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Drodzy czytelnicy! 

Witamy Was w pierwszym w tym roku wydaniu szkolnej gazetki. Rok szkolny dawno już nabrał 
rozpędu a pierwszy semestr zbliża się nieuchronnie do końca zapowiadając nadejście długo oczekiwanych ferii 
zimowych. Dlatego w tym numerze Ikarka przeczytacie dużo o tym, co się wydarzyło w naszej szkole od wrze-
śnia oraz będziecie mieli okazję zapoznać się z tym, co przygotowali dla Was wasi szkolni redaktorzy. 

Zima to pora roku, którą wielu z Was bardzo lubi. Tych, którzy jednak za nią nie przepadają zachęca-
my aby przynajmniej choć trochę korzystali z jej uroków. Powodów jest mnóstwo ale pod warunkiem, że spadnie 
śnieg: lepienie bałwana, jazda na sankach i nartach, spacery. Ważne aby podczas zabaw na śniegu pamiętać 
o bezpieczeństwie. 

„DWIE BRYŁY LODU” 

Istniały kiedyś dwie bryły lodu. Powstały w czasie długiej zimy, w grocie utworzonej z pni, kamieni, krzewów, 
pośród lasu na stokach góry. 

Leżały naprzeciwko siebie z ostentacyjną obojętnością. Ich stosunki cechowała pewna oziębłość. Czasami jakieś 
"dzień dobry", czasami "dobry wieczór". Nic ponadto. Nie potrafiły "przełamać lodów". 

Każda bryła myślała o drugiej: "Mogłaby chociaż wyjść mi naprzeciw". Bryły jednak nie mogą samodzielnie 
wędrować. Z tego powodu nic się nie działo i każda bryła lodu zamykała się jeszcze bardziej w sobie. 

W grocie mieszkał borsuk. Pewnego dnia stwierdził: 

– Szkoda, że musicie być tutaj. Jest wspaniały, słoneczny dzień! 

Dwie bryły lodu zatrzeszczały ponuro. Od maleńkości wiedziały, że słońce stanowi dla nich wielkie niebezpie-
czeństwo. 

Tym razem, o dziwo, jedna z dwóch brył zapytała. 

– Jak wygląda słońce? 

– Jest cudowne... Jest życiem... – odpowiedział zaambarasowany borsuk. 

– Czy mógłbyś zrobić szparę w sklepieniu tej nory? Chciałabym zobaczyć słońce... – wyznała bryła lodu. 

Borsuk nie kazał sobie powtórzyć tego dwa razy. Zrobił dziurę w gmatwaninie korzeni i ciepłe, mile światło 
słoneczne wdarło się niczym złocisty promień. 

Po kilku miesiącach, w południe, gdy słońce rozgrzewało powietrze, jedna z brył poczuła, że trochę się topi 
i rozpuszczając się, stawała się przejrzystym strumykiem wody. Czuła się inaczej, nie była już tą dawną bryłą 
lodową. 

Druga bryła również zrobiła to cudowne odkrycie. Dzień po dniu, z dwóch brył lodu wypływały dwa strumyki 
wody, które kierowały się ku wejściu do groty. Po pewnym czasie połączyły się razem, tworząc przejrzyste jezior-
ko, w którym odbijało się niebo. 

Dwie bryły lodu odczuwały jeszcze zimno, ale odkryły również swą kruchość i samotność oraz troskę  
i niepewność. Zdały sobie sprawę, że są podobnie zbudowane, i że w rzeczywistości potrzebują jedna drugiej. 

Przyleciały dwa szczygiełki ze skowronkiem i napiły się wody. Owady brzęczały wokół jeziorka, wiewiórka 
o długim, puszystym ogonie wykąpała się w nim. 

Wśród tej radości odbijały się dwie bryły lodu, które teraz odnalazły serce. 

Czasami wystarcza jeden promień słońca. Jedno miłe słowo. Jedno pozdrowienie.  

Jedna pieszczota. Jeden uśmiech. Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy znajdują  

się obok nas. A więc dlaczego tego nie robimy? 
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ŚŚWIATWIAT  NANA T TAKAK    

Dom rodzinny, 
Dzieciństwa jasny dom 

I dłoń matki, co ścieżki prostuje, 
Noś w pamięci 
Na przekór trudnym dniom - 
Kiedyś innym ten obraz darujesz. 

Zawsze serce,  
Otwarte serce miej -  
Tylko przyjaźń się liczy w potrzebie 
I gdy przyjdzie 
Na bliskich próby dzień, 
Nie stój z boku, lecz innym daj siebie. 

Świat na tak, świat na tak. 
Zmieniaj świat na tak! 
Serca nie miej ze skały, 
Bądź jak ośmiu wspaniałych! 
Świat na tak, świat na tak, 
Zmieniaj świat na tak, 
W każdym geście i słowie  
Pokaż ludziom, że człowiek 
Innym szczęście powinien dziś dać! 

Ludzie mówią, 
Że w życiu tak już jest 
I dzień jasny z ponurym się splata, 
Więc twój uśmiech 
Niech nawet w porze łez  
Jak nadzieja niech będzie skrzydlata. 

A gdy jeszcze  
Potrafisz silnym być, 
Kiedy innym potrzeba twej dłoni, 
Wtedy powiesz: 
Dla świata warto żyć 
I za wspólnym marzeniem wciąż go-
nić! 

Świat na tak, świat na tak, 
Zmieniaj świat na tak! 
Serca nie miej ze skały, 
Bądź jak ośmiu wspaniałych! 
Świat na tak, świat na tak, 
Zmieniaj świat na tak, 
W każdym geście i słowie 
Pokaż ludziom, że człowiek 
Innym szczęście powinien dziś dać 

Słowa: Andrzej Sobczak 

KKLUBLUB O OŚMIUŚMIU  --  WYWIADWYWIAD  ZZ  PANIĄPANIĄ R RENATĄENATĄ  BARSZNICĄBARSZNICĄ 

 Co to jest Klub Ośmiu? 

