym właśnie 
placu odbywają się słynne konne wyścigi Palio. Plac jest wielki, a w 
czasie wyścigów w środku niego stoją tłumy, a na zewnątrz okrę-
gu ścigają się konie. Kolejnym pięknym zabytkiem jest kate-
dra Cattedrale di Santa Maria Assunta. Została zbudowana, tak 
piękna i wielka, częściowo dlatego, że Siena konkurowała z Flo-

rencją. Niestety- katedra we Florencji jest większa, od tej w Sienie. Za to Cattedrale di Santa 
Maria Assunta jest na pewno piękna w środku. Obrazy są wszędzie: na podłodze, na ścianach i na 
suficie. Niestety, wszystkie są ogrodzone, przynajmniej, jak ja tam byłam i chodzenie po tej 
budowli przypomina trochę labirynt! Polecam wszystkim zwiedzenie tego miasteczka.    
                                                                                                                        Zuzia Tabisz kl. 5b 

Wolsztyn 
   Wolsztyn to miasteczko leżące w województwie wielkopolskim, 
niedaleko Leszna. W Wolsztynie znajduje się parowozownia, w 
której co roku na przełomie maja i kwietnia ma miejsce ,, Parada 
Parowozów”. Wolsztyn leży nad pięknym jeziorem wolsztyńskim, 
obok którego znajduje się ,,Park Fala”, w którym jest kręgielnia  
i ścianka wspinaczkowa. 
W przepięknym rynku znajduje się fontanna i pomnik powstańca 

wielkopolskiego. Serdecznie zapraszam do tego cudownego miasteczka.                                                          
                                                                                                                      Marta Ryndak kl. 6B 



 10 

 

Czy wiesz, że:  
- Najdłużej żył pies o imieniu Bluey, który odszedł w 1939 r., mając 29 lat i 5 miesięcy—to rekord 
świata! 
- Obecnie zmieniono nazwę świnki morskiej, jej nowa nazwa to „kawia domowa” 
- Zwierzęta także śnią. Badania przeprowadzone na wielu gatunkach pokazują, że podczas snu 
zwierzęta mają takie same fale mózgowe, co ludzie.  
                                                                                                                 Karina Piotrowska kl. 5c 

                          Chomik dżungarski 
   Naturalne środowisko chomików dżungarskich to stepy i tundry 
Syberii Zachodniej. Tam żyją przez cały rok na wolności, nie zapa-
dając w sen zimowy i wykazując dużą aktywność fizyczną. Chomiki 
są bardzo żywymi, lecz nerwowymi zwierzątkami, przez co trudniej 
się oswajają. Za to są łatwe w hodowli – polecane początkującym. W 
przeciwieństwie do chomików syryjskich, chomiki dżungarskie są 

bardzo przyjazne. Mają rozmiar od 3 cm do 9 cm, ich ciężar ciała wynosi od 30 do 40 gramów. 
Żyją one 2-3 lata. Chomiki dżungarskie słyszą 5 razy lepiej niż człowiek. 

Paulina Kłak kl. 6b 

Kot Syberyjski 
   Kot syberyjski jest to kot półdługowłosy pochodzący z Syberii. Koty 
tej rasy są bardzo towarzyskie- nie odstępują swojego właściciela 
nawet na krok, można powiedzieć, że to psy w kociej skórze. Są to 
drugie zaraz po Main Coonach największe koty domowe. Mogą warzyć 
nawet do 10 kilogramów. Są to zwierzęta bardzo mądre i  można nau-
czyć je np. podawania łapki. Co najważniejsze, ta rasa nie uczula! Więc 
mogą ją mieć osoby uczulone na sierść zwierząt :). 
                                          Marta Ryndak kl. 6b (zdjęcie przedstawia kotka Marty - Uszaczka) 

Lasiodora parahybana (L. parahybana) 
   Od pewnego czasu mam ptasznika Lasiodora parahyba-
na. Jest to drugi co do wielkości ptasznik na świecie. 
Ptaszniki to ogromne pająki. Odkryto około osiemset 
gatunków, ale z roku na rok odkrywa się ich coraz więcej. 
Zamieszkują one prawie wszystkie kontynenty: Amerykę 

Północną i Południową, Afrykę, Australię, a nawet Europę. Mało kto wie, że nawet w Polsce żyją 
trzy gatunki ptaszników. Tak jak wszystkie pajęczaki nie rosną tak jak my, w sposób niemal nie-
zauważalny, płynny, tylko zrzucają skórę, gdy jest już za ciasna. Nazywa się to wylinką. Pająk 
przygotowujący się do wylinki przędzie sieć na kształt hamaku, po czym układa się na nim na 
grzbiecie. W czasie wylinki jest zupełnie bezbronny, może paść ofiarą innego zwierzęcia. Na-
stępnie zrzuca skórę i przez tydzień nie może jeść, ponieważ jego ciało jest zbyt miękkie. 
Posiadanie pająków nie jest kłopotliwe, ponieważ karmi się je raz na kilka dni. Daje satysfakcję z 
uwagi na możliwość obserwacji zachowania tych ciekawych zwierząt.  
                                                                                                                Katarzyna Głogowska 5c 
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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: 
    Gdy się te niteczki snują po ścierniskach, to znak nieomylny, że jesień jest bliska. 

