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NA WESOŁO: 

Patrzcie, 
Ile na stole pisanek! 
KaŜda ma oczy 
Malowane, 
Naklejane. 
KaŜda ma uśmiech 
Kolorowy 
I leŜy na stole grzecznie, 
śeby się nie potłuc 
Przypadkiem 
W dzień świąteczny. 
Ale pamiętajcie! 
Pisanki 
Nie są do jedzenia. 
Z pisanek się wyklują 
ŚWIĄTECZNE śYCZENIA! 

REFLEKSYJNIE: 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 

śyczymy, aby Święta Wielkanocne 

przyniosły radość oraz wzajemną Ŝyczliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość... 
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„Wielkanocny księŜyc”  - bajka Ch. Keltlika 

 
 Od pierwszego dnia wiosny dni stawały się coraz dłuŜsze, ale na dworze 
było jeszcze zimno. Odczuwał to nawet malusieńki zajączek w lesie. Pewnego ran-
ka, gdy obudził się w swoim łóŜeczku z mchu, było mu tak zimno, Ŝe aŜ wąsiki mu 
drŜały. Podskoczył do mamy, która właśnie w pobliŜu mieszała farbę. „Jest mi  tak 
bardzo zimno” – zawołał – „Kiedy będzie w końcu cieplej?” „Poczekaj jeszcze chwi-
leczkę, aŜ będzie Wielkanoc” – odpowiedziała mama. „A kiedy będzie Wielkanoc?” 
– zapytał zajączek, a wielkanocna mama zajęcza odpowiedziała: „Gdy księŜyc  
w pełni tak okrągło śmiać się będzie jak słońce, na ziemi znów Wielkanoc będzie.” 
 Wielkanocny tata zając siedział przy sośnie i małym piórkiem malował jaj-
ka. Mały zajączek kicał wokół taty, wreszcie stanął słupka i pyta: „Dlaczego malu-
jesz te jajka tak kolorowo?” „Na Wielkanoc, aby schować je w trawie dla dzieci” – 
odparł tata. „A kiedy będzie Wielkanoc?” „Gdy księŜyc w pełni tak okrągło śmiać się 
będzie jak słońce, na ziemi znów Wielkanoc będzie.” 
 Zajączek juŜ nieraz widział księŜyc, gdy wieczorem z rodzicami spacerował 
po lesie, lecz nigdy do głowy mu nie przyszło, Ŝe księŜyc moŜe się zmieniać. 
„Myślałem, Ŝe księŜyc zawsze jest taki sam.” Wybiegł szybko z gęstwiny, by obser-
wować księŜyc. Wesoło przeskoczył przez mokre, brązowe liście, budząc przy tym 
jeŜa z zimowego snu. „Ale mi zimno” – zawołał mały jeŜ. – „Nie wiesz, kiedy będzie 
cieplej?” „Gdy przyjdzie Wielkanoc” – odparł zajączek. „A kiedy będzie Wielkanoc?” 
„Gdy księŜyc w pełni tak okrągło śmiać się będzie jak słońce, na ziemi znów Wielka-
noc będzie” odpowiedział zajączek i pokicał dalej. Wkrótce usłyszał kukułkę, która 
całą zimę spędziła w ciepłym kraju. Siedziała ona z roztrzepanymi piórkami na ga-
łązce i śpiewała: „Za wcześnie wróciłam do rodzinnego kraju! Nie wiesz, kiedy bę-
dzie cieplej?” „Gdy przyjdzie Wielkanoc, to będzie cieplej.” „A kiedy będzie Wielka-
noc?” „Gdy księŜyc w pełni tak okrągło śmiać się będzie jak słońce, na ziemi znów 
Wielkanoc będzie” krzyknął zajączek i pokicał na skraj lasu. Tu zobaczył, jak duŜe, 
okrągłe słońce zachodzi za góry. Pokicał jeszcze dalej na łąkę i szukał księŜyca. 
Wpatrywał się w niebo, wpatrywał, lecz nie zauwaŜył na nim księŜyca. Gdy było juŜ 
bardzo ciemno, dostrzegł na niebie cieniutki srebrny róg. Nagle bezszelestnie przy-
frunęła obok zajączka sowa: „Co ty tu robisz? Chciałabym wiedzieć. Czy takie małe 
zajączki nie powinny juŜ spać?” „Ja chcę zobaczyć, kiedy księŜyc będzie okrągły” – 
odpowiedział zajączek. „Hu, hu” – zaśmiała się sowa. – „Dzisiejszej nocy nie będzie 
okrągły i jutro teŜ jeszcze nie. A dlaczego chcesz to zobaczyć?” „Chcę wiedzieć, 
kiedy będzie Wielkanoc, bo tata powiedział: „Gdy księŜyc w pełni tak okrągło śmiać 
się będzie jak słońce, na ziemi znów Wielkanoc będzie.” „O, to potrwa jeszcze kilka 
dni, zanim zaświeci pełnia księŜyca” – powiedziała sowa – „KaŜdego wieczoru księ-
Ŝyc bierze sobie po troszeczku słonecznego światła i staje się pełniejszy”. Mały za-
jączek podziękował sowie i powrócił do domu. Następnego wieczoru przybył na to 
samo miejsce, by dobrze widzieć niebo. Stwierdził, Ŝe sowa miała rację. KaŜdego 
kolejnego wieczoru księŜyc stawał się coraz większy i większy, aŜ stał się zupełnie 
okrągły. Zajączek skoczył wesoło kilka razy w górę, po czym pokicał do domu woła-
jąc: „Dzisiaj księŜyc świeci tak okrągło jak słońce! Czy będzie juŜ Wielkanoc?” „Tak” 
– odpowiedział zajęczy tata.                                            

