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Co mówi pies, który pierw-
szy raz zetknął się z lu-
strem? 
- Au! Mój nos!  

Pani zadała dzieciom temat wypraco-
wania: „Jak wyobraŜamy sobie pracę 
dyrektora?”. Wszystkie dzieci piszą, 
tylko Jaś siedzi bezczynnie, załoŜyw-
szy ręce.  
- Czemu, Jasiu, nie piszesz? - pyta 
nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę. 

Na lekcji polskiego nauczycielka pyta: 
- Jaki temat omawialiśmy na ostatniej lekcji 
gramatyki? 
- Zaimki– odpowiedział  jeden z uczniów. 
- Jasiu, wymień dwa zaimki! 
- Kto? Ja? 
- Bardzo dobrze! 

- W zdaniu:”Złodziej został wczoraj 
aresztowany” gdzie jest podmiot? 
- W więzieniu! 

- Panie doktorze, gdzie pan mnie prowadzi? 
- Do kostnicy. 
- Ale przecieŜ ja jeszcze nie umarłem! 
- ToteŜ nie jesteśmy jeszcze na miejscu ... 

Ogłoszenie. 
Krótkowzroczny pająk o 
ośmiu oczach poszukuje 
niedrogiego optyka! 

              Pani pyta Jasia: 
- Jasiu, powiedz nam, skąd się bierze prąd? 
A Jaś na to: - Z Afryki. 
- A czemu akurat z Afryki? 
- Bo jak wyłączą prąd, to tata zawsze mówi: 
„Znowu te małpy wyłączyły prąd... ” 

Przychodzi turysta do bacy   na  
Polanie Chochołowskiej: 
-Baco, macie tu wrzątek? 
- Jest , ino zimny. 

  

Wybrali: Adam Ryczkowski kl. 5b, Ola Hołda kl. 6b 
i Weronika Bihl kl. 6b 

W czasie wakacji nad morzem: 
- Mamo, mogę popływać? 
- Dobrze, tylko się nie zamocz.  

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi 
ze szkoły. 
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować ksiąŜek na przyszły 
rok - zostaję w tej samej klasie. 

   

 

 Gazetka Szkolna                                          Czerwiec 2012 

SP 118  Wrocław                                                         Nr 5 

W NUMERZE m.in.: 
 

Byliśmy tam  
Warto przeczytać 
Absolwenci wspominają pracę w redakcji gazetki 
Kącik pupila 
Warto zwiedzić 
Za nami juŜ... 
BliŜej - nie tylko nauczyciela  
Kącik komputerowy i filmowy 
Wakacje coraz bliŜej! 
Nasze sukcesy 
Nasza twórczość (i galeria) 
KrzyŜówki i Rebus 
Ciekawostki i Humor  
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Rys. Natalia Jezior kl. 5b 
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 „Ikarek” urodziny ma 
KaŜdy się cieszy, Ŝe go w ręce ma 
Czyta ciekawostki i kawały 
I dlatego uśmiech ma niemały 
10 lat juŜ w szkole jest 
Stworzyć lub przeczytać go 
Bardzo miły gest 
On dla nas, my dla niego 
śebyś czytał go, kolego 
I krzyŜówki, i rebusy 
I juŜ dzieci pełne busy 
Chcą przeczytać i obejrzeć 
Nasz „IKAREK” „superowy” 
By z głuptasów były 
same mądre głowy! 
                     Napisała: Nina Czarnecka kl. 4c 

   Przepis na... dobrego czytelnika gazetki szkolnej: 
     Wypłucz ok. 30 dag świeŜych truskawek, włóŜ do salaterki. Wyciśnij w sokowirówce owoce na 
1 szklankę soku (pomarańcze, banany, kiwi itp..). Usiądź z owocami i sokiem wygodnie na swoim 
fotelu (ewentualnie do wyboru: ogródek przed domem, ławeczka w parku, itp..), weź do ręki 
„Ikarka” i oddaj się lekturze...  Ale przede wszystkim: 
♥ Odwiedzaj bibliotekę szkolną i pytaj o nowy numer gazetki (zawsze się znajdzie) 
♥ Obserwuj Ŝycie szkoły i podziel się swoimi przemyśleniami z naszą redakcją 
♥ Wydrukuj w gazetce własne wiersze, opowiadania lub baśnie 
♥ Czytaj „Ikarka” „od deski do deski” , a  na pewno znajdziesz coś dla siebie 
♥ Pamiętaj, Ŝe nasza gazetka ukazuje się co dwa miesiące 
♥ JeŜeli masz uwagi na temat „Ikarka” , podziel się nimi z naszą redakcją.            
                                                                                                                                       Redakcja                                                                                                                                
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
     Tak, tak! To nie pomyłka - nasza gazetka istnieje juŜ 10 lat! Przez ten czas trochę się zmie-
niała, wraz z nowym zespołem redakcyjnym. Ale to ciągle ten sam „Ikarek”, nasza szkolna skarb-
nica ciekawostek, informacji, aktualności, humoru i rozrywki.  Jako redaktorzy, obserwujemy 
Ŝycie szkoły i opisujemy je na bieŜąco.  Chcemy być zawsze blisko Was i cieszymy się, jak doce-
niacie naszą pracę. Staramy się pisać interesująco i z humorem. Lubimy tworzyć „Ikarka” i kaŜdy 
numer dostarcza nam duŜo satysfakcji.  
     To bardzo miłe, Ŝe nasi starsi koledzy, którzy przed nami redagowali gazetkę, utrzymują kon-
takt z redakcją i piszą  do „Ikarka”. Zresztą, sprawdźcie sami: oprócz stałych „kącików”, zachę-
camy Was do przeczytania ciekawych wypowiedzi naszych absolwentów. Zamieszczamy teŜ dla 
Was „poradnik” ... z  przymruŜeniem oka :)    
      Pamiętamy teŜ, Ŝe niedługo ...                                                                                      Redakcja   
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1. Rechocze w stawie mała ... 
2. Najcieplejsza pora roku. 
3. MoŜna w nim pływać. 
4. Pełno go na plaŜy. 
5. Ostatni miesiąc nauki. 
6. Dwa miesiące wolnego to... 
7. MoŜna w nim nosić wodę. 
8. Latem jest ... 
9. Bardzo gorąca woda. 
10. W lipcu i sierpniu ... daje nam    
     się „we znaki”. 
11. Miesiąc końca wakacji. 
12. Ma źródło i ujście. 
13. Gra się nią na boisku lub na  
     plaŜy. 
14. Wypełnia kąpieliska, stawy,  
     jeziora. 
15. Ochrania nas przed promienia 
     mi słońca. 
16. Pieczemy na nim kiełbaski. 
17. Wielka gwiazda w Kosmosie. 
18. Zabawa, inaczej ... 
19. Złudzenia na pustyni to ... 
                       Kacper Kulik kl. 5a 

