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Opiekun: 
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Na przyrodzie nauczycielka pyta ucznia: 
- Powiedz, ile mucha ma nóg ? 
- A nie ma pani przypadkiem innych 
zmartwień ?! 

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza: 
- Wierzę głęboko, Ŝe dzisiaj nikogo nie przy-
łapię na ściąganiu, 
- I my teŜ wierzymy! - odpowiada chórem 
klasa. 

Humor z zeszytów: 

Nauczyciel  na lekcji mówi do uczniów: 
- Dzieci, otwórzcie ćwiczenia, zacznijcie je ro-
bić, dokończcie w domu i oddajcie przed 
końcem lekcji. 

Są wakacje. Dwie przyjaciółki idą plaŜą.  
- Ale tu musiało być ślisko– mówi jedna– 
zobacz, ile piasku tu nasypali. 

♦ Pierwszy telefon zbudował Bell, ale był on bardzo słaby i swój głos mógł przekazać 
tylko z pokoju do pokoju. 

♦ Gdy Edisonowi zaświeciło coś w głowie, to wynalazł Ŝarówkę. 
♦ Mikołaj Kopernik wstrzymał Słońce, Ŝeby lepiej się mu przyjrzeć. 
♦ Kapłani egipscy wywoływali podstępem zaćmienie Słońca. 
♦ Grecy zakładali kolonie, aby ich dzieci miały duŜo świeŜego powietrza. 
♦ Chopin to największy gracz na świecie. 
♦ Leonardo skonstruował samolot, który miał wszystkie cechy łodzi podwodnej. 
♦ W bajkach krytykowane są wady ukryte pod kurtyną zwierzęcia. 
♦ Historię Romea i Julii czytałem z wielkim zaparciem. 
♦ Źródło wytryskiwało rzekę, która wpadała potem do Warszawy. 
♦ Kwasy są to związki chemiczne bez Ŝadnych zasad. 
♦ Termometr składa się ze szklanej obudowy, a w środku jest gorączka. 
♦ Równik nazywa się tak dlatego, Ŝe dzieli cały świat na dwa równe półświatki. 

Wybrała Ewa Wilczek kl. 6b, Natalka Jelonek kl. 4c 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
    Przed nami czas wypoczynku i cudownego leniuchowania. Przygotowaliśmy dla Was kolejny numer 
gazetki: pełen lata, słońca i zabawy. Mamy nadzieję, Ŝe znów przyjmiecie ją ciepło. Dziękujemy za 
wszystkie miłe słowa pod adresem naszej redakcji i przypominamy Wam: odpoczywajcie i bawcie się 
bezpiecznie, Ŝebyśmy wkrótce znów się spotkali wypoczęci, zdrowi i uśmiechnięci.   

      Redakcja 

  Lato wreszcie! 
 

JuŜ walizki w bagaŜniku, 
Torba, plecak, pięć koszyków... 
Czy na pewno wszystko mamy?! 
Bo za chwilę wyjeŜdŜamy! 
Tata juŜ przy kierownicy  
Denerwuje się i krzyczy: 
Szkoda przecieŜ kaŜdej chwili! 
- Jedźmy w końcu moi mili! 
       Lato, lato, lato wreszcie, 
       Nie będziemy siedzieć w mieście! 
Wszyscy więc wsiadają prędko: 
Dziadek Władek z wielką wędką, 
babcia z kotem, pies nasz, Ciapek, 
Mama (niosąc stos kanapek), 
Moja siostra z parasolką 
I braciszek z deskorolką, 
Potem ja z piłkami dwiema... 
Lecz juŜ dla mnie miejsca nie ma! 
       Lato, lato, lato wreszcie, 
       Czy będziemy siedzieć w mieście? 

SPORT :    
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   Water Ball 
     W tę grę najlepiej grać w słoneczny dzień. Zasady są prawie identyczne jak w piłkę noŜną, tylko 
nie ma autów, ani rzutów roŜnych. Potrzebne są: 
- parzysta liczba graczy i sędzia 
- dość duŜy akwen wodny o głębokości około 10 cm ( najlepsza lokalizacja to plaŜa) 
- piłki do gry w piłkę noŜną 
- szarfy (albo inne elementy odróŜniające obie druŜyny) 
     Gra rozpoczyna się na gwizdek sędziego. Wygrywa ta druŜyna, która w określonym czasie zdo-
będzie więcej punktów.                                                                              Tymek Makowski kl. 4b 

Polo 
     Celem gry jest wbicie do bramki rywala piłki, za pomocą specjalnego kija. W grze uczestniczą 
dwie druŜyny, liczące po 4 zawodników, rozgrywające mecz konno. Boisko jest zazwyczaj trawiaste. 
W polo moŜna grać równieŜ na boiskach o wymiarach mniejszych, wówczas jest to "arena polo", a 
gra się po 3 zawodników. W meczu rozgrywa się od 4 do 8 części na arena polo. Między nimi są 3-
minutowe przerwy, które zwykle wystarczają na zmianę konia. Zawodnik, grający w polo posiada 
zwykle 4 konie podczas meczu. Za kaŜdym razem po wbiciu piłki do bramki, czyli zdobyciu ,,gola", 
zawodnicy zamieniają się połowami. Polo to ekscytujący sport, polecam jego oglądanie! 

                                                                                                        Weronika Chrzanowska kl. 6b 
 

Tata mówi: - Nie ma strachu, 
Jeszcze miejsce jest na dachu. 
Więc mi trochę zrzedła minka: 
- Ja ... na dachu? Ja ... Dziewczynka...? 
Tata tylko kręci głową: 
- Co za pomysł, daję słowo?! 
Oj, córeczko moja mała, 
Coś ty sobie ubzdurała?! 
       Lato, lato, lato wreszcie, 
       Nie będziemy siedzieć w mieście! 
JuŜ na dachu stos bagaŜy, 
A ja uśmiech mam na twarzy. 
Siedzę sobie obok mamy, 
No i wreszcie wyjeŜdŜamy! 
Słońce nam wskazuje drogę - 
JuŜ doczekać się nie mogę! 
Wiem, Ŝe w dali na nas czeka 
Las szumiący, łąka, rzeka... 
       Lato, lato, lato wreszcie, 
       nie będziemy siedzieć w mieście! 
                                       Autorka: Urszula Kozłowska 
                             Wyszukał: Adam Wiśniewski kl. 3c 
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Rebus: Ola Bober, Weronika 
Kowalczyk i Weronika Bihl kl. 5b 