Bajkę wyszukała Klaudia Osińska z kl. 4a 
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 Robyn Rihanna Fenty - piosenkarka, ur. w 1988 r. w ST. Michael na Barbado-
sie. Została odkryta przez producenta Evana Rogera (znanego ze współpracy m.in.  
z Cristiną Aguilerą, Rodem Stuartem i Jessicą Simpson). Twórczość Rihanny to tzw. 
R&B z wpływami tanecznej muzyki wprost z Karaibów, jamajskiego dance hall z ele-
mentami reggae i hip-hopu. Inspiracją dla wokalistki jest m.in. Alicia Keys i Beyonce. 
Rihanna swoim utworem „Pon de Replay” przekonała rapera Jay’a-Z, szefa wytwórni 
Def Jam, Ŝeby podpisał z nią umowę. Opłaciło się, bo singiel „Pon de Repley” w 2005 
r. z duŜym powodzeniem radził sobie na amerykańskiej i brytyjskiej liście przebojów 
(dotarł do drugiego miejsca). Artystka zadebiutowała na ekranie kina w filmie Bring It 
On: All or Nothing, który miał swoją premierę 8 sierpnia 2006 roku. W 2006 r. ukazała 
się druga płyta wokalistki „A Girl Like Me”. Album promuje singiel „SOS”, który wyko-
rzystano w reklamie firmy Nike. Jej najnowszy krąŜek „Good Girl gone Bad”został 
wydany 5 czerwca 2007 roku. Zawiera wiele hitów, m.in. „Rehab.” 
 Wybrałam Rihannę, poniewaŜ jest idolką wielu nastolatków. Jej piosenki cie-
szą się duŜą popularnością, zajmują wysokie notowania na listach przebojów w wielu 
krajach. Zachęcam Was do słuchania jej utworów.   

Marta Palczewska kl. 6b 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 John Towner Williams to popularny amerykański kompozytor, który stworzył 
muzykę do ponad stu filmów. Bardzo dobrze znają go zawzięci fani „Gwiezdnych Wo-
jen” oraz „Harry’ego Pottera”. Urodził się 8 lutego 1932 w Nowym Jorku . Na początku 
swojej działalności tworzył muzykę serialową. Jego najbardziej znane dzieła to 
„Hedwigs Theme”, „The Patriot” oraz adaptacja „Skrzypka na dachu”. 