 5)  1                 

   2                

  3                  

     4                

    5                   

  6                    

  7                   

     8                

9                      

      10             

      11                 
     12               

   13                 

     14              

15                      

    16                  

 17                    

      18            

 19                         

1. Czy podoba Ci się nasza gazetka „Ikarek”? 
- Nie, ale kolega daje mi ją czasami do obejrzenia (Kuba, 4a) 
- Tak (Kamil, 6e) 
- Podoba mi się (Adelina, 6e) 
- Tak (Karolina, 5a) 
- Tak (Tosia, 4a) 
- Nie (Kuba, 4b) 
- Tak (Maksymilian, 5d) 
- Tak, podoba mi się (Marcin, 6a) 
- Jest fajna (Adam, 6b) 
- Podoba mi się (Noemi, 5a) 
- Tak, dobrze, Ŝe ma krzyŜówki i rebusy 
(Kacper, 5a) 
 
 
 
 
 

2. Co zmienił(a)byś w gazetce? 
- Dodałbym kącik o piłce noŜnej (Kuba, 4a) 
- Nic bym w niej nie zmienił (Kamil, 6e) 
- Nic (Adelina, 6e) 
- Nic (Karolina, 5a) 
- Nic (Tosia, 4a) 
- Nie wiem (Kuba, 4b) 
- Czcionkę, kolor, nastrój (Maksymilian, 5d) 
- Dodałbym kącik o problemach uczniów i jak je  
  rozwiązać, krótkie streszczenia ksiąŜek oraz 
  kącik „Czytaj, jeŜeli lubisz się bać” (Marcin, 6a) 
- Nie mam pomysłów na zmiany (Adam, 6b) 
- Kolorowa byłaby ładniejsza  (Noemi, 5a) 
- Chciałbym, Ŝeby była kolorowa (Kacper, 5a) 
                       Kacper Kulik, Paweł Cegieła kl. 5a 

              Zapytaliśmy naszych kolegów ... 
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1) 

2) 

3) 

4) 

   1              

    2               

     3            

    4              

     5              

    6                 

7                   

1. Córka twojej babci to twoja ... 
2. Trzeci miesiąc roku. 
3. Gady składają ... 
4. DuŜa sowa, mała ... 
5. Pora roku zaczynająca się od marca. 
6. Nosisz je na nogach. 
7. Szósty dzień tygodnia. 
                      Karolina Butryn kl. 3b 

1. Miasto, w którym mieszka    
   my. 
2. Nasza skolna gazetka nazy   
wa się ... 

3. Zielony, czerwony, niebieski      
i czarny to .... 

4. Najcieplejsza pora roku. 
5. Pierwszy miesiąc wakacji. 
6. Małe zwierzątko z kolcami. 
7. KsiąŜka do nauki dla najmłod-
szych. 

                Kasia Franczak kl. 5d 

     1                

   2                 

     3               

    4              

5                    

     6            

   7                     

     1           

     2             

     3            

     4            

5                  

  6              

1. SłuŜy do szycia. 
2. Krewny zająca, mieszkający w domu. 
3. DuŜy, czerwony owoc z pestkami. 
4. ...  górski. 
5. Świeci nam nad głowami. 
6. Lata między chmurami. 
                                     Ola Hołda kl. 6b 

 1                  

      2           

      3           

      4          

5                   

     6             

     7            

1. Trwają w lipcu i sierpniu. 
2. Pracownicy biorą ....  na wyjazd waka-
cyjny. 

3. Jeden ze stylów pływania. 
4. Jemy je dla ochłody, gdy jest ciepło. 
5. 29.  ... kończy się szkoła. 
6. Kąpiemy się w .... kąpielowym. 
7. ... Bałtyckie. 
                               Weronika Bihl kl. 6b 
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Kroniki Wardstone 
       Jest to seria ksiąŜek dostarczających wielu wraŜeń. Fabuła wprowadza w at-
mosferę grozy i tajemniczości. Opowiada o przygodach stracharza, jego ucznia        
i czarownicy, Alice. Poskramiają oni złe czarownice i róŜne demony. Seria ta jest 
podobna do znanych ksiąŜek o Harrym Potterze, ale jest o wiele ciekawsza. Szkoda, 
Ŝe tak mało osób ją poznało. Zachęcam do czytania –                             Michał Wiśniewski kl. 6b              
                                                                                                                 

                                         Igrzyska śmierci 

     Katniss mieszka w Dwunastym Dystrykcie, w jednym z najbiedniejszych dys-
tryktów w państwie Panem. Podczas doŜynek jej młodsza siostra, Prim, zostaje 
wylosowana na trybuta do Głodowych Igrzysk. Katniss zgłasza się na ochotnika, 
by ratować siostrę. Ale czy uda jej się zwycięŜyć? Czy moŜe spróbuje uratować 
Peetę- drugiego trybuta z Dwunastego Dystryktu? Sami sprawdźcie.                                                                
                                                                       Polecam -  Olga Grześkowiak kl. 5c 
      Następne tomy trylogii to: „W pierścieniu ognia” i „Kosogłos”. Cl
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      BYLIŚMY TAM 
                                                  Wrocławska Synagoga 

     Dnia 10.05.2012 część uczniów z wszystkich klas wraz z panią Ewą Rakoczy, panem B. Tompo-
lem i księdzem Rafałem Swatkiem udała się do Synagogi pod Białym Bocianem. 
     Uczniowie zobaczyli małą i duŜą salę modlitewną oraz zwoje Tory (pięcioksięgu MojŜeszowe-
go). Poznali teŜ historię synagogi. Za dwa tygodnie grupa uczniów uda się do meczetu. 
                                                                                                               Tymek Makowski kl. 5b 
                                                                   *                                           