4)     1              

    2              

3                      

  4                  

    5                   

6                       

              

   7                 

  8                 

     9            

  10                

    11                

  12                

              

1. MoŜesz nim pływać 
2. Znajduje się w Sopocie 
na plaŜy 
3. ..................... morska, 
oświetla drogę statkom 
4. 4 lub 5-osobowy, z bre-
zentu 
5. Mierzy temperaturę 
6. Miła wyprawa, np. z klasą 
7. Woda z nieba 
8. ................ Bałtyckie 
9. Konieczny na piknik 
10. Pora roku z duŜą ilością 
słońca i wypoczynku 
11. Świeci na niebie 
12. Np. Sudety 
             Kacper Kulik kl. 4a 

1. W tym roku zaczynają się 23 czerw-
ca 
2. Strasznie gorąco latem 
3. Miejsce do opalania się nad morzem 
4. Chroni nas przed deszczem lub słoń-
cem 
5. MoŜna na nim spać lub ... pływać 
6. Stołowy lub ziemny 
7. ........ Martwe lub Czarne 
                           Weronika Bihl kl. 5b 
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Podziękowanie 

                Drodzy czytelnicy! 
    To ostatni numer gazetki w tym roku szkolnym, a dla nas, szóstoklasi-
stów, ostatni w tej szkole. Dziękujemy wszystkim tym, którzy czytali Ikar-
ka i brali udział w sondach. Dziękujemy równieŜ naszym nauczycielom, któ-
rzy udzielili nam wywiadów. Cieszymy się z popularności naszej gazetki. Ma-
my nadzieję, Ŝe pisane przez nas artykuły zainteresowały Was. śegnamy się 
z łezką w oku... 
               Odchodzący juŜ szóstoklasiści z redakcji Ikarka (tekst i rys. Julka Maśluszczak kl.6b) 
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1)   1           

  2            

   3          

 4            

5              

 6            

  7               

  8           

   9          

1. Niezbędna do Ŝycia 
2. Zimne, lubimy je w lecie 
3. Nie lubi pracować ani uczyć się 
4. Z jego włókien powstaje materiał na ubrania 
5. 26 maja- Dzień...... 
6. Dzień i ........... 
7. 1 czerwca – Dzień............... 
8. Rośnie w nim duŜo drzew 
9. Rosną w nim drzewa owocowe 
 
                                          Natalia Jelonek kl. 4c 

2)              

  1                 

 2                     

    3                 

 4                  

 5                  

     6                

              

     7               

    8                  

     9                

    10               

    11                

     12             

              

13                    

    14                   

  15                  

     16              

    17              

     18               

    19               

 
1. Piasek nad morzem 
2. Chętnie zbierane nad morzem 
przez dzieci 
3. „Płonie................ w lesie”- słowa 
piosenki 
4. Miejsce do pływania 
5. Bezludna....................... 
6. Łowisz w nim ryby lub pływasz 
7. Dzięki niemu moŜesz się opalić 
8. Kolor paska na świadectwie, 
marzenie wielu uczniów 
9. Zorganizowany wyjazd 
10. W nim słona woda 
11. Ułatwiają pływanie 
12. ................. harcerski 
13. Budujesz z niego zamki na pla-
Ŝy 
14. Kartki wysyłane z wakacji 
15. Pakujesz do niego rzeczy na 
obóz 
16. Huśtawka do miłego leniucho-
wania 
17. Wakacyjna pora roku 
18. Wakacyjny „domek” 
19. Łódka do spływu 
                          Ola Hołda kl. 5b 

1           

2           

3           

4           

1. Bawią się nimi dziewczynki 
2. Zawiera mapy róŜnych państw 
3. Nie drogo, więc....... 
4. Alfa i ....................           
            Adam Ryczkowski kl. 4b 

3) 

 3 

 

 

                  „Pies Baskerville’ów” 

    Ta ksiąŜka autorstwa Arthura Conan-Doyle’a to chyba najsłynniejsza z opowie-
ści o Sherlocku  Holmesie. Jak i w kaŜdej innej, detektyw usiłuje rozwiązać za-
gadkę, tym razem upiornego psa dręczącego mieszkańców starego zamku. JuŜ  w 
pierwszych rozdziałach ksiąŜki dochodzi do morderstwa, którego ofiarą jest sir 
Karol Baskerville. Holmes wraz ze swym przyjacielem, doktorem Watsonem, przy-
bywa na miejsce zbrodni. 
       Czytając uwaŜnie, moŜna dojść do interesujących wniosków. Według mnie to 

bardzo ciekawa lektura.                                                                                                                            
                                                                                                                       Natalia Jezior kl. 4b 

       „Zatrute ciasteczko” 

   Lubicie dreszczyk emocji i marzycie o karierze detektywa? Zanim zajmiecie się 
własną  karierą, sięgnijcie po ksiąŜkę Alana Bradleya- „Zatrute ciasteczko”. Jest  
to pierwsza część z serii kryminałów „Zagadki Flawii de Luce”. 11-letnia chemiczka 
znajduje trupa w ogródku i postanawia dowiedzieć się, co się stało i dlaczego. Od-
krywa przy tym wiele faktów, o których nikt nie wiedział oraz zbliŜa się do owdo-
wiałego ojca, którego całym światem jest kolekcja znaczków. Dalszych przygód 
szukajcie w ksiąŜkach: ”Kukiełeczki” i „A Cygankę powiesili…”. 