 Zdobył wiele prestiŜowych nagród, między innymi nagrodę BAFTA, Grammy, 
Złoty Glob oraz nagrodę imienia Saturna. Otrzymał (dotychczas) 45 nominacji do Osca-
ra, z czego 5 zamieniło się w złoty posąŜek. Jego kompozycje znane są milionom ludzi 
na całym świecie. Wielu słyszało „Marsz Imperialny” z „Gwiezdnych wojen”, czy teŜ mo-
tywy przewodnie z filmów o przygodach „Indiany Jonesa” lub „Szczęk”, nie kaŜdy jednak 
kojarzy je z nazwiskiem Williamsa. 

Klaudia Osińska kl. 4a 
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Egipcjanie balsamowali ludzi, Ŝeby się człowiek nie rozchorował w trumnie. 
 
Odys doŜył późnego wieku i umarł na atak serca, którego wtedy jeszcze nie znano. 
 
Zeus miotał pioruny, dziś robi to niebo. 
 
Na cześć Dionizosa śpiewał chór satyryków. 
 
Pierwszym pilotem, który zginął z wiadomych nam przyczyn, był Ikar. 
 
Orfeusz, wskutek wielkiej miłości do Ŝony, uzyskał bilet wstępu do świata umarłych. 
 
O sile Herkulesa świadczy jego maczuga w Ojcowie. 
 
Architektura grecka charakteryzuje się ruinami. 
 
Niewolnicy rzymscy byli uŜywani do najcięŜszych prac: niektórzy jako nauczyciele. 
 
Stosunek chłopa do ziemi był przywiązany. Obecnie nie ma juŜ przywiązania do ziemi  
i chłop do południa moŜe być nawet robotnikiem. 
 
Chłopi byli biedni, bo nie mieli pieniędzy ani ziemi i tylko leŜeli ugorem. 
 
Chłop XVI-wieczny był bardzo silny, poniewaŜ ćwiczył kulturystykę. 
 
Ciemnota na wsi była wprost wzruszająca. 
 
Nieskończoność jest pojęciem trudnym dla człowieka, a co dopiero dla ucznia. 
 
Z nauki geografii wynika wiele róŜnych korzyści, na przykład moŜna zostać później  
nauczycielem geografii. 

Kacper Kuszczyński kl. 6a 

3. Król szaty nosił zielone 
i miał sto dzieci w czapeczkach; 

jesienią zgubił koronę, 
aŜ przyszła zima mateczka 

i kołdrą dzieci przykryła. 
A potem wiosna złocista 
śpiącą rodzinę zbudziła  
i król cały był w listkach. 

1. Okrągła i głęboka, jej wnętrze zimne i ciemne. 
Do środka spuszczasz puste, ale wyciągasz pełne. 

2. Tu w marmurowych ścian osłonie, 
wśród mlecznobiałej pościeli tonie 

złocista kula w błogim śnie, 
o tym, Ŝe jest tam, kaŜdy wie. 

I chociaŜ w twierdzy tej drzwi nie spotkasz, 
wielu włamuje się doń do środka. 

 ODPOWIEDZI:  1. Studnia i wiadro      
2. Jajko     3. Król – dąb, dzieci -Ŝołędzie 

Zagadki przygotował: Kacper Kuszczyński kl. 6a 
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WSPOMNIENIA Z JUBILEUSZU 15-LECIA  SZKOŁY 
 
 26 lutego 2009r. z okazji 15 urodzin szkoły odbył się uroczysty apel z udzia-
łem wielu zacnych gości. Wśród nich był zaprzyjaźniony z nami  kosmonauta  
gen. pilot Mirosław Hermaszewski. Udało się nam przeprowadzić z nim krótką 
 rozmowę, którą cytujemy z nagrania dźwiękowego. 
 