Marta Paszkiewicz kl. 4a 

                                                                                                                                     

 

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

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
 8x2=            2x2=               6x2=              5x3=                    12x2=             5x9= 

 

 16:2=           8:2=                6:3=              24:3=                  24:4=              60:2= 
 
Szlaczki: Pomagają wytrenować umiejętność pisania.  

 
 

18+23=  20+43=  8+12=  13+87=  35+15=  45+55  33+16  

13-5=  15-8=  45-13=  60-25=  40-12=  32-7=  33-16= 

  Rys. Internet 
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Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 

   Na Żyrafiej Stronie obecni oraz przyszli członkowi SKO, jak również wszyscy sympatycy Ży-
rafy Lokatki mogą znaleźć informacje oraz nowości dotyczące naszej Szkolnej Kasy Oszczędno-
ściowej. Tym razem Żyrafka postanowiła zdać relację z rozstrzygniętego już konkursu na plakat 
reklamujący SKO.  Życzymy miłej lektury. Chwała Żyrafie! 

We wrześniu uczniowie klas II- VI zostali zaproszeni do udziału w konkursie na 
plakat reklamujący SKO. Do projektowania plakatu zabrało się ponad 40 uczniów, 
a jury miało bardzo „twardy orzech do zgryzienia”, gdyż wszystkie prace prezen-
towały bardzo wysoki poziom. Wszystkie plakaty można było podziwiać w holu 
szkoły, a część z nich zapewne już wkrótce będzie zachęcała uczniów do przyłą-

czenia się do Szkolnych Kas Oszczędzania. 
P. Joanna Dominik, opiekun SKO 

   Jak zapewne wszyscy wiecie, w naszej szkole działa świetlica „Planeta”. Miejsce, w którym 
młodsi i starsi uczniowie spędzają czas przed lub po swoich lekcjach. A że na świetlicowej 
„Planecie” wiele się dzieje, postanowiliśmy dodać do „Ikarka” specjalny dział opowiadający o świe-
tlicowej gromadzie. Zapraszamy do lektury! 
   Pierwszoklasiści z sercem na dłoni 
   Nasi nowi uczniowie z kl. 1b i 1a już z wielką radością włączają się w życie naszej szkoły, dlatego 
ochoczo wykonali rysunki dla chorych dzieci przebywających w Wojewódzkim Szpitalu we Wrocła-
wiu. 
   Wraz z kolorowymi i pełnymi pozytywnej energii arcydziełami Świetliczaki przesyłają swoim 
rówieśnikom także życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.  
                                                                                                                                P. Aneta Gaweł 
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Turniej Zbijaka klas 2 
   W dniach 28.09 – 08.10.2015 odbył się Świetlicowy Turniej Zbijaka Klas II zorganizowany 
przez panie: Justynę Bejmowicz i Joannę Dominik. W sportowych zmaganiach brało udział 9 grup 
świetlicowych. Turniej przebiegał w sportowej atmosferze, a rozgrywanym pojedynkom towarzy-
szyły wielkie emocje. Zawodnicy mieli okazję do współzawodnictwa i rywalizacji w duchu „fair 
play”. Po zaciętej grze klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce -Grupa Pani 
Oli Gołębiowskiej, II miejsce -Grupa Pani Joli Skotnickiej i Pani Lidii Cichal, III miejsce -Grupa 
Pani Patrycji Drążek. Gratulujemy! 

P. Justyna Bejmowicz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Krasnoludki są na świecie, w grupie Pani Asi je znajdziecie! 

   W październiku grupę pani Asi opanowały… wrocławskie krasnoludki. A to za sprawą Świetlicza-
ków z klas 2e i 2f, które pilnie wysłuchały opowieści z księgi „Wrocławskich krasnali historie 
prawdziwe”, dowiedziały się między innymi: ile lat żyją krasnoludki, jaki tytuł nosi najpopularniej-
sza bajka w świecie krasnali, z kim krasnoludki stoczyły największą bitwę w historii podziemnego 
miasta…  a wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do wielkiego konkursu o tytuł „Naj-
mądrzejszych krasnali w świetlicy”.  
   Do konkursu stanęło 5 drużyn: Extra Krasnale, Słoneczne Krasnale, Śnieżne Krasnale, Wrocław-
skie Krasnale oraz Czerwone Czapeczki. Wszyscy uczestnicy zabawy wykazali się ogromną wiedzą 
i umiejętnością walki „fair play.  
   Po zaciętych zmaganiach Wielka Rada Krasnoludzka (w tej roli pani Asia) wyłoniła zwycięzców- 
drużynę Czerwonych Czapeczek w składzie: Zosia Błażków, Kinga Grabowska, Kinga Nych i Bartek 
Bessert. Oczywiście, serdecznie gratulujemy zwycięzcom, ale wielkie brawa należą się wszystkim 
drużynom, gdyż prezentowały one wysoki poziom, a swoją wiedzą na temat wrocławskich krasnali 
mogłyby zawstydzić niejednego dorosłego. 

P. Asia Dominik 