Klub Ośmiu to grupa wolontariuszy młodzieżowych . 
Aby w szkole założyć klub, trzeba zebrać co najmniej 8 osób. 
Kluby Ośmiu działają pod patronatem Fundacji 
„Świat Na Tak”. 

Skąd wzięła się ta nazwa? 

Pierwsze Kluby powstały w Warszawie. Nazwa Klubu Ośmiu 
wywodzi się od nazwy filmu „Siedmiu wspaniałych”, w któ-
rym – jak pamiętają Ci, którzy widzieli ten film – niewielu 
może uczynić bardzo wiele dobrego. W Warszawie było 
osiem dzielnic – stąd zdecydowano się na taką nazwę – Klub 
Ośmiu. W całej Polsce jest ponad 270 Klubów w różnych 
miastach 

Równolegle z powstaniem Klubu zorganizowano konkurs pod 
nazwą Ośmiu Wspaniałych dla promowania młodzieżowego 
wolontariatu. W konkursie wyróżniane są osoby, które 
w sposób szczególny i systematyczny pomagają innym. 

Ilu członków liczy nasz Klub? 

W naszym klubie działa ponad 30 uczniów. Jest to o wiele 
więcej niż wynosi wymagana liczba ośmiu uczniów, by klub 
mógł w szkole działać. 

Czy każdy uczeń może wstąpić do Klubu? 

Tak. 

Jakie obowiązki czekają na młodego wolontariusza? 

Wolontariusz Klubu Ośmiu kieruje się w swojej pracy dwoma 
zasadami: 

– zasadą etyczną – "wstyd za zło", 

– praca nad sobą, nad własnym rozwojem, doskonaleniem, 
dopiero trzecią zasadą jest pomoc słabszym i potrzebującym. 

Można więc powiedzieć, że głównym celem Klubu Ośmiu jest 
wychowanie przez pracę i niesienie pomocy słabszym. 

Czy trzeba poświęcić wiele czasu na działalność w Klubie? 

Spotkania odbywają się w czwartki o 14.30 w sali 69. Dodat-
kowo, wolontariusze biorą udział w szkoleniach i akcjach. 

W jakich akcjach biorą udział młodzi wolontariusze? 

Jest wiele różnych akcji. Można tutaj wymienić: sprzedaż 
cegiełek na zakup protez nóg dla chłopca po wypadku, spotka-
nia wigilijne dla osób starszych z Domu Opieki Społecznej, 
zbiórka darów dla Domu Samotnej Matki 

Kilka słów zachęty… 

Wszyscy mogą się sprawdzić w działaniu, które niesie pomoc 
innym. Klub Ośmiu jest alternatywą dla egoistycznej postawy 
ludzi, którzy zorientowani na siebie nie zauważają wielu nie-
szczęść i potrzeb innych ludzi często dotkliwie doświadczo-
nych przez los. Poznanie innych ludzi i ich potrzeb, niesienie 
pomocy potrzebującym i bezinteresowna praca dla nich daje 
możliwość rozwoju własnej osobowości. 

Wywiad opracowała Jowita Cioch z 4d 
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W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole pojawiło się wielu nowych na-
uczycieli, dlatego postanowiliśmy Wam ich przedstawić. Poniżej zdjęcia na-
szych pedagogów, a na następnej stronie wywiady z trójką z nich. 

    

Dorota Strzelczyk  

język angielski 
Katarzyna Szostak 

język angielski 
Izabela Małecka 

język polski 
Anna Szydłowska 

język polski 

    

Justyna Pendro-Końca 

psycholog 
Katarzyna Wojtowicz 

religia 
Katarzyna Pietrowska  

zerówka 
Paulina Andrzejewska 

świetlica 

    

Magdalena Benedykt 

świetlica 
Małgorzata 
Makowska 

świetlica 

Dorota Olenderek 

świetlica 
Karolina Zielińska 

świetlica 

WARTO WIEDZIEĆ, KTO JEST KIM W NASZEJ SZKOLE! 
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PANI IZABELA MAŁECKAPANI IZABELA MAŁECKA  

Zostałam nauczycielką, bo… bardzo lubię pracę z dziećmi. 
W uczniach lubię… radość życia. 
W uczniach denerwuje mnie... gadatliwość. 
Długopis nie zadrży mi, gdy uczeń... bez przerwy przeszkadza mi na lekcji. 
Zawód nauczyciela jest... moim wymarzonym zawodem. 
Gdybym wygrała milion złotych to... wybudowałabym ośrodek odnowy biologicznej. 
Kiedyś marzyłam o zawodzie... dziennikarki, piosenkarki. 
W szkole najbardziej nudziłam się na... matematyce. 
Moim ulubionym przedmiotem był... język polski. 
W wolnym czasie... jestem ze swoją rodziną. 
W ludziach cenię... szczerość. 
Nie znoszę... kłamstwa 
Nie mogę żyć bez... muzyki. 
Mój ulubiony kolor to... zielony i niebieski. 
Miejsce, które chciałabym zobaczyć, zwiedzić to... Hiszpania. 

Rozmawiały Natalia Brymerska i Karolina Ponikowska kl. 4c 

PANI DOROTA STRZELCZYKPANI DOROTA STRZELCZYK  

Zostałam nauczycielką, bo… było to moje marzenie od dziecka. 
W uczniach lubię… to, że widać, że idą do przodu z nauką. 
W uczniach denerwuje mnie... gadulstwo. 
Długopis nie zadrży mi, gdy uczeń... przeszkadza mi, mimo wielu uwag. 
Zawód nauczyciela jest... bardzo ciężki. 
Gdybym wygrała milion złotych to... wybrałabym się w podróż dookoła świata. 
Kiedyś marzyłam o zawodzie... nauczyciela. 
W szkole najbardziej nudziłam się na... matematyce. 
Moim ulubionym przedmiotem była... historia. 
W wolnym czasie... czytam książki. 
W ludziach cenię... uczciwość. 
Nie znoszę... chamstwa. 
Nie mogę żyć bez... słodyczy. 
Mój ulubiony kolor to... pomarańczowy. 
Miejsce, które chciałabym zobaczyć, zwiedzić to... Indie. 