 
- Czy jako chłopiec marzył Pan o locie w kosmos? 
- Gdy ja byłem mały, w kosmos się nie latało. Marzyłem natomiast o tym, by zostać pilo-
tem. 
- Ile trwały przygotowania do wyprawy na KsięŜyc? 
- Wiesz, ja na KsięŜycu nie byłem. Na KsięŜycu było dotąd 12 ludzi. Byli to tylko Amery-
kanie, w sześciu misjach i w tym roku mija 40 lat od tego wydarzenia [przyp. red.: od cza-
su pierwszego lądowania na KsięŜycu]. Moje przygotowania do 8-dniowej misji kosmicz-
nej trwały aŜ półtora roku, no trochę więcej niŜ półtora roku. Przechodziłem takie przygo-
towania tutaj w Polsce i w Związku Radzieckim w Gwiezdnym Miasteczku, gdzie jest ta-
kie Centrum Szkoleniowe Astronautów. 
- Co z tego lotu utkwiło Panu w pamięci? 
- Wiesz, z tego lotu w pamięci utkwiło mi dosłownie wszystko. Tam wszystko było bardzo 
ciekawe, widok Ziemi z kosmosu, eksperymenty, które tam robiłem. Ale najbardziej, tu ci 
powiem szczerze, przeŜyłem to, kiedy zobaczyłem z kosmosu naszą ojczyznę, Polskę. 
Jednym spojrzeniem. Ona była przepiękna. Wtedy był taki ładny zachód słońca, którym 
się upajałem. A kiedy przelatywałem nad Wrocławiem, to na chwilę, chyba z emocji, ser-
ce mi stanęło, bo ja pochodzę stąd, tutaj jest moja druga ojczyzna. Ty i Wy wszyscy ma-
cie okazję mieszkać w takim pięknym mieście. 
- Czego chciałby Pan Ŝyczyć uczniom SP 118 z okazji dzisiejszego jubileuszu? 
- Wiesz czego? Spełnienia marzeń, duŜo zdrowia i uśmiechu. 
- Dziękuję za wywiad. 
- Moje uszanowanie, dzięki. 

  Rozmawiał Michał Biernat z klasy 4a 
 

 
 

Zdjęcie pani Ewy Dzięciołowskiej. 
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13 lutego 2009 roku o godz. 1730 w holu naszej szkoły przy jednym  
z filarów postawiony został wrocławski krasnal-Pilotek. Cały ten filar ma być po-
święcony najniŜszym obywatelom Wrocławia, czyli krasnalom. Autorką rzeźby Pi-
lotka jest pani Beata Zwolańska-Hołod, z którą krótką rozmowę przeprowadził 
Michał Biernat z klasy 4a. 
 

- Dzień dobry, czy mogę zadać Pani kilka pytań? 
- Bardzo proszę. 
- Ile zrobiła Pani krasnali? 
- Ostatnio liczyłam - wyszło mi około 38. Pierwsze z nich to Melo- 
   man, Grajek oraz Kowal (Kuźnik). 
- Ile czasu zajęło Pani rzeźbienie Pilotka? 
- Dwa  i pół tygodnia, razem z odlewem miesiąc. 
- Z jakiego materiału został wykonany krasnal? 
- Pilotek został zrobiony z brązu. 
- Czy wzorowała się Pani na kimś rzeźbiąc tego krasnala? 
- Tak, strój na Bolesławie Orlińskim, a twarz na... moim męŜu. 
- Dziękuję a rozmowę. 
- Dziękuję. 
 
PS. Krasnal pojawił się w naszej szkole w piątek 13 lutego. Mamy nadzieję, Ŝe to obala przesąd, iŜ ten 
dzień jest pechowy ? 

 

WASZA  TWÓRCZOŚĆ— WIERSZYKI  URODZINOWE 
 

 URODZINY  Mam dla was ciekawe nowiny, 
Nasza Szkoła obchodzi 15-ste urodziny. 

Zabawa będzie doskonała 
I dostaniemy lotnika – krasnala. 
Zapraszam wszystkich serdecznie, 

Przyjdźcie z rodzicami – będzie bajecznie  Aleksandra Klęsk kl. Id 

Dziś dzień radosny i bardzo wesoły 

bo są piętnaste urodziny Naszej szkoły. 