                                                                                                                                                                               

                                   Biała Ŝyrafa 
     Ta ksiąŜka to opowieść o dziewczynce – Martine, która mieszka w Anglii. 
Pewnego wieczoru, gdy tata nastolatki odprowadził ją do pokoju, powiedział, 
Ŝe wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. W nocy był poŜar. Dziewczynce 
cudem udało się uciec przed ogniem. Rodzice Martine zginęli. Została odesła-
na do swojej babci, o której nigdy nie słyszała. Kobieta mieszkała w rezerwa-
cie dzikiej przyrody w Afryce. Tamtejsze plemiona wierzyły, Ŝe dziecko, 
które dosiądzie grzbietu białej Ŝyrafy, będzie miało władzę nad zwierzętami. 
     W nocy Martine ujrzała niezwykłe stworzenie. Poszła sama w głąb rezer-
watu i nagle z krzaków wyskoczyła kobra. Martine myślała, Ŝe to juŜ koniec. 
Upadła na ziemię, gotowa na ukąszenie i ... 
                                                  I zachęcam Was do przeczytania tej ksiąŜki – Ada Buczek kl. 5a 
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     W maju byłam z klasą 3a w bibliotece publicznej na Bulwarze 
Ikara. Pani bibliotekarka oprowadziła nas po bibliotece i zapoznała     
z jej historią. Poznaliśmy, jak korzystać z katalogu i dowiedzieliśmy 
się, gdzie leŜą ksiąŜki z róŜnych dziedzin. 
     Jest tam duŜo ciekawych ksiąŜek i kaŜdy znajdzie coś dla siebie. 
                                                                          Gabrysia Surgut kl. 3a 
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    Michał Biernat, przewodniczący  
klasy 1f w Gimnazjum nr 1 

 

     Byłem redaktorem Ikarka przez trzy lata. 
Obecnie, jako absolwent szkoły, dalej piszę ar-
tykuły do gazetki.    Z mojej pracy w kole dzien-
nikarskim najmilej wspominam rozmowy i dysku-
sje w pierwszym roku mojego pisania do Ikarka. 
Poruszaliśmy wówczas ciekawe tematy m.in.         
z Mikołajem Goleckim i z Kacprem Kuszczyńskim. 
Był to, moim zdaniem, najciekawszy czas. Co 
roku „starzy” odchodzili, „nowi” przychodzili. 
Rok później znajdowaliśmy wspólny język z ów-
czesnymi szóstymi klasami. Zwykle było tak, Ŝe na zajęcia koła dziennikarskiego stawiały 
się tłumy, a po paru tygodniach zostawali tylko najwytrwalsi. W trzecim roku tak się nie stało, 
dlatego pracowało nam się trudno. 
     Gdyby przejrzeć gazetki, do których pisałem, okazałoby się, Ŝe najpierw przygotowywałem 
wyłącznie recenzje ksiąŜek, później sporządzałem wywiady, a jeszcze później poświęciłem się 
portretom z krótkim komentarzem. Doskonale pamiętam mój najciekawszy chyba artykuł - wywiad 
z pilotem -  kosmonautą, Mirosławem Hermaszewskim. Wprawdzie zadałem wtedy pytanie o wy-
prawę na KsięŜyc, lecz i tak było bardzo ciekawie. 
 

  Kacper Kuszczyński, uczeń klasy 3ag w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 48                       
      
     Moja przygoda z „Ikarkiem” zaczęła się na początku 6. klasy. Do przyjścia na zajęcia namówił 

mnie mój najlepszy przyjaciel. Zanim dołączyłem do ze-
społu, nie umiałem pisać artykułów, nie miałem nawet po-
mysłu, jak zacząć i miałem nadzieję, Ŝe nauczę się tego 
właśnie na kole dziennikarskim.  
     Nie było nas duŜo; jedynie około 10 osób dzieliło mię-
dzy siebie całą pracę, a mimo to udawało nam się wydawać 
gazetkę, w najgorszym przypadku raz na dwa miesiące. Z 
początku nie pisałem zbyt ambitnych tekstów – zajmowa-
łem się głównie wyszukiwaniem zagadek oraz dowcipów na 
ostatnią stronę. Po jakimś czasie udało mi się napisać mój 
pierwszy artykuł – recenzję mojej ulubionej ksiąŜki. Od 
tego momentu coraz częściej brałem na siebie „cięŜszą 
robotę”. 

     Koło dziennikarskie było jednym z moich ulubionych zajęć pozalekcyjnych. Nauczyłem się 
pisać ciekawe historie oraz zobaczyłem, Ŝe nie jest to takie straszne, jak mi się zawsze wydawa-
ło. śyczę wszystkim „Ikarkowiczom” wspaniałej przygody podczas pracy nad „naszą” gazetką. 
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Rys. Piotr Łyczko kl. 3a 
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      Sto pytań do taty 

Tato, tato co to jest lato? 
Lato to ciepła roku pora, 
gdy chodzimy bez parasola, 
gdy słonko przygrzewa, 
a nad głową lata mewa. 
Czy lubisz wakacje, 
gdy na dziadków wchodzisz akację? 
Tak, uwielbiam wakacje! 
Właśnie one mieszkają w lecie 
i tam siedzą na taborecie. 
Ale tato 
skąd wziąłeś odpowiedź na to? 
Córeczko kochana 
pytasz mnie o to od rana. 
Ta wiedza siedzi w głowie 
i nikt inaczej nie odpowie. 
        Autorka:  Nina Czarnecka kl. 4c 

   śył sobie pewien rolnik, który narzekał, Ŝe ma za mało „siana” (chodziło 
mu o pieniądze). Chciał teŜ mieć dom w górach i czerpać korzyści z tury-
stów. Pewnego dnia spotkał staruszkę i pomógł jej przejść przez ulicę. 
Staruszka powiedziała: „Spełnię twoje jedno Ŝyczenie”. Rolnik odrzekł, 
Ŝe chce mieć duŜo „siana” i dom połoŜony wyŜej, niŜ teraz. Kobieta kiw-
nęła głową i rolnik zobaczył ...to, co jest na obrazku obok. Staruszka była 
mniej nowoczesna i nie zrozumiała, Ŝe „siano” to pieniądze. 
                                                             Tekst i rys. Kaja Urbaniuk kl. 3a 

              Bez pszczół 
Oj! Pszczółki, pszczółki gdzieście się podziały, 
Bez was niefajny ten nasz świat cały. 
śadnych owoców, jest szaro-buro, 
I wszędzie wokół jest bardzo ponuro. 
 