Rozmawiał Krzysztof Garczarek z kl. 6e 

PANI MAŁGORZATA MAKOWSKAPANI MAŁGORZATA MAKOWSKA  

Zostałam nauczycielką, bo… bardzo lubię pracę z dziećmi. 
W uczniach lubię… spokój. 
W uczniach denerwuje mnie... rozrabianie. 
Długopis nie zadrży mi, gdy uczeń... zdenerwuje mnie. 
Zawód nauczyciela jest... pełen pasji. 
Gdybym wygrała milion złotych to... oszalałabym. 
Kiedyś marzyłam o zawodzie... nauczyciela. 
W szkole najbardziej nudziłam się na... historii. 
Moim ulubionym przedmiotem była... biologia. 
W wolnym czasie... jeżdżę na wycieczki. 
W ludziach cenię... uczciwość. 
Nie znoszę... niezdecydowanych ludzi. 
Nie mogę żyć bez... samochodu. 
Mój ulubiony kolor to... niebieski. 
Miejsce, które chciałabym zobaczyć, zwiedzić to... Ameryka Południowa. 

Rozmawiały Marysia Myśkow i Marta Staroń z kl. 4c 
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W ostatnim tygodniu września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do rywalizacji o urząd 
przewodniczącego SU przystąpiło 10 kandydatów. Wybory wygrała Maja Pietrowska z kl. 6d, otrzymując 49 
głosów. Tuż za nią znalazł się Dominik Kossak z kl. 6a, który zdobył 47głosów i został wiceprzewodniczą-
cym. Na trzeciej pozycji uplasowała się Julia Żesławska z kl. 6b, która otrzymała 34 głosy, wynik ten pozwo-
lił jej objąć funkcję sekretarza. Przeprowadziliśmy z nimi krótkie wywiady, by Wam ich trochę przybliżyć. 

Jakie są Twoje zainteresowania? 
Maja: — Mam dużo zainteresowań, ale najbardziej lubię śpiewać. 

Julka: — Interesuję się kynologią. Bardzo lubię śpiewać i grać na gitarze.  
Dominik: — Historia – średniowiecze i starożytność. 

Co robisz w wolnym czasie? 
Maja: — Przede wszystkim gram na komputerze i śpiewam sobie. 

Julka: — Należę do drużyny harcerskiej „Poszukiwaczy”. 

Dominik: — Wychodzę na podwórko, gram na komputerze. 

Kim chcesz zostać w przyszłości? 
Maja: — Chciałabym zostać adwokatem. 

Julka: — Chciałabym zostać lekarzem weterynarii. 
Dominik: — Inżynierem 

Twój znak zodiaku? 

Maja: — Bliźnięta. 

Julka: — Bliźnięta. 
Dominik: — Lew 

Wymarzone gimnazjum? 
Maja: — Gimnazjum nr 1. 

Julka: — Gimnazjum nr 1. 

Dominik: — Gimnazjum nr 14 

Gdyby złota rybka mogła spełnić Twoje jedno życzenie byłoby to… 
Maja: — Dostanie się na studia prawnicze. 

Julka: — Żeby na świecie spełniały się wszystkie pozytywne marzenia ludzi. 

Dominik: — Chciałbym być najbogatszym człowiekiem na świecie. 

Co Ci się podoba w naszej szkole?  
Maja: — Nauczyciele i ciekawe lekcje . 

Julka: — Na pewno nauczyciele i sposób prowadzenia lekcji. 
Dominik: — Dobre nauczanie. 

Czy jest coś, co Ci się nie podoba?  
 Maja: — Mundurki, brak luster w toaletach i ... że mamy dużo lekcji. 

Julka: — Chciałabym, aby było troszeczkę mniej lekcji. 

Dominik: — Koledzy : ) 

Co chciałbyś zmienić w szkole? 
Maja: — Chciałabym wprowadzić dzień bez mundurka i lustra w toaletach. 

Julka: — Chciałabym, aby w szkole były prowadzone zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach. 
Dominik: — Chciałbym, aby w szatni były szafki dla uczniów. 

 

Rozmawiali: z Mają – Natalia Brymerska, Klaudia Marzec, Karolina Ponikowska z kl. 4c; 
z Julką – Paulina Olszewska, Anna Stasiewicz z kl. 5a; z Dominikiem – Krzyś Garczarek (6e) 

Maja 

Julka 

Dominik 
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WWZOROWYZOROWY  UCZEŃUCZEŃ  ZAZA 180  180 PUNKTÓWPUNKTÓW......  

Od tego roku w klasach 4–6 obowiązuje nowy system oceniania zachowania. W ubiegłym 
roku system testowały dwie klasy: obecna 6a i 6c. Podpytaliśmy uczniów, co sądzą o tej istotnej 
zmianie. Większość z Was nie była z niej zadowolona. Oto niektóre wypowiedzi: 

Kaja Lotarska: Jest zły. 

Kuba Reklewski: Jest zły. Za każde „byle co” nauczyciele dają minusowe punkty. 

Krzysztof Panek: Nie podoba mi się, bo jest za ostry. 

Zuzia Kawa: Za dużo punktów trzeba zdobyć, by mieć przyzwoitą ocenę. Jest niedopracowany. 

Marysia Lebedowicz: Punkty są źle poprzydzielane. 

Tomek Serafin: Trudno jest zapracować na wzorową ocenę. 

Natalia Kriesel: Może być. 

Karolina Nawara: Jest fajny, ale jak ktoś nie bierze udziału w konkursach, to nie będzie miał 
dobrej oceny. 