                                                                                 śyczę miłego czytania: Olga Grześkowiak, kl. 4c 
 

                                   „Klub Detektywów” 

    Jest to seria ksiąŜek opowiadających o zagadkach, których na pierwszy rzut 
oka nie da się rozwiązać i o dzieciach, które mimo ostrzeŜeń próbują te zagadki 
rozwiązać. Prawie zawsze im się to udaje, choć nie jest to łatwe pod czujnym 
okiem dorosłych. Dotychczas  ukazały się m. in. : „Tajemnica śnieŜnego potwora”, 
„Upiór w szkole”, „Zemsta czerwonej mumii”, „Las wilkołaków”, „Wakacje w Zamku 
Salamandry”, „Trzynaście niebieskich kotów”. KsiąŜki opisują niesamowite przy-
gody czwórki bohaterów: bystrej i zawsze logicznie myślącej Lieselotte, kochają-
cej zwierzęta Pauli, wysportowanego Axela i sławnego Dominika. Według mnie,  

ksiąŜka jest bardzo ciekawa i trudno się od niej oderwać („wciąga”). 
                                                                                                             Weronika Głogowska kl. 4a 
 

                                        „Rekrut” 
      CHERUB to sekcja brytyjskiego wywiadu zatrudniająca agentów w wieku od dziesięciu do 
siedemnastu lat. Wszystkie dzieci są sierotami, zabranymi z domów dziecka i wyszkolonymi na 
profesjonalnych szpiegów. 
     Czy myślicie, Ŝe to bohaterowie najnowszego scenariusza filmu  o dzieciństwie Agenta 007? 
Nie, to  postacie z ksiąŜki.  Z ksiąŜki,  przez którą moŜecie przyjść na lekcje zaspani, bo duŜą 
część nocy spędzicie na czytaniu. 
     Tą ksiąŜką jest ,,Rekrut” autorstwa angielskiego pisarza, Roberta Muchamore’a. Główny  boha-
ter – James wstępuje do Cheruba i ma szansę zdemaskować groźnych przestępców, dzięki temu, 
Ŝe dorośli nie zwracają duŜej uwagi na to, co robią dzieci. Jeśli interesuje was ciąg dalszy tej 
historii, sięgnijcie po ten tom. Myślę, Ŝe będziecie teŜ  mieli ochotę na kolejne 10  części. Ja juŜ 
je przeczytałem i  czekam na następne. 
                                                                                                                        Jakub Nykiel kl. 5e 
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SKALNE MIASTO 
      Niedawno wybrałam się z mamą, koleŜanką i dziadkiem do Czech, a konkretnie do Adrspachu. 
     Jest to jedno z największych i najpiękniejszych skalnych miast w Europie. Stanowi część Gór 
Stołowych, (tzw. Skalni Mesto). Występują tam formy skalne o przeróŜnych kształtach, np. 

dzbana lub dywanu. Oprócz tego moŜna popływać tratwą po jeziorku 
lub spotkać wiele innych atrakcji. Opiszę Wam krótko trasę, którą 
szliśmy. Najpierw obeszliśmy staw o cudownej turkusowej barwie, 
potem ruszyliśmy w stronę skał. Gdy minęliśmy „Dzban”, który ma 
ucho o kształcie delfina, zobaczyliśmy „Fotel Karkonosza”.  Za 
mostkiem na rzece Metuji stoi szpicem w dół godna podziwu Głowa 
Cukru. Dalej zakręciliśmy i przy rozstajach do Wąwozu RzeŜucho-
wego, po prawej stronie zobaczyliśmy tuŜ obok siebie „Organy” i 
„Chełm”. Szlak okręŜny biegnie w lewo obok „Rycerskiej Przyłbicy”, 
którą moŜna ujrzeć, tylko jak obejrzy się do tyłu. Obok turystycz-
nego szlaku jest jeszcze wiele innych ciekawych skał, np. „WieŜa 
ElŜbiety”, „Gromowy Kamień” czy „Gotycka Brama”.  
     Jest to naprawdę piękne miejsce i gorąco je polecam. PrzeŜyłam 
tam niesamowite wraŜenia, których nigdy nie zapomnę.                                                                            

                                                                Matylda Jarmoluk kl. 4d 

W 1882 roku w stanie Iowa w USA, we wnętrzu wielkich ziaren gradu znaleziono dwie Ŝywe Ŝa-
by! Prawdopodobnie zostały wciągnięte do chmury przez tornado. 

                                                                                             Tekst i rys. Adam Wiśniewski kl. 3c 

 
 CENTRUM NAUKI „KOPERNIK” 

Według mnie warto zwiedzić podczas wakacji Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. 
Gdy wróci się do szkoły, moŜna będzie zabłysnąć wiedzą przed kolegami szkolnymi. Centrum zało-
Ŝono w 2005 roku. Jego celem jest promowanie nowoczesnej 
komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa nauki 
poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interak-
tywnych wystawach. Centrum jest instytucją wspólnie powołaną 
i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawę, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego oraz Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. W latach 2007-08 Centrum Nauki „Kopernik” zostało 
dwukrotnie wyróŜnione nagrodą: Popularyzator Nauki. 

Jest to największe centrum nauki w Polsce, jedno z większych w Europie Środkowo-
Wschodniej. Wystawa stała składa się z kilkuset interaktywnych stanowisk w kilku galeriach 
stałych: Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, Bzzz! (świat wykreowany z 
myślą o małych dzieciach, rozbudzający ich wyobraźnię), Strefa światła, RE: generacja. W głów-
nym holu wejściowym znajduje się Wahadło Foucaulta.      

                                                                                                      Weronika Bihl, kl. 5b 
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później odbył się skromny ślub i wszyscy byli szczęśliwi. Królewna juŜ nigdy nie wróciła do swych 
dawnych nawyków. Dzięki miłości pokonała drzemiącego w niej „potwora”. 
    Pamiętaj, Ŝe w kaŜdym z nas siedzi taki „potwór” i tylko od Ciebie zaleŜy, czy pozwolisz mu 
dojść do głosu. Jeśli będziesz dobrym człowiekiem – potwór pozostanie uśpiony, ale jeśli bę-
dziesz popierać zło, obudzisz go. Jednak nigdy nie jest za późno na zmiany i na walkę z drzemią-
cym w nas potworem. 
                                                                                                                 Klaudia Skoczylas kl. 4c 
 

 

śyrafa 
          śyrafa jest największym zwierzęciem na świecie. Wysokość dojrzałej Ŝyrafy wynosi około 
6 metrów. Ten wzrost pozwala jej sięgać bardzo wysoko w korony drzew w poszukiwaniu ulubio-

nego poŜywienia: liści akacji, które odrywa swoim długim, 
chropowatym językiem. śyrafa śpi zazwyczaj na stojąco, 
ale nie więcej niŜ 20 minut na dobę, w krótkich okresach 
po 3-4 minuty. 
         Po urodzeniu mała Ŝyrafka ma juŜ prawie 2 metry 
wzrostu. Jest w sposób naturalny przyjmowana przez 
stado, w którym się urodziła. Stado moŜe liczyć nawet 40 
osobników.                                                                                                            
                                         Tekst i rys. Kacper Kulik kl.4a 
 