Oj! Pszczółki, pszczółki gdzieście się podziały, 
Lubiłem, gdyście nade mną brzęczały. 
Świat mienił się barwami majowo 
Wszyscy uśmiechali się naokoło. 
 

Oj! Pszczółki, pszczółki wróćcie tutaj do nas, 
Inaczej bez was jest prawie po nas... 
 

I pszczółki, pszczółki wszystkie się zleciały, 
I ocaliły świat ludzki cały. 
                      Autor: Michał Wiśniewski kl. 6b 
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Rys. Weronika Kowalczyk kl. 6b 
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W międzyszkolnym konkursie „Mistrz Komputerowy”, który odbył się 25 maja w 
SP 3 we Wrocławiu, reprezentant naszej szkoły Piotr Piwnik z klasy 6e zakwalifikował się do 
ścisłego finału. 

Szkolny konkurs czytelniczy dla klas II pt. "Kubuś Puchatek" 
     Laureatami konkursu czytelniczego klas II, który odbył się 24 kwietnia w szkolnej bibliote-
ce,  zostali: I miejsce - Magdalena Kuś kl. 2c, II miejsce - Michał Chawar kl. 2a, III miej-
sce - Paulina Łaszkiewicz kl. 2c. 

 Konkurs czytelniczy "Koń i jego chłopiec" 
     Przedstawiamy laureatów konkursu: 
I miejsce - Kaja Urbaniuk kl. 3a i Adam Śliwka kl. 6b, II miejsce - Adam Ryczkowski kl. 5b 
i Jakub Czastor kl. 6a, III miejsce - Paulina Łaszkiewicz kl. 2c 

IX Wrocławski Konkurs Języka Angielskiego English Master 
     Uczennica Sonia Jakubiak z klasy 6c zdobyła III miejsce. 

Wrocławskie spacery krajoznawcze 
     Uczniowie naszej szkoły: Kacper Kulik  kl. 5a, Bartosz Nakonieczny kl. 6a, Marta Rotko z kl. 
4a, Paweł Kierakowicz kl. 6a, Patryk Kocik kl. 6a i Paweł Cegieła kl. 5a zakwalifikowali się do finału 
konkursu "Wrocławskie spacery krajoznawcze", który odbył się 23 maja. Opiekunem naszej re-
prezentacji jest pani Ewa Rakoczy. 

Konkurs recytatorski "Wrocławskie dzieci recytują wrocławskich poetów" 
     Przedstawiamy laureatów konkursu, który odbył się 10 maja w naszej szkole: 
I miejsce - Iga Sienkiewicz kl. 4d, II miejsce - Natalia Szostak kl. 4d, III miejsce - ex 
aequo Michał Sitnik kl. 5b i Marcin Matecki kl. 6a. 

 V Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny "Kto ma pszczoły - ten ma miód"  
     Laureatami z naszej szkoły są: Katarzyna Borkowska kl. 4b, Katarzyna Franczak kl. 5d, 
Hanna Ochrem kl. 5b, Aleksandra Małgorzewicz kl. 4d, Dominika Łazowy kl. 2a, Alicja Fle-
szar kl. 6b, Natalia Rotte kl. 4d, Mateusz Mendyka kl. 5d, Helena Tompol kl. 5d, Grzegorz 
Antczak kl. 6d, Dominik Antoniewicz kl. 6b, Wojtek Lis kl. 5d, Zuzanna Jaworska kl. 4b, 
Weronika Bihl kl. 6b, Agnieszka Mirczuk kl. 6d, Jan Piotrowski kl. 2d, Paulina Szywała kl. 
4a, Przemek Kolanek kl. 5d   i Krzysztof Sobczak kl. 5d. 

W Mistrzostwach Wrocławia w Czwórboju Lekkoatletycznym : 
Reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce, reprezentacja chłopców zajęła IX miejsce. 

IX Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej 
II miejsce indywidualnie: Sonia Jakubiak kl.6c, Bartosz Nakonieczny kl.6a, 
II miejsce zespołowo  w rozgrywkach sportowych:  Karolina Butryn, Hania Ludwiczyńska kl.3b 
i Sonia Jakubiak kl.6c, Bartosz Nakonieczny kl.6a, 
III miejsce zespołowo  w testach: Karolina Butryn, Hania Ludwiczyńska kl.3b i Sonia Jaku-
biak kl.6c, Bartosz Nakonieczny kl.6a. 

Konkurs przyrodniczy „Mój las” 
W XXV edycji konkursu przyrodniczego Ligi Ochrony Przyrody  Wiktoria                     
Sienkiewicz i  Weronika Zemła z kl. 6e zajęły I miejsce. 
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     Hania Pater, uczennica kl. 2ag w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 48 