Marika Bauer: Jest dobry, ale dostaje się dużo minusowych punktów. Działa na uczniów. 

Sondę przeprowadziła: Agata Kocimska-Zych 

 

CCOO  SĄDZIMYSĄDZIMY  OO  MUNDURKACHMUNDURKACH??  

Maria Lebedowicz: Mundurki są dobre, ponieważ wszyscy wyglądają tak samo i nie ma pokazu 
mody w szkole. 

Ania Mosior: Są fajne, ale mają głupi kołnierzyk. 

Jakub Reklewski: Są zbyt niebieskie. 

Klaudia Król: Niezbyt mi się podobają. 

Zuzanna Chlabicz: Mundurek powinien być tuniką w zielonym kolorze. 

Karolina Nawara: Nie podobają mi się mundurki, bo nie można ubierać się po swojemu. 

Przemysław Zender: Trudno powiedzieć. Powinien być 1 dzień bez mundurków. 

Weronika Nowogórska: Mundurki są głupie, to jedna wielka pomyłka. 

Pani Aleksandra Jeleń: Są ładne, wszyscy są na niebiesko. 

Pani Grażyna Grudzińska: Podobają mi się, wszystkie dzieci wyglądają schludnie. 

Pani Elżbieta Dołęga: Są ładne. Szkoda tylko, że nie mają długich rękawów. 

Rodzic: Mundurki są dobre, ale byłyby lepsze, gdyby pod nimi można było nosić własne ubrania. 

Rodzic: Są dobre, ale powinien być jeden dzień bez nich. 

Sondę przeprowadziła: Wiktoria Podemska kl. 5a 



 8 

 

BERNARDYN: Wysokość: 70–90 cm (psy), 
65–80 cm (suki). Jest to pies ciężki  
i masywny. Waga może dochodzić nawet do 
100–120 kg. Szata i umaszczenie – ze względu 
na długość szaty istnieją dwie odmiany: krótko-
włosa i długowłosa. Umaszczenie jest brązowo-
białe i brązowo-żółte lub białe w rude łaty. 
Charakter: jest to pies spokojny, łagodny 
i odważny, nieufny wobec obcych. Popular-
ność: bernardyn krótkowłosy jest rzadziej spo-
tykaną odmianą w porównaniu do bernardyna 
długowłosego. W Polsce uznawany jest za rasę 
rzadką. 

Ciekawostka 

Najsławniejszym bernardynem był Barry, który 
ratował ludzi na przełęczy św. Bernarda. Miał 
on ocalić około 40–100 osób. Pomnik tego psa 
znajduje się w Cimetičre des Chiens we Francji 
a jego ciało prezentowane jest w Muzeum Hi-
storii Naturalnej w Bernie, w Szwajcarii. 

FOKSTERIER: Sylwetka: krótka. Wysokość 
w kłębie: pies do 30 cm, suka trochę mniej. Ide-
alna waga:7–8 kg. Głowa: stosunkowo długa, 
z lekko zaznaczony stopem. Oczy: małe i ciem-
ne. Uszy: małe w kształcie litery "V", ze stojącą 
nasadą i złamanymi końcami. Ogon: gruby 
i masywny, noszony do góry. Szata: występują 
dwie odmiany foksterierów krótkowłosa i tak 
jak Asyż szorstkowłosa, której włos jest szorstki 
i twardy. Umaszczenie: przeważającym kolo-
rem musi być biały. 

Temperament: bardzo żywy i wiecznie w ru-
chu, uwielbia przebywać na świeżym powietrzu. 
Bardzo wierny i oddany, ogromnie lubi dzieci, 
wymaga jednak dobrej ręki, powstrzymującej 
jego silny instynkt myśliwego. 

Użytkowość: pies myśliwski, do towarzystwa. 

Klaudia Marzec i  Natalia Dytewska  

O psie, który … uratował życie 

Psy to stworzenia, które są  
w stanie zrobić wszystko dla człowieka. 
Mam nadzieję, że poniższa opowieść, która 
wydarzyła się naprawdę, przekona Was 
o tym. 
Pewnego dnia do weterynarza zadzwonił czło-
wiek, który znalazł rannego psa. Weterynarz 
przyjechał i zabrał zwierzę do lecznicy, a po 
wyleczeniu oddał czworonoga do schroniska. 
Niestety zwierzę było tam bardzo agresywne  
i sprawiało dużo problemów. Na szczęście po 
pewnym czasie znalazł się jakiś człowiek, który 
je zaadoptował. Pan ten dobrze opiekował się 
psem, a ten odwdzięczał mu się wiecznie merda-
jącym ogonem. Mężczyzna założył rodzinę i po 
jakimś czasie pojawiło się w niej dziecko. Gdy 
chłopiec skończył dwa lata stało się coś strasz-
nego. Wszystko zaczęło się od tego, jak do pana 
przyszedł pupil i zaczął przeraźliwie   szczekać.  
Ten  od   razu domyślił się, o co może chodzić 

psu i zaczął wraz z żoną nawoływać swojego 
syna. Niestety bez skutku. Rodzice zadzwonili 
na policję i zgłosili zaginięcie dziecka. Ponie-
waż pies był cały czas niespokojny, szczekał, 
ciągnął ich za nogawki, postanowili za nim 
pójść, Zwierzę poprowadziło ich nad jezioro, 
gdzie na pomoście leżała czapeczka ich synka. 
Nagle pupil wskoczył do wody, przepłynął je-
zioro i znikł w gęstych trzcinach. Po chwili 
wyłonił się z zarośli, trzymając dziecko za kap-
tur i ciągnąc je do brzegu. Cała akcja zakończy-
ła się szczęśliwie – chłopczyk w szpitalu odzy-
skał przytomność, a po kilku dniach poczuł się 
dobrze i wrócił do domu. 