 
 

 

 

 

Pantera śnieŜna (irbis)                                                    

       Wygląd: ma krępe, dość krótkie łapy i długi, gruby ogon. Głowa i tułów mierzą 75-140 cm, 
ogon 70-100 cm. Irbis waŜy 35-70 kg. Na białokremowej lub szarawej na grzbiecie i białej na 

brzuchu sierści widnieją czarne lub ciemnobrunatne 
rozetki i plamy. Długie i gęste futro doskonale ka-
mufluje zwierzę.  Inne: Ŝyje w niewoli 16-18 lat. To 
jeden z najsłabiej poznanych gatunków. Śpi zwinię-
ty w kłębek. Potrafi skakać na odległość do 15 m, 
przy czym długi ogon słuŜy mu jako ster.  
Tryb Ŝycia: aktywny w ciągu dnia oraz o zmierzchu; 
poza okresem godowym Ŝyje samotnie; w poszuki-
waniu zdobyczy przemierza terytorium łowieckie po 
stałych ścieŜkach.  
OdŜywianie: górskie kopytne, jak kozioroŜce, mar-

kury, dziki, tary i piŜmowce, a  takŜe świstaki, ptaki i inne niewielkie kręgowce; nierzadko zwie-
rzęta domowe, np. drób i bydło.                                                                                                       
                                                                                    Tekst i rys.  Weronika Chrzanowska kl. 6b 
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„Baśń o walce z potworem” 
     Dawno, dawno temu, w malowniczo połoŜonej krainie, stał zamek w Leśnicy, nieopodal Wrocła-
wia. Mieszkali w nim król, królowa i ich piękna, choć bardzo nieznośna córka-księŜniczka Amelia. 
Dziewczyna kaprysiła od samego rana, była niegrzeczna i nigdy za nic nie dziękowała, o nic nie 
potrafiła prosić, a jedynie Ŝądała. Gdy nie spełniano jej zachcianek, krzyczała tak głośno, Ŝe całe 
królestwo stawało na nogi i kaŜdy rzucał wszystko, by tylko przestała. Jednak gdy księŜniczka 
dostawała to, czego pragnęła, za chwilę rzucała to w kąt i wymyślała coś nowego. 
    Pewnego razu usłyszała o pięknym kwiecie, który spełniał wszystkie Ŝyczenia. Kwiat rósł  
w bardzo odległym kraju, więc król posłał po niego jednego ze swych rycerzy. Posłaniec jechał 
trzy dni i trzy noce, gdy w końcu wyczerpany dotarł na zamek. Kiedy księŜniczka go zobaczyła, 
natychmiast wyrwała mu kwiat z dłoni i pobiegła do swojej komnaty. Postawiła roślinę na stoliczku 
i zaczęła wygłaszać swoje Ŝądania, ale kwiat ani drgnął. Córka króla była tak zła, Ŝe zrzuciła rośli-
nę na ziemię. Nagle w komnacie zapanowała jasność, a kwiat przemówił -  „potrafię spełniać 
wszystkie marzenia, ale ty nie jesteś dobrą osobą i nie potrafisz prosić. Nauczono cię, Ŝe zaw-
sze dostajesz to, czego chcesz, ale mnie nie poruszają twoje krzyki, a za swoje zachowanie po-
niesiesz karę”. Chwilę później królewna była zupełnie sama w ciemnym lesie. Nie wiedziała, jak 
daleko jest od zamku i w którą stronę ma iść. Szła przed siebie ile sił w nogach, aŜ w końcu wy-
czerpana upadła na ziemię. 
    Rano pewien młodzieniec, mieszkaniec okolicznej wioski, szedł do lasu po chrust na opał, gdy 
nagle ujrzał leŜącą na ziemi dziewczynę. Zabrał ją do domu. Tam jego starzy rodzice zaopieko-
wali się nią. Wieczorem dziewczyna odzyskała przytomność i gdy rozejrzała się dookoła, zaczęła 
krzyczeć – „jakim prawem mnie przetrzymujecie? Jestem księŜniczką i Ŝądam, abyście natych-
miast odwieźli mnie na zamek”. Chłopska rodzina spojrzała na nią, potem na siebie i w izbie roz-
legł się gromki śmiech. Jednak królewna stawała się z minuty na minutę coraz bardziej nieznośna 
i nie potrafiła okazać wdzięczność za okazaną pomoc. Jej zachowanie tak bardzo zirytowało 
młodzieńca, Ŝe poszedł do drzwi, otworzył je i rzekł - „proszę bardzo, księŜniczko, idź do tego 
swojego zamku”. Dziewczyna zerwała się oburzona i ruszyła w stronę wyjścia, ale gdy zobaczyła 
śnieŜną burzę, rozpłakała się. I wtedy stał się cud … KsięŜniczka przeprosiła. Potem wydarzył się 
następny cud, gdy podziękowała za uratowanie Ŝycia. 
    Przez kilka następnych tygodni pomagała rodzinie w gospodarstwie i choć nie wszystko potra-
fiła zrobić, bardzo się starała i chętnie uczyła. Zaprzyjaźniła się równieŜ z synem gospodarzy,  
a nawet moŜna było dostrzec między nimi głębokie uczucie. To juŜ nie była ta sama osoba. śycie 
w biedzie i prostocie zmieniło ją. Nauczyła się cieszyć z drobnych rzeczy i doceniać to, co ma. 
    W końcu po miesiącach poszukiwań król odnalazł swoją córkę. Gdy ją ujrzał, padli sobie w ra-
miona i długo płakali ze szczęścia. Potem przyszedł czas podziękowania. „Za uratowanie mojej 
córki i za cudowną przemianę, chciałbym wam oddać połowę mojego królestwa, a tobie młody  
człowieku  przekazać rządy. Będziesz dobrym królem, gdyŜ  juŜ to udowodniłeś... Dokonałeś cze-
goś, co nie udało się dotąd nikomu..., odmieniłeś moją córkę.” Młodzieniec pokłonił się królowi  
i rzekł - „dziękuję, ale nie mogę przyjąć twojej propozycji, królu. My nie potrzebujemy pałaców, 
złota i dobrodziejstw, poniewaŜ naszym bogactwem jest to, Ŝe mamy siebie. Nasza siła tkwi  
w naszej miłości i to ona odmieniła twoją córkę. Ty takŜe moŜesz być dobrym władcą i jest na to 
prosta rada – zawsze kieruj się sercem. Jeśli pokochasz swoich podwładnych, oni pokochają Cie-
bie. Jeśli chcesz się odwdzięczyć, pozwól  mi  poślubić swoją córkę”. Królewna rzuciła się na 
szyję młodzieńcowi i pocałowała go. Potem zwróciła się do króla - „pozwól mi ojcze tutaj zostać. 
Pokochałam tych ludzi i to Ŝycie. Tutaj naprawdę jestem szczęśliwa.”  
    Król z cięŜkim sercem zgodził się na pozostawienie córki w wiejskim gospodarstwie. Jednak 
wioska, jak się okazało, była połoŜona niedaleko zamku, więc mogli się często spotykać. Miesiąc  
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      BYLIŚMY TAM 