GAZETA I JA? 
     Zawsze imponowali mi felietoniści. Nie wiem, moŜe dla-
tego chciałam spróbować swoich sił        w gazetce szkolnej? 
A moŜe miała to być dla mnie jakaś forma testu? Czy to, co 
napiszę, spodoba się innym? Czy sięgną po poleconą przeze 
mnie ksiąŜkę? (moim konikiem do dziś jest wszelki rodzaj 
literatury; moją stałą rubryką były więc recenzje). 
     Na szczęście w naszej szkole było kółko dziennikarskie. 
Co zabawne, nie pamiętam ile czasu na nie uczęszczałam, za 
to pamiętam dokładnie mój zawód, gdy zobaczyłam całą salę po brzegi wypełnioną ludźmi. Tak, 
zawód. Uświadomiło mi to, Ŝe będę musiała nieźle się namęczyć, aby się wybić. Dobrze by było, 
abym uczyniła to jak najszybciej. 
     Do głowy mi nie przyszło, Ŝe po paru miesiącach z grupy około trzydziestu osób zostanie rap-
tem dziesięć! Teraz jak o tym myślę, to śmiać mi się chce. 
     Kolejną rzeczą, którą mile wspominam to nasze opiekunki – pani Alina i pani Adriana. Do kaŜde-
go z nas podchodziły osobno; kaŜdy artykuł był inny; wstępy do kaŜdego numeru niepowtarzalne. 
Bardzo dobrze było mieć takie mentorki, mimo Ŝe nie wiem, czy kaŜdy to doceniał. 
     Co piątek siadaliśmy razem i próbowaliśmy omówić temat kolejnego wydania. Największą popu-
larnością cieszyły się zawsze krzyŜówki, artykuły o grach komputerowych i dział zwierzęcy. „Po 
piętach deptały” im zawsze ciekawostki i szkolny humor. Czasem jednak zdarzało się, Ŝe któryś    
z autorów nie podołał zobowiązaniu (kaŜdemu się przecieŜ zdarza). A termin naglił. Wtedy trzeba 
było wymyślić coś w zamian za ten niedokończony (albo nawet jeszcze nie zaczęty) artykuł, napi-
sać to w tempie ekspresowym i podesłać redakcji. Zamieszania było wokół tego co niemiara! 
     Oprócz tego pamiętam grupkę młodszych dzieciaków ode mnie. Były z klas 1-3, a ich wypowie-
dzi bardzo często mnie zaskakiwały. Nie mówię tu juŜ nawet o formie, a o samym pomyśle! 
     Teraz, w moim gimnazjum kółko dziennikarskie jest stworzone bardziej z myślą o licealistach 
(mowa tu dokładniej o Zespole Szkół nr 5, stąd ta moŜliwa niejasność). Nasz szkolny „Szlif” jest 
rekomendowanym miesięcznikiem między wrocławskimi liceami. 
     Tak więc moje piśmiennicze porywy ponownie zostają odkładane w głąb szuflady. Czasem jed-
nak chciałoby się do tego wrócić. Spróbować coś zorganizować, napisać, ocenić, czekać na odpo-
wiedź. CóŜ, zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku. Póki co – do rychłego napisania! 

 

 
 
      
     Jestem redaktorką gazetki „Ikarek” od 3 lat i bardzo się cieszę, Ŝe mogę nią być. Naprawdę, 
dobrze jest wiedzieć, Ŝe naszą pracę doceniają inni. Gazetka szkolna to miejsce, gdzie moŜna 
zamieścić swoją twórczość. Na zajęciach koła panuje miła atmosfera. Nie tylko piszemy artykuły, 
ale równieŜ poznajemy pracę dziennikarza. Bardzo zachęcam do czytania następnych numerów 
gazetki.                                                                                                               Ada Buczek kl. 5a 

Paulina śuchowska, uczennica kl. 2c Gimnazjum nr 18 

     Rozpoczynając pracę w „Ikarku” bardzo obawiałam się, czy moje pomysły się spodobają. Dziś, 
jako absolwentka SP 118, bardzo miło wspominam piątkowe spotkania. Razem z resztą zespołu 
staraliśmy się jak najciekawiej ukazać wam otaczający nas szkolny świat, zachęcić do czytania 
ksiąŜek i angaŜowania się w pomoc innym. Bardzo mi brakuje ciągłej bieganiny i zmartwienia, czy 
zdąŜę z artykułem na wyznaczony termin. Mam nadzieję, Ŝe moje artykuły, sondy i wywiady zacie-
kawiły was i umiliły czas spędzony na czytaniu „Ikarka”. 
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Rekin ludojad (Ŝarłacz biały) 
     Jest najniebezpieczniejszym rekinem dla ludzi. Osiąga 3-4 m długości. 
WaŜy do 4 ton. śyje  w ciepłych morzach. Ludojady rzadko jedzą ludzi, ale 
nadal zdarzają się przypadki śmiertelne, np. ich ofiarami są „surferzy”. 
     Nikomu nie Ŝyczę ich spotkać, chyba Ŝe w oceanarium! :)                           
                                                                            Lena Frankowska kl. 3a 

  Opera 
     Opera jest dobrą, ale mało popularną w Polsce przeglą-
darką internetową, którą moŜna pobrać za darmo. Na 
pierwszy rzut oka wygląda jak Mozilla Firefox, jednak róŜni się m. in. moŜliwo-

ścią widoku podglądu kart na pasku kart, a takŜe miniaturami ulubionych stron na stronie „nowej 
karty”. Do Opery moŜna takŜe pobierać dodatki i wbudowane do przeglądarki gry.                                                  
                                                                                      Polecam ten program. Paweł Cegieła, kl. 5a 

         KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 

Airport Flight Simulator   
     Jest to gra o zarządzaniu lotniskiem. Jako gracze wcielamy się w rolę jego dyrektora. JuŜ      
w pierwszej sekundzie rozgrywki ląduje pierwszy samolot. Musimy otworzyć listę zadań. Jako 
pierwsze zadanie trzeba zawieźć na miejsce schody (specjalny samochód z podłączonymi schoda-
mi). Musimy na liście obok zadania ze schodami kliknąć napis " jedź ". Przeniesie nas to do samo-
chodu. Klawiszami „w”, ”a” ,”s” ,”d” poruszamy się. Jeśli przytrzymamy PPM i poruszymy myszką     
w lewo, to spojrzymy w lewo. I tak z kaŜdym zadaniem. Jeśli jesteśmy leniwi, to moŜemy zatrudnić 
ludzi, aby zadania wykonywali za  nas. Jest to świetna gra dla osób zainteresowanych lotnictwem.                                                                                          
                                                                                                         Polecam, Karol Machoś  kl. 5b 