   Takich historii jest z pewnością wiele. 
Psia wierność i oddanie nie znają granic. 
Czy my, właściciele czworonogów może-
my się z nimi porównać? Niestety nie 
zawsze. 

 Ania Gibalska kl. 6d 



 9 

 

Wyniki konkursu z języka angielskiego na 
"Najpiękniejszą kartkę świąteczną" 

W dniu 7 grudnia 2007 roku zakończył się kon-
kurs na "Najpiękniejszą kartkę świąteczną". 

W tym roku laureatami zostali:  
I miejsce - Wioletta Bartczak z klasy 6 c,  
II miejsce - Martyna Szarpak z klasy 4 b,  
III miejsce - Dawid Kudzinowski z klasy 6 e. 

Wyróżnienia otrzymali:  
Katarzyna Jarosz - 6 c, Krzyś Marecki, Krzysztof 
Garczarek - 6 e, Kasia Welc - 4 d.  

Wyniki konkursu z języka niemieckiego na 
"Najpiękniejszą kartkę świąteczną" 

W dniu 7 grudnia 2007 roku zakończył się konkurs 
na "Najpiękniejszą kartkę świąteczną" w języku nie-
mieckim. 
 
W tym roku laureatami zostali: 
I miejsce - Magdalena Biernat z 5 a, 
II miejsce - Martyna Pióro z 5 a, 
III miejsce - Patrycja Bobrowicz z 5 a . 

Konkurs plastyczny "Przyroda maluje kolorami" 

W konkursie plastycznym "Przyroda maluje kolorami" wyróżnieni zostali: 
Aleksandra Kobel z klasy 5 d, oraz Mirosław Sadowski z klasy 6e. 

Konkurs został zorganizowany przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu. 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
W dniu 3 października 2007 roku reprezentacja dziewcząt zajęła I miejsce w Dzielnicowych Igrzyskach 

Szkół Podstawowych w sztafetowych biegach przełajowych. Szkołę reprezentował zespół w składzie: Paulina 
Tudaj, Nikola Bienias, Barbara Głośnicka, Agata Szewczyk, Joanna Galas, Paulina Skarbutowicz, Aneta Fołta, 
Martyna Pióro, Sylwia Sławińska, Karolina Świergalska oraz rezerwowe: Daria Stankiewicz, Wioletta Bart-
czak. 

KONKURS "JESTEM BEZPIECZNY W DOMU I NA DRODZE" 

Najlepsze wyniki w szkolnym konkursie "Jestem bezpieczny w domu i na drodze" uzyskali: Krzysztof 
Wnuk kl. 5d – 33 pkt, Magdalena Biernat kl. 5a – 32 pkt, Adrian Galak kl. 6d – 32 pkt, Karolina Stefańska 
kl. 5c – 31,5 pkt, Adam Stefanowski kl. 5a – 31 pkt. 

KONKURS GRAFICZNY „OBIEKTY LATAJĄCE” 

Podczas zajęć z edukacji informatycznej dla klas Ia, IIa, IIIa odbył się konkurs grafiki komputerowej 
pt. "Obiekty latające".  

 Wyniki w klasie I a:  Wyniki w klasie II a: Wyniki w klasie III a: 

I miejsce  Weronika Głogowska Kamila Kempy Michał Biernat 

II miejsce Natalia Felszyńska  Radosław Łuckoś  Zofia Flaczyńska 

ZAWODY MODELI LATAWCÓW 

Uczniowie ze świetlicy naszej szkoły pod kierunkiem mgr Magdaleny Benedikt we wrześniu 2007 roku 
brali udział w Zawodach Modeli Latawców Płaskich i Skrzynkowych. Organizatorem zawodów był Aeroklub 
Wrocławski. Ogromną satysfakcją i dumą jest fakt, iż Artur Klepacki zajął I miejsce, Wojciech Kożuch 
II miejsce,  Kamil Milejski  III miejsce a Małgorzata Nowicka VI miejsce.  
W rywalizacji zespołowej nasza szkoła zajęła I miejsce w klasie młodzików. 

KONKURS KLAS DRUGICH NA RODZINNĄ RYMOWANKE 
„BEZPIECZNA PRZERWA” 

I miejsce – Grzegorz Antczak (kl. 2d) z mamą, II miejsce – Aleksandra Giemza (kl. 2c) z siostrą i rodzica-

mi, III miejsce – Alicja Cieślar (kl. 2a) z mamą. Wyróżnienia: Weronika Bihl (kl. 2b) z mamą, Wiktoria Za-
krzewska (kl. 2e) z mamą. 
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Igrzyska młodzieży szkolnej w minikoszykówce 
W roku szkolnym 2007/2008 reprezentacje dziewcząt i chłopców w minikoszykówce 

z naszej szkoły odniosły sukces zajmując I miejsce w rozgrywkach dzielnicy i strefie 
dolnośląskiej. 

Międzyszkolny konkurs matema-
tyczny "Baw się matematyką" dla 
klas VI 
Pierwsze miejsce w międzyszkolnym 

konkursie matematycznym zajął zespół 
w składzie: 
1. Mikołaj Dzięciołowski z 6d, 
2. Aleksandra Stawecka z 6d, 
3. Mirosław Sadowski z 6e, 
4. Andrzej Bury z 6c. 

Trzecie miejsce zajął zespół z klasy 6b 
w składzie: 
1. Karolina Sikora, 
2. Piotr Bargieła, 
3. Mikołaj Herman, 
4. Kamil Waczyński. 

Dzielnicowe rozgrywki w piłce 
ręcznej 
W zakończonych w minionym tygodniu 

rozgrywkach w piłce ręcznej, reprezenta-
cje dziewcząt i chłopców naszej szkoły 
wywalczyły tytuły Mistrzów Dzielnicy 
i awansowały do rozgrywek miejskich. 
Rozgrywki miejskie odbędą 
się 28 stycznia. 