Szkole Orlińskiego wiele zawdzięczamy, 

poprzez naukę i zabawę wiedzę zdobywamy. 

  

Dlatego kaŜdy z nas co ma Ŝyciowe plany doskonale wie, 

Ŝe będzie do nich przygotowany. 

I wszyscy w 118-ce tę prawdę znają,  

Ŝe lepszej szkoły nie ma w całym kraju. 

 

    Aleksandra Makarewicz kl. 1d   

  i tato Grzegorz Makarewicz. 

,,Piętnaste urod
ziny szkoły”  

Moja szkoła ,,Sto osiemnastka” 

Jubileusz swój obchodzi jako ,,piętnastka” 

Pełno w niej wesołych dzieci 

KaŜde z nich dobrym przykładem świeci  

Piękną salę gimnastyczną mamy 

Na niej swoje sportowe talenty rozwijamy 

Na zajęciach w świetlicy świetnie się bawimy 

W róŜnych kółkach zainteresowań chętnie uczestniczymy  

 

     Łukasz Serafin
 kl. 1d z mamą
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 Króliki naleŜą do rzędu zaję-
czaków. Dzikie są zwierzętami Ŝyjący-
mi towarzysko. W duŜych rodzinach 
króliczych panuje ściśle przestrzega-
na hierarchia. Miejsce w niej ustalają 
członkowie rodziny w rytualnych wal-
kach, w których przeciwnicy nie do-
znają powaŜniejszego uszczerbku. 
Króliki kopią nory najczęściej na zbo-
czach pagórków, w młodnikach, w la-
sach z przewagą drzew iglastych. Dla 
wychowania młodych samice kopią  
w pobliŜu nor rodzinnych specjalne 
nory-kotniki z gniazdem na końcu. Młode króliki są bezbronnymi i potrzebującymi wiele ciepła 
gniazdownikami. Matka karmi je przez 3 tygodnie. Dzikie króliki na Ŝer wychodzą o zmierzchu, 
powracają o świcie (są roślinoŜercami). Dosyć często rano wygrzewają się w promieniach sło-
necznych. Są przodkami królika domowego. 

 Ostatnio króliki są coraz częściej hodowane w domu zamiast kota czy psa. Te małe, 
urocze  zwierzątka nie stwarzają większych problemów, nie hałasują, a na dodatek, jeśli regular-
nie czyści się  im klatkę, nie mają Ŝadnego zapachu. Króliki  posiadają łagodne usposobienie, nie 
specjalnie przeszkadza im branie na ręce, są spokojne, bardzo rzadko gryzą. Pamiętać naleŜy  
o zapewnieniu królikowi stałego miejsca w naszym domu, wtedy będzie zdrowy i zadowolony. 
Warto teŜ, jeśli mamy taką moŜliwość,  umoŜliwić mu w okresie letnim wyjazdy na trawę. Królik 
świetnie nadaje się dla osób pracujących zawodowo, które mogą zajmować się nim tylko rano  
i wieczorem, ich towarzystwo cenią sobie równieŜ osoby starsze lub samotne. Szczególnie dzieci 
marzą o takim ulubieńcu. Kontakt z królikiem pod kaŜdym względem wpływa pozytywnie na roz-
wój dziecka. Dowiedziono, Ŝe przez opiekę nad królikiem u dziecka wykształca się lepsza zdol-
ność obserwacji, poczucie odpowiedzialności. Dziecko uczy się szanować drugą istotę i uwzględ-
niać jej potrzeby. Często królik miniaturowy trzymany w wielkomiejskim mieszkaniu jest jedy-
nym ogniwem łączącym człowieka ze światem zwierząt. 