tam niesamowite wraŜenia, których nigdy nie zapomnę.                                                                                                                                       

 
      Dnia 29 marca 2011 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu wzięli udział w 
zajęciach matematyczno - przyrodniczych w Multicentrum w Jaworze. 

Swój pobyt w Jaworze rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Regionalnym, gdzie uczestnicy 
wyjazdu wzięli udział w lekcji muzealnej na temat: „Wielkanocne obyczaje w Polsce i w Jaworze”. 
Podczas lekcji przypomnieliśmy sobie typowo Polskie obyczaje związane ze Świętami Wielkiej 
Nocy. Ponadto poznaliśmy historię powstania niezwykłej świątyni, jaką jest kościół pw. Ducha 
Świętego czyli tzw. Kościół Pokoju. Został on zbudowany z drewna, gliny i słomy w latach 1654 – 
1655 na mocy traktatu westwalskiego z 1648 roku. Natomiast w grudniu 2001 roku kościół został 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO wraz z podobnym zabytkiem ze 
Świdnicy. Wracając z Muzeum Regionalnego mogliśmy obejrzeć ten zabytek. Niestety tylko z 
zewnątrz, poniewaŜ dla zwiedzających jest udostępniany od kwietnia. Zabrakło nam parę dni…. 
Odbyliśmy równieŜ krótki spacer po centrum miasta, a następnie odpoczęliśmy na jaworskim 
Rynku przy Ratuszu. 

Druga część naszych zajęć w Jaworze przebiegała w Multicentrum. Uczniowie wzięli udział w 
zajęciach edukacyjnych z dziedziny matematyczno – przyrodniczej. Zajęcia odbywały się w 
dwóch pokojach: MultiNauka i MultiZabawa. Tematem zajęć była „Zielona energia”, która nawią-
zywała do odnawialnych źródeł energii. Na wstępie uczniowie wysłuchali wykładu i obejrzeli pre-
zentację multimedialną na temat „Odnawialnych źródeł energii”, a następnie wykonywali szereg 
zadań praktycznych np.: 
- korzystając z programu graficznego Corel Painter Classic wykonali swój autorski projekt alter-
natywnego źródła energii,  
- korzystając ze specjalnych klocków K’nex skonstruowali  model urządzenia zasilanego bateria-
mi słonecznymi (np. samochód, wiatrak, karuzelę), 
- korzystając z modeli  HYDROSOLAR SYSTEM i WIND SYSTEM obserwowali pozyskiwanie 
energii wiatrowej i słonecznej. Mogli takŜe wykonać proste doświadczenia, dokonać podstawo-
wych pomiarów i wykonać niezbędne obliczenia na podstawie otrzymanych instrukcji. 

Uczniowie byli zachwyceni zajęciami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, Ŝe zajęcia były wspaniałe. 
Miały tylko jedną wadę …były zbyt krótkie. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, Ŝe na kolejne zajęcia 
przyjadą z wielką radością..                    Opiekun i kierownik wyjazdu -  Bogumiła Hucaluk - Pacek 

                          Słoneczne wakacje!  (z duŜą dawką poczucia humoru) 
    W wielu biurach podróŜy proponują wam słoneczne wakacje. Odradzam korzystanie z tych usług, 
poniewaŜ „słoneczne wakacje” oznaczają wakacje ... na Słońcu. Oto kilka uwag, dlaczego takie waka-
cje  są niemoŜliwe i niebezpieczne. Na Słońcu jest temperatura 6000 st. C. To za duŜo nawet dla 
miłośników ciepła! Słońce ma ponad 5 miliardów lat. Czy wyobraŜacie sobie taki stary hotel i czy 
chcielibyście spędzić w nim wakacje? Słońce ma wielkość co najmniej 1 300 000 kul ziemskich. Czy 
tak duŜą gwiazdę moŜna zwiedzić? Teraz najwaŜniejszy powód i ciekawostka. Słońce porusza się z 
prędkością 19,4 km/s w stronę jasnej gwiazdy Wegi. Czy chcemy pojechać na wakacje „nie wiado-
mo gdzie”? Jeśli wylądujemy na Słońcu, moŜemy wrócić z czerwonego olbrzyma. Dlaczego? Kiedy 
Słońcu skończy się paliwo, zacznie się zmieniać w wielką ognistą kulę i stanie się tak zwanym czer-
wonym olbrzymem. A to nie brzmi dobrze... 

                   śyczę udanych, słonecznych wakacji. Kaja Urbaniuk kl. 2a :) 
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                                  „Niesamowita wycieczka” 

     Dnia 23.05.11 r. o godz. 8:05 razem z klasą 4b wyjechaliśmy na wycieczkę  do Karpacza. Po 
drodze byliśmy w dwóch fantastycznych zamkach. Pierwszy z nich to zamek Bolków, słynący z 
odbywających się tam kaŜdego lata festiwali muzyki gotyckiej. Z drugim – zamkiem Chojnik 
związana jest legenda o księŜniczce Kunegundzie. Była to córka właściciela zamku, która posta-
nowiła, Ŝe jej męŜem będzie ten rycerz, który objedzie konno w pełnej zbroi zamkowe mury. 