Chłopcy rozegrają swoje mecze w sali 
MOS-u przy ulicy Parkowej. Ich przeciw-
nikami będą zespoły ze szkół S.P. nr 63 
i S.P. nr 1. Drużyna dziewcząt rozegra 
swoje mecze w sali SP 118 a ich przeciw-
niczkami będą reprezentacje z S.P. nr 45 
i S.P. nr 97. 

Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży 
w minikoszykówce chłopców 
Reprezentacja naszej szkoły w miniko-

szykówce chłopców zajęła pierwsze miej-
sce w Dolnośląskich Igrzyskach  
Młodzieży. 
Mistrzostwa odbyły się w naszej szkole 
17 stycznia. 
Kolejne miejsca zajęły: 
– II miejsce S.P. nr 3 ze Zgorzelca, 
– III miejsce S.P. z Polkowic, 
– IV miejsce S.P. nr 21 z Wałbrzycha. 

Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży 
w minikoszykówce dziewcząt 

Reprezentacja naszej szkoły zajęła dru-
gie miejsce w rozgrywkach Dolnośląskich 
Igrzysk Młodzieży, które odbyły się 
w naszej szkole 16 stycznia. 
Miejsce pierwsze zajęła reprezentacja 
S.P. nr 2 z Przemkowa, 
miejsce trzecie – drużyna z S.P. nr 2 z Zię-
bic, 
miejsce czwarte – zespół z S.P. nr 5 ze 
Zgorzelca. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!! 

Miło nam poinformować, że laureatami konkursu MAT 2007 zostali: 
Łukasz Ptak – 3a, Karolina Stafańska – 5c, Karolina Sikora – 6b. 

Uczniowie wyróżnieni: Michał Papiernik – 4a, Michał Dąbrowski – 4b, Hanna Pater 
– 4b, Szymon Żabicki – 4d, Michał Humiński – 4c, Magda Pastuła – 5e, Ewa Pacy-
kowska – 5c, Andrzej Iwan – 5e, Bartosz Żyszczyński – 5b, Piotr Bargieła – 6b, Mi-
kołaj Herman – 6b, Kamil Waczyński – 6b, Nikola Bienias – 6b, Beata Szeląg – 6b. 
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„BBŁĘKITNAŁĘKITNA  JESIEŃJESIEŃ”” 

I jesień nastała 
Królowa barw mała 
Sypnęła czerwienią złocistą, 
Spuściła kotarę mglistą, 
dmuchnęła wiatrem i deszczem 
i straszy mrozem jeszcze. 

Właściwie wszystko jest jak co roku, 
a jednak inaczej do zmroku. 
To przez tą barwę nową, 
błękitną, niekolorową. 

Od rana aż do wieczora 
jest tylko na nią pora. 
Niebieski w szkole, na ulicy. 
I tylko niebieski się liczy. 

Kolor niebieski króluje po letniej zieleni. 
To nietypowa barwa jesieni. 
Dlaczego niebieski, bez barw złotych? 
Odpowiedź jest jedna – Roman Giertych. 

To Pan minister powiedział wyraźnie, 
że od tej pory niebieski właśnie 
będzie kolorem obowiązkowym. 

O innych barwach nie ma mowy. 
Wiwat niebieski. Kolor jesieni. 
Dopóki nowy minister tego nie zmieni. 

Natalia Brymerska 4c 

P 
rezentujemy Wam wierszyk Natalii 
o jesieni błękitnej jak nasze szkolne 
mundurki… A u nas już dawno zi-

ma i Pana ministra już „ni ma”. Być może 
zimowy wiatr przyniesie zmiany również 
w temacie szkolnego mundurka. A tymcza-
sem... 

M 
UNDURKI? TAK! 

Wszyscy mówią, że 
mundurki są brzydkie, 
mają nieciekawy kolor, 
ograniczają możliwo-

ści ciekawego ubierania się… Wszyscy? 
Nie! Kilka osób z naszej szkoły jest zado-
wolonych z pojawienia się mundurków. 
Swoje zdanie argumentują różnie. Zawsze 
zaczynają od tych 
najbardziej prozaicz-
nych powodów: „Mój 
ulubiony kolor to 
właśnie niebieski. Ze 
wszystkich ubrań, 
najbardziej lubię ko-
szulki polo”. Później przechodzą do bar-
dziej poważnych argumentów: „Dotychczas 
wiele osób z naszej klasy śmiało się z mo-
ich ubrań. Twierdzili, że są szare, niemodne 
i ogólnie brzydkie. Teraz to się zmieniło – 
wszyscy mają te same koszulki i nikt się ze 
mnie już nie naśmiewa.” – tak mówi wiele 
osób. Zadowolonych też jest wielu rodzi-
ców: „Dzięki mundurkom mam mniej 
zmartwień – nie muszę się już martwić, czy 
w tej koszulce moje dziecko było wczoraj 
czy przedwczoraj, czy ta koszulka jest jesz-
cze modna, czy te spodnie będą pasowały 
do tej koszulki…?”.  

Nauczyciele z kolei mają inne argumenty. 
„Nasi uczniowie nie powinni wstydzić się 
swojej szkoły. Dzięki mundurkom, każdy 
może zobaczyć, z której szkoły są ucznio-
wie. Mundurki podkreślają przynależność 
do wspólnoty, jaką jest szkoła”. 

Tak więc, kiedy krytykujemy mundurki, 
pamiętajmy jednak, iż oprócz wad, posiada-
ją także zalety. 

Mirosław Sadowski VIe 
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Niedawno do moich rąk trafiła książka „Wierszyki łamiące języki” Małgorzaty Strzał-
kowskiej. Jest ona autorką i ilustratorką książek dla dzieci. Zadebiutowała w 1987 roku 
w „Świerszczyku”. Jest autorką tekstów na ubranka, wierszy i gier do Internetu oraz ba-
jek i piosenek dla telewizyjnej „Jedyneczki”. Opracowała też teksty na niektóre płyty 
zespołu „Arka Noego”. 