Przygotowała: Weronika Chrzanowska kl. 4b 

Zajączek Wielkanocny 

Zwyczaj (pochodzenia niemieckiego) obdarzania dzieci w święta Wielkanocy 
słodyczami i innymi upominkami. Początkowo występował na Śląsku i Pomo-
rzu. Koszyczki z niespodziankami od Zajączka i z kolorowymi jajami wielkanoc-
nymi, łakociami, a później takŜe prezentami rzeczowymi, chowano w ogrodzie 
lub w róŜnych skrytkach domowych, a dzieci szukały ich od wczesnego ranka w 

Niedzielę Wielkanocną. Z czasem zwyczaj dawania dzieciom róŜnych prezentów na Wiel-
kanoc przyjął się w innych regionach Polski. W staroŜytności zając był (podobnie jak jajko) 
symbolem wiosennej witalności. W mitach indogermańskich występował jako symbol świa-
tła i wiosennej odnowy. W tradycji chrześcijańskiej symbolizował grzeszników, którzy odbyli 
oczyszczającą pokutę. 

Przygotowała  Weronika Kowalczyk kl. 3b 
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ZAPRASZAMY  DO WSPÓŁPRACY 

 
    Nieustannie zachęcamy Was  
do czytania naszej  gazetki  
i  wyraŜania o niej swojej opinii. 
WaŜne są  dla nas Wasze propozy-
cje. Jeśli macie jakiś ciekawy po-
mysł , chętnie go wykorzystamy. 
 
    Obok prezentujemy  rysunek 
Natalii Jezior z kl. 2b. 
 

    A moŜe w Waszej klasie jest ktoś 
uzdolniony, kto chciałby zaprezen-
tować swoje prace na łamach 
„Ikarka”? 

FELIKS NET I NIKA ORAZ ORBITALNY SPISEK 
Rafała Kosika 

      Tym razem trójka przyjaciół - nastolatków z pewnego 
warszawskiego gimnazjum, przyczynia się do odpalenia rakie-
ty eksperymentalnej podczas nocy sylwestrowej. Net, za 
pomocą specjalnego wzoru, wyliczył, Ŝe spadnie ona na zie-
mię w Polsce i dokona ogromnych zniszczeń. Przyjaciele mu-
szą znaleźć sprzymierzeńców. Akcja jest, jak zawsze, wciąga-
jąca, przyozdobiona: przyjaźnią, odpowiedzialnością, miłością  
i wiedzą. Cała opowieść podana jest współczesnym, lekkim  
i zabawnym językiem. Do tego dodana jest cała fura nowinek 
technicznych. Nie zabraknie oczywiście robotów i programu 
Manfred, znanych juŜ z poprzednich tomów. Są i elementy 
komediowe, na przykład postać dyrektora Stokrotki, wierzą-
cego, Ŝe istnieją zbłąkane piksele. Te jawią mu się w postaci 
najdziwniejszych obrazów, na przykład białego konia. Nie 
przeszkadza mu to w próbie zdobycia certyfikatu jakości dla 
szkoły, której pracownicy muszą dopełnić miliona bzdurnych 
przepisów.  

 Jest w tym wszystkim jeden haczyk. OtóŜ "Orbitalny Spisek" tak się autorowi roz-
rósł, Ŝe został podzielony na dwa tomy. Drugi tom ukaŜe się najprawdopodobniej  
w połowie roku 2009. Trzeba więc czekać, by poznać rozwiązanie problemów z rakietą. 
 Polecam Wam serdecznie tę ksiąŜkę, bo jest to jedna z najlepszych części tej pięcio-
tomowej serii. Jest ciekawa i przede wszystkim czytając ją moŜna się  pośmiać, ale takŜe 
czegoś dowiedzieć. 
 

KsiąŜkę poleca Marta Palczewska z kl. 6b 
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DLA MOJEJ SZKOŁY NA 15 URODZINY 

Na Bulwarze Ikara pośród  szarych bloków 
stoi szkoła, z której myśli biegną prosto do obłoków. 

Wznieść się w przestworza wiedzy i umiejętności 
z tego miejsca nie wymaga duŜej sprawności, 

startujemy przecieŜ z lotniska - 
obecność lotników, maszyn latających jest nam bliska. 

Pułkownik Bolesław Orliński nam patronuje 
i myślą, Ŝe „człowiek jest tyle wart, 

ile potrafi dać drugiemu człowiekowi” 
do dobrych czynów dopinguje.  