Fot. źródło: Internet 

Gra kolejowa „SID MEIER’S RAILROADS” 
     Polega na rozbudowaniu linii kolejowych i rozwoŜeniu po nich towarów i ludzi. 
Towary to, m.in.: winogrona, wino, auta, drewno, papier, stal, ropa naftowa, zwie-
rzęta. W kaŜdym mieście moŜna coś zamieniać na inne, o wyŜszej wartości, np. 
stal na samochody. Są teŜ miasta, do których moŜna przywieźć konkretne towa-
ry np. auta, ale nie inne (np. wino). Oczywiście miasta moŜna powiększać, a gdy 
urosną do metropolii, mogą przyjąć więcej produktów. Gra dotyczy lat 1834- 
2006, więc na początku nie będzie lokomotyw TGV. Pierwszymi lokomotywami są 
drezyny, później parowozy, dalej elektrowozy, aŜ po kolej szybkiej prędkości.                              
                                                                                                    Polecam grę Kacper Kulik kl. 5a 

Krowa szkocka 
     Pewnie wyobraŜacie sobie krowę jako duŜe biało-czarne zwierzę, 
które wcale nie jest włochate. Nie wszystkie krowy są takie, jak         
w opisie powyŜej. Krowa szkocka jest chyba najbardziej włochatą kro-
wą na świecie. Ma grube, rude lub brązowe futro. Jej grzywka jest tak 
długa, Ŝe zakrywa jej oczy. Wygląda jak wielka owłosiona kula futra. MoŜe przebywać na dworze 
cały rok. śywi się trawą i sianem. W Szkocji hoduję ją prawie kaŜdy rolnik.                                                     
                                                                                                                       Kaja Urbaniuk kl. 3a 
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                                Czy wiesz, Ŝe... 
- W legendach, a nawet dziełach literackich Wschodu, mówi się o wielkich  cmentarzyskach słoni. 
Zwierzęta te, udają się jakoby do doliny śmierci i tam umierają. Przekonanie o tym jest po-
wszechne, zwłaszcza na Sri Lance, ale dotychczas nikt nie widział takiego cmentarzyska, chociaŜ 
prowadzono poszukiwania. 
- Niedźwiedź polarny nie potrzebuje pić. Wystarcza mu woda zawarta w pokarmie! 
- Płetwal błękitny to największe zwierzę , jakie kiedykolwiek Ŝyło na Ziemi. MoŜe osiągać do 33 m 
długości. CięŜar tego kolosa dochodzi do 150 ton, co odpowiada masie 30 przeciętnych słoni. 
- Nietoperze mają skrzydła i są jedynymi ssakami, które mogą aktywnie latać, podobnie jak ptaki. 
Jeden z owadoŜernych nietoperzy moŜe zjeść w ciągu godziny 600 komarów! 
- śyrafa jest najwyŜszym ssakiem, dzięki bardzo długiej szyi i nogom. Jej głowa zwykle wznosi się 
5 metrów nad ziemią. Choć szyja Ŝyrafy jest bardzo długa, ma tylko siedem kręgów, podobnie jak 
u innych ssaków. śyrafa nie tylko jest najwyŜszym ssakiem, ma równieŜ  niezwykle długi język - 
ponad 45 cm. 
- Najszybszym ssakiem na świecie jest gepard. MoŜe biec z prędkością 110 km/godz. , ale tylko na 
krótkim dystansie. 
                                                Karol Machoś kl. 5b,  wybrane z ksiąŜki "Podglądanie przyrody"  

* 
- Im bliŜej środka Słońca, tym wyŜsza panuje w nim temperatura. W jądrze wynosi ona około 15 
milionów stopni Celsjusza! Tu jest właśnie „silnik” Słońca. Pod wpływem bardzo wysokich tempera-
tur  wodór, z którego w części zbudowane jest Słońce, zmienia się w hel. 
                                                                                                               Wiktoria Korzecka kl. 3a 

* 
- Które lasy mają najwyŜsze drzewa? 
Lasy sekwojowe w Kalifornii, w USA , mają najwyŜsze drzewa. Sekwoje osiągają wysokość ponad 
75 m – to więcej niŜ dwudziestopięciopiętrowy budynek! 
- Gdzie jest największy las? 
Największy las – tajga  ciągnie się przez górną część Europy i Azji. 
                                                                                                                 Adam Ryczkowski kl. 5b   

* 
 
- W roku 1883 wybuchł wulkan Krakatau między Jawą a Sumatrą, w Indonezji. Wybuch usłyszano 
aŜ 5 tysięcy kilometrów dalej, w Australii (to taka odległość jak między Londynem a Nowym Jor-
kiem). Krakatau wydalił 18 km³ dymu, popiołów i gazu do atmosfery. Wybuch wulkanu spowodował 
nawet w lipcu mróz i śnieg. 
W roku 1952 z wody wyłoniła się nowa wyspa – wulkan. Nazwano ją Anah Krakatau (syn Krakatau). 
                                                                                                                 Lena Frankowska kl. 3a 

* 
 
- Podczas jury (okres w dziejach Ziemi) dinozaury opanowały całą naszą planetę. Pojawiły się teŜ 
pierwsze ptaki, choć na niebie nadal dominowały gady latające. Rzeki pełne były krokodyli i duŜych 
gadów nazywanych plezjozaurami. Te ostatnie Ŝyły równieŜ w morzach, obok rekinów i przypomi-
nających delfiny ichtiozaurów. 
                                                                                                                         Piotr Łyczko kl. 3a 
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          WAKACJE 
Chodzę do szkoły, róŜne stopnie zbieram  
Szóstki i piątki, i jedynki nieraz  
Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty  
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw:  
śe jeszcze tylko:  
Wrzesień, październik, listopad, grudzień  
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i...  
 

          Wakacje, znów będą wakacje.  
          Na pewno mam rację, wakacje będą znów.  
 [...] 
Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą  
Wiosna juŜ przyszła, nie ma rady na to  
Uczyć mi się nie chce, no ale się przymuszam  
Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza  
śe jeszcze tylko:  
Kwiecień, maj, czerwiec i...  
 

          Wakacje, znów będą wakacje  
          Na pewno mam rację, wakacje będą znów.  
 

Chodzę do szkoły, bo kaŜdy gdzieś chodzi  
Starsi do pracy, a do szkoły młodzi  
Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie  
WciąŜ ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej  
śe jeszcze tylko:  
Maj, czerwiec i...  
 

          Wakacje, znów będą wakacje  
          Na pewno mam rację, wakacje będą znów.  
 

Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem  
Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem  
I „róbta co chceta”, ale najpierw „pomyślta”  
JuŜ koniec nauki, błąka mi się myśl ta:  
śe jeszcze tylko:  
No co? nic juŜ nie zostało? To znaczy...  
 

          Wakacje, znowu są wakacje  
          Na pewno mam rację, wakacje znowu są.  
          Wakacje, znowu są wakacje  
          Na pewno mam rację, wakacje znowu są.  
[...] 
                       Kabaret OTTO. Wyszukała Kasia Franczak kl. 5d 

         Koniec szkoły 

W szkole słychać dzwonek nasz, 
JuŜ wakacji przyszedł czas! 
Wszystkie dzieci cieszą się, 
Wszystkim humor dopisuje. 
Nasze panie juŜ Ŝegnamy, 
Po wakacjach się spotkamy. 
A trzecie klasy, 
DuŜe jak ananasy, 
Do „Ikarka” będą pisać róŜne „humorasy”. 
Wszystkim podczas wakacji 
śyczę duŜo wspaniałych akcji! 
             Autorka:  Wiktoria Korzecka kl. 3a 
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Rzym 
     28 kwietnia b.r. pojechałam do Rzymu. Zobaczyłam wiele zabyt-
ków, m.in. Koloseum, pozostałości Cirkus Maximus, zwiedziłam Ba-
zylikę św. Piotra i Muzeum Watykańskie .... a  takŜe ogrody róŜane 
i pomarańczowe. 
     Było bardzo gorąco, ok. 30 st. C. Nocowaliśmy na kampingu Va-
cansoleil. Był tam basen, minigolf, tenis ziemny, stołowy, boisko do piłki noŜnej i samochodziki 
do wypoŜyczania.  
     Polecam bardzo to miejsce.                                                                   Lena Frankowska kl. 3a 

                                Stronie Śląskie 
     Stronie Śląskie jest niewielką, ale piękną miejscowością, leŜącą w południo-
wo-zachodniej Polsce u podnóŜa ŚnieŜki. Jest otoczone ze wszystkich stron 
górami: od południowego-wschodu leŜą Góry Bialskie, od zachodu Wzgórza 
Krowiarek, od wschodu Góry Złote, a od południa Masyw ŚnieŜnika, którego 
szczyt widać z prawie kaŜdego zakątka Ziemi Kłodzkiej. Polecam zwiedzić teŜ 
Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. 
                                                                                           Tekst i rys. Wiktoria Korzecka kl. 3a 

Aquapark w Miszkolcu (czyt. Miskolcu)- Miszkolc-Tapolca Węgry 
     Aquapark ten znajduje się  w uzdrowiskowej części Miszkolca.  
W nim moŜna zobaczyć jedyne w Europie kąpieliska termalne      
w jaskiniach – Burlang Furdo.  W okolicach Aquaparku jest  ponad 
300 jaskiń. Największe wraŜenie robi grota, w której jest całko-
wicie ciemno, a diody wyświetlają na suficie  róŜne kolory, czasa-
mi tworzą ciekawe kształty np. gwiazdy i księŜyc. Niekiedy jest 

naturalnie silniejszy nurt, który porywa do innych jaskiń. Z korytarza widać liczne rozgałęzienia 
prowadzące do coraz piękniejszych grot wodnych. KaŜda z nich jest wyjątkowa. MoŜna zabłądzić 
w dwupiętrowym  skalnym labiryncie. 
                                                                                                       Tekst i fot.  Ada Buczek kl. 5a 

karty”. Do Opery moŜna takŜe pobierać dodatki i wbudowane do przeglądarki gry.                                                                          
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     Dnia 28 maja 2012 r. klasa 6b z 5d oraz trzema opiekunkami, p. A. Madej, B. Hucaluk-Pacek   
i E. Rakoczy wyjechała do Czech. Wycieczka trwała 3 dni. 
     Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Skalne Miasto w miejscowości Ardspach. Były tam skały w róŜ-
nych kształtach. Najbardziej podobały mi się „Kochankowie” i „Staruszek i Starowina”. Następ-
nie udaliśmy się nad mały wodospad. Trzeba było krzyknąć „Karkonoszu, daj nam wody!”, aby 
woda płynęła szybciej. Potem wyruszyliśmy w rejs po jeziorku wraz z panem, który opowiadał 
nam Ŝarty. [...]. Drugi dzień spędziliśmy w Pradze. Zwiedziliśmy tam piękny zamek na Hradcza-
nach, Ogród Królewski oraz Plac Wacława. [...] Trzeciego dnia zwiedziliśmy ruiny Zamku Trosky 
[...]. Potem pojechaliśmy do Dolomitowych Bozkovskich Jaskiń w Bozkov. [...]. W tych właśnie 
jaskiniach znajduje się największe podziemne jeziorko w Czechach - Jezerni dom. 
     Ta wycieczka bardzo mi się podobała. [...]. Dziękuję wszystkim opiekunom oraz pani przewod-
niczce, dzięki której wiele się dowiedziałam. 
                                                                                                                       Kinga Hądzlik kl. 6b 

.                                                                                           