W książce jest 27 wierszyków. W trochę zabawny 
sposób opisują one różnorodne zwierzęta, i małe, 
i duże. Jednak głównym przesłaniem tych krótkich 
utworów jest tytułowe „złamanie” języka. Zawarto 
w nich trudne do wymówienia wyrazy i zdania tak, iż 
razem tworzy to jedną, zwariowaną i humorystyczną 
całość. Książka jest zilustrowana w specyficzny spo-
sób. Obrazki w niej zawarte wyglądają jak wy-
klejanki, czy wycinanki. 

Książka może być ciekawa, kiedy będziemy 
starali się ją przeczytać głośno i wyraźnie razem 
z naszymi przyjaciółmi. Na pewno będzie przy tym 
dużo śmiechu. „Wierszyki…” przydadzą się, na umi-
lenie spotkań ze znajomymi. Można przy tym poćwiczyć wyraźne mówienie, co przyda 
się osobom, które wygłaszają różne przemówienia. Taka nauka przez zabawę 
he, he.  

Jak już napisałem, książka jest tak zilustrowana, iż wygląda to jak wyklejanka z pa-
pieru kolorowego. Moim zdaniem,  takie ilustrowanie książki jest dobrym pomysłem, 
bo wygląda to bardzo sympatycznie i pasuje to do „radochy”, jaką będzie sprawiała pró-
ba czytania tej książki na głos z przyjaciółmi. Spróbujcie powiedzieć szybko, 
np. „…a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w Szypliszkach”.  

Podsumowując: warto mieć tę książkę, jeżeli chcemy poćwiczyć własną wymowę 
i dobrze bawić się z naszymi najlepszymi kolegami. 

Kamil Dziwota kl. VI „e” 

Informacje o autorce książki na podstawie strony:  
http://czytelnia.onet.pl/2,1102895,rozne.html 

Informacje o książce  

http://www.mediarodzina.com.pl/ksiazka/275/dane.html  
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Walka o EURO 2008 

17 listopada 2007 roku. Ta data przeszła do historii polskiego futbolu. Reprezentacja Polski wygrała wte-
dy 2–0 z Belgią i po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się do Piłkarskich Mistrzostw Europy, tym 
razem rozgrywanych w Austrii i Szwajcarii. Jednak początek kwalifikacji był o wiele gorszy.  

Prześledźmy teraz co się zdarzyło podczas kwalifikacji Mistrzostw Europy. 

Wrzesień 2006 - Polska - Finlandia 1:3 

 Polska - Serbia 1:1 

Październik 2006 - Kazachstan - Polska 0:1 

 Polska - Portugalia 2:1 

Listopad 2006 - Belgia - Polska 0:1 

Marzec 2007- Polska - Azerbejdżan 5:0 

 Polska - Armenia 1:0 

Czerwiec 2007- Azerbejdżan - Polska 1:3 

 Armenia - Polska 1:0 

Wrzesień 2007 - Portugalia - Polska 2:2 

 Finlandia - Polska 0:0 

Październik 2007 - Polska - Kazachstan 3:1 

Listopad 2007 - Polska - Belgia 2:0 

 Serbia - Polska 2:2 

Zaczęło się fatalnie – skończyło 
się super. Trzeba przyznać, że 
trener Leo Benhakeer zrobił 
z ospałej, beznadziejnej drużyny 
żywą i waleczną. Oby tak dalej 
na Euro 2008. Zagramy tam 
z Niemcami, Austrią i Chorwacją, 
ale mam nadzieję, że na tych me-
czach się nie skończy. Warto 
wspomnieć, że Polska nigdy 
z Niemcami nie wygrała, więc 
może już tego lata… 

 
POLSKA, BIAŁO-CZERWONI !!!!!!  

 Krzysztof Garczarek kl. 6e 

Dnia 5 października 2007 roku, podczas przerwy śniadaniowej, Samorząd 
Uczniowski przeprowadził w klasach 4-6 ankietę, której celem było wyłonienie 
najlepszego nauczyciela naszej szkoły oraz ulubionego przedmiotu. 

W ankiecie były trzy pytania: 

Kto jest twoim ulubionym nauczycielem? 

Za co go cenisz? 

Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 
Ulubionym nauczycielem okazał się Pan Józef Biłyj, którego uczniowie cenią przede 

wszystkim za sposób prowadzenia lekcji, za sprawiedliwość i konkretność. Drugie miejsce zaję-
ła Pani Joanna Maciaszek-Klimczyk, a trzecie – ks. Jan Sienkiewicz. 

Ulubionym przedmiotem okazał się w-f, potem była historia i język polski.  

 
Źródło informacji : Opiekun SU – pani Joanna Maciaszek-Klimczyk 
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Kolejny już raz nasza Szkoła zaprosi-
ła do siebie rodziców i ich dzieci –  
kandydatów na uczniów klas zerowych 
i pierwszych.  
Tym razem spotkanie zorganizowano 
12 stycznia. 

W wyznaczonych godzinach  
(od 1000 do 1400) przychodziły całe ro-
dziny, aby porozmawiać z nauczycielami 
o programach nauczania oraz zapoznać 
się z propozycjami zajęć pozalekcyjnych 
i opieką w świetlicy. Podobnie jak w 
poprzednich latach można było wziąć 
udział w zajęciach przygotowanych 
przez nauczycieli dla dzieci z klas zero-
wych. Zwiedzających szkołę rodziców 
wraz z dziećmi, oprowadzali po szkole 
sami nauczyciele.  