Wielu rycerzy zginęło, próbując tego dokonać, ale udało się to 
tylko jednemu. Ten jednak nie zamierzał poślubić Kunegundy i 
odjechał, a poniŜona i niechciana panna rzuciła się z murów w 
przepaść. Podobno do dziś moŜna zobaczyć ducha jednego z ry-
cerzy, który w księŜycowe noce konno objeŜdŜa zamkowe  mury. 
Niestety nikt z nas tego ducha nie zobaczył :( Pewnie rycerz 
wystraszył się hałasu, jaki robiliśmy. 
     Zanim dotarliśmy do Karpacza, widzieliśmy jeszcze piękny 
wodospad. Kiedy autokar wiózł nasze walizki do ośrodka Astor, 

gdzie mieliśmy nocleg, musieliśmy iść 10 km przez las. Trwało to około 3 godzin, dlatego na miej-
sce dotarliśmy bardzo zmęczeni. Jednak niektórzy z nas poszli spać bardzo późno. Drugiego 
dnia rano byliśmy na Kopie. Gdy  schodziliśmy stromym zejściem, widzieliśmy Wielki Kocioł Małe-
go Stawu i słynne schronisko Samotnia. Po męczącym i długim górskim  „spacerze” udaliśmy się 
do Świątyni Wang, obok której znajduje się mała fontanna. Potem wróciliśmy do ośrodka na 
obiad i, niestety, trzeba juŜ było zbierać się w drogę powrotną. 
      Bardzo podobała nam się ta wycieczka. Kupiliśmy duŜo pamiątek. Najbardziej popularne były 
„DIABEŁKI”, które jeszcze przez kilka dni po naszym powrocie „straszyły” sąsiadów. Pani Ewa 
powiedziała, Ŝe „przydałyby się jeszcze dwa dni” i ... , jak zazwyczaj, miała rację. 
                        A na wycieczce były i wszystko opisały: Matylda Jarmoluk i Kasia Franczak kl. 4d 
                                                                           * 
      A my teŜ byliśmy na wycieczce w Karpaczu. Niestety, pogoda nam nie dopisała i nie zwiedzi-
liśmy tylu miejsc, ale przyznam, Ŝe zamek Bolków był świetny. Mieliśmy pyszne obiady i całodo-
bowy dostęp do telewizora (którego i tak nie było czasu oglądać). TeŜ kupiliśmy pamiątki. Bar-
dzo podobała mi się ta wycieczka - Franek Kolebuk kl. 4a 
 

 

 

       Trzy propozycje,  jak przekonać rodziców, Ŝe warto pójść na film: „Gnomeo i Julia”: 
a)  powiedz rodzicom, Ŝe w szkole średniej będziesz lepiej znać 
historię Romea i Julii. Prawdziwą sztukę  napisał William Szekspir,  
a teraz w kinie moŜecie zobaczyć podobną opowieść o  dwóch skłó-
conych rodzinach 
b) powiedz  teŜ, Ŝe rodzice w kinie mogą się pośmiać. Mogą się 
pośmiać z śaby, która mówi bardzo śmieszne teksty i zakochuje 
się w krasnalu, starającym  się o względy Julii (to nie Gnomeo). 
c) powiedz, Ŝe to wspaniała historia  o miłości prawie niemoŜliwej. To miłość, w której jest Fafla-
mingo, kwiat ze szklarni i klej. 
          UWAGA! Nie zabierajcie rodziców, którzy są zbyt wraŜliwi na dźwięki. Dla nich ruch koń-
czyn krasnala będzie bardzo denerwujący. 
                                                                                      Zapraszam na film: Kaja Urbaniuk kl. 2a 
 

KĄCIK FILMOWY 
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                   XV Recytatorski Konkurs Literatury Obcojęzycznej 
                        Kategoria język niemiecki klasy 1-3:  
I m-ce Marta Rotko kl. 3a, II m-ce Michał Klamczyński kl. 1a, III m-ce Maciek Kaczmarek    
kl. 1a WyróŜnienia: Jan Jancewicz kl. 3a, Michał Chawar kl. 1a  
                        Kategoria język niemiecki klasy 4-6:  
I m-e  Bartosz Nakonieczny kl. 5a, II m-ce  Natalia Felsztyńska kl. 4a, III m-ce  Julia Roda-
kiewicz kl. 4a. WyróŜnienie: Agata Zając kl. 4a 
                               Kategoria język angielski kl. 1-3:  
I m-ce Zuzia Nakonieczna kl. 2d, II m-ce Zosia Gul kl. 2c, III m-ce Emilka Chłądzyńska kl. 2c  
                               Kategoria język angielski kl. 4-6:  
I m-ce Dominika Zajączkowska kl. 5a, II m-ce Sabina Sobotkiewicz kl. 6c, III m-ce  Julia Sie-
rańska kl. 4c. WyróŜnienie: Paulina Borczyńska kl. 4c 

       Google sketch up 6 - jest to darmowy program do tworzenia modeli w 3d. W programie ma-
my narzędzia typu: linia, łuk, kwadrat, okrąg, skala, spacer z moŜliwością zamiany tych elemen-
tów na przestrzenne. Zamiana polega na wyciąganiu obiektów w trzecim 
wymiarze. Po zrobieniu modelu moŜemy go wrzucić do galerii w Interne-
cie lub wrzucić do "Google Earth"- internetowej bazy gotowych modeli. 
MoŜemy równieŜ skorzystać z modeli dodawanych przez innych uŜyt-
kowników programu: np. gotowych pojazdów. Oprócz tego moŜemy stwo-
rzyć animacje składającą się z kilku scen. Na koniec moŜemy zmienić 
styl modelu, tzn. zmienić kolory i fakturę obiektów tak, by wyglądały jak np. graffiti na ścianie. 
      Do dyspozycji mamy jeszcze komponenty, czyli gotowe szczegóły. Oszczędza to nasz czas, 
gdy moŜemy skorzystać z gotowych rozwiązań, takich jak: rośliny, sylwetki ludzkie czy zwierzę-
ta lub samochody. Nasz model oŜywi paleta barw niekiedy imitująca materiały, takie jak: trawa, 
szkło czy siatka. Dzięki temu moŜemy tworzyć to, co zaplanujemy, zmieniając powierzchnie ele-
mentów. 

OTO LOGO GOOGLE SKETCH UP 6 - program do tworzenia modeli, zaawansowa-
ne modele budynków moŜemy przenieść do Google Earth, tworząc odbicie istnie-
jących budynków w sieci Internet. 
 