cały rok. śywi się trawą i sianem. W Szkocji hoduję ją prawie kaŜdy rolnik.                                                                                                                      
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          WYWIAD Z PANIĄ PAULINĄ KUŚMIEREK: 
- Dlaczego postanowiła pani uczyć języka angielskiego? 
- PoniewaŜ język angielski był zawsze moją pasją, przydaje się równieŜ w codziennym Ŝyciu, 
np. podczas wyjazdów zagranicznych. 
- Czy dzieci chętnie uczą się tego przedmiotu?- Myślę, Ŝe chętnie się uczą. 
- Czy zawsze chciała pani uczyć w szkole? 
- Nie zawsze, właściwie dopiero, jak poszłam na studia. 
- Dlaczego wybrała pani naszą szkołę? 
- UwaŜam, Ŝe jest to bardzo dobra szkoła, bardzo miła atmosfera i bardzo dobrze pracuje 
mi się z dziećmi. 
- Co jest najtrudniejsze dla uczniów w nauce języka angielskiego? 
- Myślę, Ŝe jednak gramatyka. 
- Czy ma pani moŜe juŜ jakieś plany wakacyjne? 
- Tak, wyjeŜdŜam nad morze i w góry. 
- Woli pani wyjeŜdŜać na wakacje do innych krajów, czy spędzać w Polsce? 
- Od niedawna wolę jednak spędzać wakacje poza Polską. 
- Co robi pani w wakacje w wolnych chwilach? 
- Chodzę na spacery, czytam ksiąŜki, słucham muzyki. 
- Gdzie najbardziej chciałaby pani pojechać?- Do ParyŜa i Wenecji. 
- Co chciałaby pani Ŝyczyć dzieciakom na tegoroczne wakacje? 
- Przede wszystkim duŜo wypoczynku, aby nabrali świeŜości do nowych etapów w nauce. 
- Jaki jest pani ulubiony kolor?- Niebieski. 
- A jakie lubi pani ksiąŜki?- Fantastyczne. 
- Czy ma pani jakiegoś pupila?- Świnkę morską.                               Dziękujemy za rozmowę.                                                                           
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 Moim zdaniem... Witam! 
     PoniŜej zamieszczam artykuł, który przyszedł mi do głowy ..., 
zresztą przeczytajcie sami. 
     W tym roku obchodzimy rok Janusza Korczaka. Jest to oka-
zja do tego, by przyjrzeć się jego postaci z bliska. Zapoznając 
się z jego Ŝyciorysem odniosłem wraŜenie, Ŝe podobną historię 
juŜ gdzieś słyszałem. Znalazłem bowiem wiele analogii pomiędzy 
osobą doktora Korczaka, a osobą zmyślonego profesora- Ambro-
Ŝego Kleksa. Zarówno profesor Kleks, jak i Janusz Korczak chcie-
li stworzyć inny, lepszy świat dla swoich wychowanków. Korczak 
chciał zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, które straciły rodzi-
ców. RównieŜ pan Kleks pragnie choć na chwilę oderwać swych 
uczniów od problemów codzienności. W pewnym momencie w obu przypadkach coś się kończy. 
Sierociniec Korczaka po wybuchu wojny został przeniesiony do getta. W „Akademii” natomiast 
pojawia się sztuczny człowiek- Alojzy. Od tego momentu i w akademii (z ksiąŜki) i w Korczakow-
skim sierocińcu dzieje się coraz gorzej. Korczakowi trudno było zdobywać środki dla swych pod-
opiecznych. W „Akademii” sieje zamęt i spustoszenie mechaniczna lalka. Kończy się to smutno w 
obu przypadkach. Jednak w ksiąŜce jest to zniszczenie sekretów pana Kleksa, zamiana jego w 
guzik i w rezultacie koniec słynnej akademii. W historii sierocińca sprawa jest o wiele gorsza. 
Wszystko bowiem kończy się nie tylko rozwiązaniem sierocińca, ale śmiercią Janusza Korczaka, 
jego podopiecznych i całego personelu. 
                                                            Pozdrawiam - Michał Biernat z klasy IF w Gimnazjum nr 1 
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                               Dziękujemy za rozmowę.                                                                                     

 

Sherlock Holmes 2: „Gra Cieni” 
     Film opowiada o dalszych losach Sherlocka Holmes’a i jego przyjaciela doktora 
Watsona. Wszystko zaczyna się od wybuchu bomby i ślubu dr. Watsona. Gdy ten 
jedzie pociągiem, są w nim zamachowcy. Zdradzę jeszcze tylko, Ŝe chodzi o serię 
zabójstw waŜnych osób. Czy Sherlockowi uda się powstrzymać zabójców, którzy 
chcą rozpętać wojnę światową? 
                        Polecam wszystkim o mocnych nerwach - Tymek Makowski kl. 5b 

Asystent wampira  
     Czy byliście kiedyś w cyrku? Wyobraźcie sobie, Ŝe w cyrkowym namiocie  
widzicie tańczącego pająka, człowieka-węŜa, wampira... To cyrk dziwolągów.        
     Film to historia chłopaka, który został wampirem, Ŝeby ratować kolegę.  
Początek „Asystenta wampira” brzmi dobrze, ale wszystko się skomplikowało, 
gdy kolega głównego bohatera się o tym dowiedział. Był zazdrosny, bo sam ma-
rzył o tym Ŝeby zostać wampirem. Tak skończyła się ich przyjaźń i zaczęła się 
walka.     
     Jak zostać wampirem? Krótka instrukcja. Najpierw musisz znaleźć innego wampira. On wytłu-
maczy ci, jak to zrobić, w filmie moŜesz to zobaczyć. (Inną wersję tej historii moŜecie zobaczyć  
w reklamie Kinder Bueno). JeŜeli chcecie to zobaczyć, obejrzyjcie film “Asystent wampira”. To 
niesamowicie zabawny film, w którym główny bohater zakochuje się w dziewczynie z ogonem małpy.   
                                                                                                          Polecam: Kaja Urbaniuk kl.3a                     
 

 

KĄCIK FILMOWY... 

Ola Bober kl. 6b 

REBUS 

                    Odlot 
     Pewnego dnia siedemdziesięcioletni Carl Fredricksen postanawia spełnić ma-
rzenie z dzieciństwa, chce odnaleźć wodospad przy Podniebnych Źródłach, który 
znajduje się gdzieś w Ameryce Południowej. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, 
gdyby nie fakt, Ŝe lata we własnym domu, przymocowanym do tysięcy balonów 
napełnionych helem. Jest z nim „Syn Dzikiej Przyrody”, skaut Russell. Podczas 
podróŜy spotykają gadające psy, nieznanego ptaka i idola Carla z dzieciństwa. Nie 
opisałem fabuły filmu zbyt dokładnie, więc sami go oglądnijcie, polecam. 
                                                                                                                 Adam Ryczkowski kl. 5b 

Godzilla 
     Film opowiada o potworze podobnym do tyranozaura. Godzilla osiedliła 
się w Nowym Jorku. Niszczyła budynki, mosty itp. Zniosła jaja pod ziemią. 
Grupa ludzi musi zniszczyć ok. 1000 jaj. Czy im się uda? Bardzo polecam ten 
fantastyczny film.                                                                                                              
                                                                             Lena Frankowska kl. 3a 
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