Już na koniec wizyty, opuszczający 
szkołę goście byli „zaczepiani” przez 

szkolnych reporterów o wrażenia. Nie 
odnotowano przypadku braku pozytyw-
nych wrażeń :) 

Goście, częstowani cukierkami, 
w dobrych humorach opuszczali szkołę. 
Wszyscy deklarowali zamiar zapisania 
dzieci do klas zerowych i pierwszych. 
Reporterami wyposażonymi w redakcyj-
ny mikrofon byli: Magdalena Biernat, 
Maria Myśkow, Dominik Radwan 
i Amir Radwan. 
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DDYSKRYMINACJAYSKRYMINACJA  

Dlaczego ocena z religii ma być zaliczana do średniej ocen kosztem nieuczęszczają-
cych na te lekcje? Swoją opinię na ten i inne tematy wyrażę właśnie w tym tekście. 

 Według mnie osoby niewierzące są trochę dyskryminowane. Większość 
z nich nie może podnieść sobie średniej (lub obniżyć, gdyby słabo się uczyli), ponieważ 
w bardzo niewielu szkołach jest etyka. Na całym Dolnym Śląsku jest tylko kilku-
dziesięciu nauczycieli tego przedmiotu. A zresztą nie chodzi tylko o to. No, bo co to 
ma być? Dlaczego średnia ze świeckich przedmiotów ma być podwyższona (lub obni-
żona) przez „kościelny” przedmiot, jakim jest religia? Przez co ta średnia ma być pod-
wyższona? Przez nauczenie się modlitw na pamięć i dobre prowadzenie zeszytu? Nie 
rozumiem tego. Przy okazji napiszę o WF-ie, z którym jest podobnie jak z religią. Dla-
czego „biegany”, „sportowy” przedmiot ma być liczony tak samo jak „umysłowe” 
przedmioty? Nie każdy zresztą może wykonywać jakieś ćwiczenia, bo jest gorszy fi-
zycznie, grubszy i przez to też można zaniżyć sobie średnią. A nie chodzi tylko o to. 
Została jeszcze plastyka (nie każdy ma talent do rysowania) i muzyka (nie każdy ma 
talent do śpiewania). A na plastyce (przynajmniej w naszej klasie VI „e”) często za-
miast nauczyć się porządnie rysować i malować (bo większość klasy ma z tego słabe 
oceny – bez urazy, zresztą ja też mam słabe oceny z rysunków z plastyki), to uczymy 
się jakiś jeszcze trudniejszych rzeczy, np, o perspektywie. No i co ma wspólnego ryso-
wanie i śpiewanie z nauką, taką „umysłową”? Gdzie mi to się przyda (chyba, że ktoś 
chce być drugim Picassem, czy Beethovenem)? Nie powinno być z tego ocen. 

Poruszę jeszcze jeden temat – mundurki. Większości osobom się nie podo-
bają. Więc, po co ten jednolity strój? Żeby na ulicy i w szkole wiedzieli, z jakiej pod-
stawówki (bądź innej szkoły) pochodzimy? Wydaje mi się, iż jest to nonsens, a zresztą 
i tak nosimy bluzy i kurtki, które nie są takie same. A kiedy jest ciepło i chodzimy 
w krótkich rękawkach – mundurkach, to nie trwa to zbyt długo. 

Kamil Dziwota kl. VI „e” 

PS: Jakby co, to jestem wierzącym człowiekiem, chodzę na religię i do kościoła rzymsko-
katolickiego.  

DDYSKRYMINACJAYSKRYMINACJA  CZYCZY  NIENIE??  

Od tego roku szkolnego (2007/2008) ocena przedmiotu religia zostaje wlicza-
na do średniej ocen końcowych. 

Nasuwa się pytanie: czy tak powinno być? Czy dzieci, które nie uczęszczają 
na tę lekcję są dyskryminowani? Moim zdaniem wliczanie tej oceny do średniej to nie 
jest dyskryminowanie! Nie zgadzam się także ze stwierdzeniem, że osoby chodzące na 
religię mogą sobie podwyższyć średnią. Przecież ci, którzy nie chodzą na religię, dzielą 
sumę ocen przez mniejszą liczbę, czyli tak jakby religii nie było. Jeśli chodzi o lekcję 
etyki – zgadzam się. Powinno być więcej nauczycieli tego przedmiotu. Ale z drugiej 
strony, czy ksiądz nie mógłby uczyć etyki? Ale nasuwa się pytanie: czy warto organizo-
wać lekcję etyki  dla kilku osób? I w jaki sposób to uczynić? 

Myślę, że odpowiedzi na te trudne pytania szuka już Dyrekcja naszej szkoły. 
Szkoła jest przecież dla wszystkich – wierzących i niewierzących. I wszystkich szkoła 
jakoś musi wyedukować i wychować. 

Krzysztof Garczarek, kl. 6e 



 16 

 

* * * 

Mama sprawdza zeszyty Kazia.  

− Dlaczego w zeszycie od matematyki  
nie masz nic zapisane? 

− Bo to zeszyt od zadań ustnych! 

* * * 

− Jaki przedmiot w szkole lubisz 
najbardziej? – pyta tata. 

− Dzwonek – odpowiada syn . 

* * * 

Tato mówi do Jasia:   

− Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać 
się z Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny 
chłopiec, najgorszy uczeń w klasie! 

− Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, 
ja byłbym najgorszym uczniem! 

* * * 

Na lekcji przyrody nauczyciel pyta Jasia: 

− Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 

− Oczywiście, Missisipi. 

− Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa? 

− Dokładnie o sześć liter. 

* * * 

Nauczyciel mówi do klasy:  

− Ponieważ jest trochę zimno, proszę 
wyciągnąć karteczki – rozgrzejemy się. 

* * * 

Na lekcji gramatyki pani pyta Jasia: 

− Wymień przynajmniej dwa zaimki. 

− Kto, ja??? 

− Bardzo dobrze, Jasiu! 

* * * 

Jasio skarży się nauczycielce:  

− Proszę pani, Michał mię pobił!  

− Mnie! – poprawia nauczycielka. 

− Panią też !? 

* * * 

Nauczycielka do Jasia: 

− Zawsze gdy jest klasówka, ciebie 
nie ma w szkole z powodu chorej babci. 

− Proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia 
symuluje. 
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