  

A TO GOOGLE EARTH - program do oglądania ziemi z dowolnego miejsca. W 
programie umieszczone są modele budynków wykonane przy pomocy Google Ske-
tch Up dzięki czemu moŜemy zwiedzać wirtualne miasta będące kopią miast praw-
dziwych. Gdy zrobimy jeden model to będziemy chcieli robić jeszcze więcej. Do-
brą zabawą jest próba odtworzenia w programie otoczenia znanego przez nas 
samych, np. dom i jego okolice.                           

                                                                                                     Polecam — Karol Machoś, kl.4b 

               KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM  
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     Szkolny konkurs czytelniczy dla miłośników Kubusia Puchatka 
Zwycięzcami konkursu zostali:  
   I miejsce – Kaja Urbaniuk kl. 2a  
                                           II miejsce – Marta Głogowska kl. 2b  
                                                                                      III miejsce – Julia Łukasik kl. 2d  
         Międzyszkolny Konkurs "Bezpieczeństwo na drodze" 

        III miejsce w tym konkursie zajęła reprezentacja z naszej szkoły w składzie:  
Olga Grześkowiak kl. 4c, Natalia Jelonek kl. 4c, Paweł Cegieła  kl. 4a i rezerwowa Domini-
ka Bobik kl. 4c.  

                        Szkolny Konkurs SCHOOL ENGLISH TEST              
Zwycięzcami konkursu  zostali:  
wśród klas 6 - Zofia Flaczyńska z kl. 6a,  
wśród klas 5 - Sonia Jakubek z kl. 5c,  
wśród klas 4 - Karol Machoś z kl. 4b 

                              IV KONKURS PRZYRODNICZY 
Michał Biernat z kl. 6a zajął 3 miejsce w IV Konkursie Przyrodniczym, który odbył się 12 maja 2011 r. 
w Szkole Podstawowej nr 84.  

VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej 
Nasi uczniowie Oskar Jarosz i Piotr Piwnik z klasy 5e zajęli I miejsce w turnieju pod hasłem „Młodzi 
ekolodzy- nadzieją czystości Ziemi”. 
 

       Wyniki międzyszkolnego konkursu ”Oszczędzaj - to się opłaca” realizowanego w 
ramach projektu "50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii we wrocławskich szkołach i szkołach 
Doliny Baryczy": 
- I m-ce: koło teatralne pod wodzą p. T. Sienkiewicz – kategoria inscenizacja,  II m-ce: Zuzanna 
Ciupka z kl. 5c - kategoria ulotka,  III m-e: Ewa Matejek z kl. 5c - kategoria prezentacja multime-
dialna, wyróŜnienia: Patryk Kocik z kl. 5a - kategoria prezentacja multimedialna i Jakub Smolis      
z kl. 5c - kategoria plakat   
 

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznej  
            oraz Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej 

I miejsce w kategorii język niemiecki klasy I-III zajęła Marta Rotko z kl. 3a,  
II miejsce w kategorii język niemiecki klasy IV-VI zajął Bartosz Nakonieczny z kl. 5a,  

wyróŜnienie w kategorii język angielski kl.I-III otrzymała Zuzanna Nakonieczna z kl. 2d  
                     

 Szkolny Konkurs Matematyczny klas II 
I miejsce - Julia Rotko kl. 2c, II miejsce - Rafał Trzak kl. 2c, III miejsce - Kaja Urbaniuk kl. 2a, 

Ala Sochacka kl. 2b i Mateusz Kitzol  kl. 2d  
 

           VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego  
                           "der, die, das Kenner"  
 

WyróŜnienie w województwie dolnośląskim otrzymała uczennica naszej szkoły  
              - Zofia Flaczyńska z kl. 6a  

 

Szkolny Konkurs Czytelniczy "Znam baśnie Andersena"  
      Uczennice, które zdobyły najwyŜszą ilość punktów (29 punktów na 30 moŜliwych): 
                                                                  JULIA KRUPSKA KL. 3c, IGA SIENKIEWICZ KL. 3d 
                     Bardzo dobre wyniki (28 punktów) osiągnęły równieŜ: 
         Joanna Jacuńska kl. 3b, Zuzanna Jaworska kl. 3b, Nina Czarnecka kl. 3c.  
               Dobrze rozwiązały zadania konkursowe (zdobyły 27 punktów) uczennice:  
         Magdalena Rebizant kl. 3b, Oliwia Lubowiecka kl. 3c, Natalia Szostak kl.3d 
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     Wśród naszych kolegów i koleŜanek przeprowadziliśmy 
krótką sondę. Poprosiliśmy ich o odpowiedź na  pytanie:  

Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? 
- Na obóz rowerowy (Zuzia, 4a) 
- Na obóz rowerowy i na kajaki (Maja, 4d) 
- Na obóz do Bielic (Adela, 5e) 
- Marzę, Ŝeby pojechać do Berlina, Egiptu i Francji (Angelika, 4d) 
- Nad morze (Joanna, 2c i Paweł, 4a oraz Karolina, 4a, a takŜe Piotr, 6a) 
- Na plaŜę (Maksymilian, 1a) 
- W góry (Ala, 2a i Filip, 5c)) 
- Chcę zostać w domu (Olek, 4b) 
- Do ParyŜa do Disneylandu i do Kanady (Ola, 4d) 
- Do Szwecji promem oraz do Japonii ( Asia, 4d) 
- Do Nowego Jorku samolotem i zobaczyć Kanion Kolorado (Krzyś, 4d) 
- Do Stanów Zjednoczonych i nad morze i do Chorwacji (Klaudia, 4c) 
         Zapytaliśmy teŜ  uczniów: Co będziesz robić na wakacjach? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uczniów klas szóstych zapytaliśmy: Jakie wydarzenie wspominasz 
najmilej przed zakończeniem szkoły? Oto odpowiedzi: 
- Ola z 6a - treningi 
- Weronika z 6a - zielone szkoły 
- Alek z 6b - „luźne” lekcje 
- Krzysiek z 6b – dźwięk dzwonka 
- Kamil z 6c - ognisko na zielonej szkole (kiełbaski) 
- Mateusz z 6c - wycieczkę do Krakowa 
- Adam z 6d – zakończenie roku szkolnego 
- Kamil z 6e - konkursy matematyczne i szachy w bibliotece 
- Agnieszka z 6e -”spoko ludzi” 
                                                                                               Tekst i rys.  Michał Biernat kl. 6a 

Ry
s.
 N
at
al
ka
 S
zo
st
ak
 k
l. 
3d
 

Ry
s.
 E
m
ilk
a 
Pi
ot
ro
w
sk
a 
kl
. 2
a 

Ry
s.
 K
ub
a 
Le
w
ic
ki
 k
l. 
2a
 

Rys. Wiktoria Korzecka  kl. 2a 

- Jeździć na rowerze (Zuzia, 4a) 
- Pływać kajakiem i jeździć na rowerze (Maja, 4d) 
- Zdobywać góry (Adela, 5e) 
- Zwiedzać zoo w Berlinie (Angelika, 4d) 
- DuŜo pływać (Joanna, 2c) 
- Pływać w morzu (Maksymilian, 1a) 
- Wejdę na ŚnieŜne Kotły (Ala, 2a) 
- Chodzić po górach i podziwiać widoki (Filip, 5c) 
- Grać w piłkę (Olek, 4b) 
- Pływać (Karolina i Paweł, 4a) 
- Odpoczywać (Piotr, 6a) 
- Bawić się z kuzynostwem nad Wisłą (Ola, 4d) 
- Jeździć na rolkach, pływać na basenie (Asia,4d) 
- Oglądać Wielki Kanion, jeździć na rowerze (Krzyś, 4d) 
- Opalać, kąpać i bawić z kuzynostwem (Klaudia, 4c) 

Weronika Głogowska i Kacper Kulik kl. 4a 



 8 

 
 
          

WYWIAD Z PANIĄ  KATARZYNĄ PIETROWSKĄ: 

- Czy w dzieciństwie marzyła Pani o zostaniu nauczycielką? 
- Nie, dopiero w liceum w ostatniej klasie musiałam się nad tym zastanowić i podjąć Ŝyciową decy-
zję. 
- Czy jest Pani zadowolona, pracując w zawodzie nauczycielki? 
- Bardzo lubię dzieci, choć praca jest trudna i często wyczerpująca. Trzeba mieć wiele pomysłów, 
przygotowanych pomocy i atrakcji, by rozbudzić w dzieciach ciekawość do poznawania otaczające-
go nas świata. 
- Czy lubi Pani pracę z małymi dziećmi? 
- Decydując się na zawód nauczyciela, co do jednego nie miałam wątpliwości, Ŝe to muszą być młod-
sze dzieci. Maluchy są bezgranicznie ufne, szczere, pełne zapału do róŜnych działań i zabaw. 
- A co Pani robi, gdy dzieci nie słuchają poleceń? 
- Przede wszystkim jest to rozmowa z dzieckiem, podawanie mu przykładów, jakie mogą być kon-
sekwencje łamania zasad i niewłaściwego zachowania. To teŜ omawianie z dziećmi zachowań, które 
są właściwe i dobre dla nich i innych. 
- Czy lubi Pani teatr? 
- Tak, lubię. W teatrze się relaksuję, odpoczywam, rozbawiam, wzruszam. Jestem pełna podziwu 
dla pracy aktora, który potrafi wczuć się w rolę postaci i ukazać jej osobowość, 
humor, charakter. Niesamowita umiejętność! 
- Czy planuje Pani przygotowanie jakiegoś przedstawienia wspólnie z dziećmi? 
- W tym roku nie planuję. Ale kto wie, moŜe ze starszymi dziećmi coś przygotuje-
my? Jest to trudne wyzwanie dla nauczyciela, który staje się reŜyserem, scenarzy-
stą. Czeka wszystkich cięŜka praca, wiele prób, nauki pamięciowej ról. 
- Czy dzieci z Pani klasy lubią występować na scenie? 
- Oczywiście, Ŝe wśród dzieci są mali artyści, którzy nie mają oporów grać przed publicznością. 
Jednak dla pewnej grupy dzieciaków jest to ogromne przeŜycie emocjonalne, strach, który parali-
Ŝuje ich zdolności językowe i recytatorskie – te dzieci nie lubią grać i bawić się na scenie, ukazy-
wać swoich emocji i przeŜyć, poruszać się swobodnie. Tacy jesteśmy wszyscy, czyli róŜnimy się 
posiadanymi umiejętnościami i zdolnościami. Ale dzięki temu świat jest zróŜnicowany, ciekawy i 
bogaty, bo się róŜnimy: i ci mali, i ci duzi.  :) Dziękuję. 
                           Serdecznie dziękujemy za rozmowę:   Weronika Głogowska i Ada Buczek kl. 4a 

 

WYWIAD Z PANIĄ SYLWIĄ LEWANDOWSKĄ: 
- Co zdecydowało o tym, Ŝe uczy Pani języka angielskiego? 
- Zawsze fascynował mnie język angielski oraz praca z dziećmi. 
- Czy była Pani kiedyś w innym kraju, np. w Anglii? 
- Tak, byłam w Anglii oraz w Grecji. 
- Uczyła Pani w innych szkołach języka angielskiego? 
- Tak, w gimnazjum. 
- Co podoba się Pani najbardziej w naszej szkole? 
- Przyjazna atmosfera, jaka panuje w szkole, mądre dzieci oraz zawsze pomocne grono pedago-
giczne. 
- Gdzie wybiera się Pani w tym roku na wakacje? 
- Wybieram się na Mazury, na Ŝagle. 
- Do jakiego kraju najbardziej chciałaby Pani pojechać? 
- Jest wiele miejsc, które chciałabym zwiedzić, jednak najbardziej interesują mnie Indie, Chiny 
oraz Brazylia. 

  9 

 

- Czego nie lubi Pani w lecie? 
- Nie ma takiej rzeczy, która nie podoba mi się w lecie, wszystko kocham. 
- Czy lubi Pani wypoczywać nad naszym morzem? 
- Tak, moŜna naprawdę miło spędzić czas nad Bałtykiem, pod warunkiem, Ŝe dopisuje nam pogoda. 
- Czy ma Pani jakieś hobby? 
- Tak, uwielbiam robić zdjęcia oraz podróŜować i poznawać nowych ludzi. 
- Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 
- Tak, szynszylę, która zwie się Fifi. 
                        Dziękujemy za rozmowę.  Weronika Kowalczyk, Weronika Bihl  i Ola Bober kl. 5b 

 

 

 

Rys. Weronika Chrzanow-
ska kl. 6b 

Rys. Kasia Rydzewska kl. 3d 
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Rys. Weronika Kowalczyk kl. 5b 
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