 
A stref do działania mamy w naszej szkole wiele. 

To zajęcia pozalekcyjne, na których spotykają się wiedzy przyjaciele. 
To koła: poligloty, historyczne i matematyczne, 
liderów zdrowia, informatyczne i ekologiczne, 
dla tych, co kochają Wrocław i język angielski 

oraz dziennikarskie dla opisujących sukcesy i klęski 
Tym uczniom, którzy artystami się czują 

Koła: muzyczno-taneczne, teatralne i plastyczne pasują. 
MoŜna teŜ spróbować sił swych w chórze „Ikarek” 

oraz oswoić flet i gitarę. 
TakŜe sportowcy mają coś dla siebie: 

na zajęciach z koszykówki, piłki ręcznej i noŜnej 
czują się jak w niebie. 

Szkoła nasza dba równieŜ o tych,  
którzy mają pewne braki. 

To dla nich są zajęcia wyrównawcze, 
by w przestworza nauki frunęli jak ptaki. 

 
śycie codzienne naszej szkoły to nie tylko lekcje i nauka. 

To zawody, konkursy, zabawy i kiermasze… 
Nie znajdzie tu nudy nawet ten, kto szuka. 

Raz mamy dzień amerykański - są Indianie i kowboje, 
potem świętujemy dzień niepodległości  i boŜonarodzeniowe nastroje. 

Kolorowe plakaty, gazetki ścienne witają gości, 
a gromady zuchowej i druŜyny harcerskiej kaŜdy nam zazdrości 

Jest u nas super biblioteka i wspaniała świetlica, 
W której kaŜdy maluch chętnie czeka na rodzica. 

 
Jeśli chciałbym napisać o osiągnięciach naszych uczniów 

w galach, zawodach i konkursach róŜnych, 
musiałbym siedzieć nad tą kartką do godzin późnych. 

Nie sposób tu wymienić wszystkich laureatów, mistrzów i asów, 
co wzbijają się na wyŜyny wiedzy, zręczności, talentu 

sławiąc imię naszej szkoły od 1994 roku do dzisiejszych czasów. 
 

Nad wszystkim, co się  w naszej szkole dzieje 
czuwają jej wspaniali pracownicy i dobrodzieje. 

Pani Dyrektor opiekę matczyną nad nami sprawuje 
i mądrymi bajkami ku dojrzałości kieruje. 

Tutaj jestem bezpieczny i rozwijam się wszechstronnie 
Wołam więc „Wiwat moja szkoło!” - dołączcie do mnie. 

 
Mateusz Michalczyk z kl. 5c z mamą Elą 
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Rozmowa z panią Małgorzatą Hupą:  

- Czy wyjeŜdŜa Pani na święta Wielkanocne? 

- Tak, święta spędzam razem z moją najbliŜszą rodziną. 

- Jak Pani obchodzi Wielkanoc? 

- Staram się zachowywać tradycje wielkanocne, choć niestety z cza-
sem niektóre z nich zanikają. Obowiązkowo poranna msza o godz. 600, 
następnie wspólne śniadanie — barszcz biały, w którym znajdują się 
produkty z koszyczka. Wszystkie składniki, jakie są w koszyczku mają 
swoje znaczenie.  

- Kto w Pani rodzinie dekoruje koszyczek? 

- Z tym jest róŜnie, zazwyczaj koszyczek dekorowany jest przez moją mamę lub siostrę. 

- Czy maluje Pani pisanki? 

- Niestety nie mam takich zdolności. Najczęściej są  zabarwiane w młodym zboŜu lub w 

łupinkach cebuli i na nie naklejane są róŜne wzory. 

- Kto w Pani rodzinie chodzi do kościoła poświęcić koszyczek? 

- W mojej rodzinie ten obowiązek spoczywa na najmłodszym członku rodziny. 

- Czy świętuje Pani śmigusa-dyngusa? 

- Nie mam nic przeciwko oblewaniu się wodą, jeśli wszystko jest w granicach rozsądku. 

Jednocześnie obserwuję zanik tej tradycji. 

- Czy lubi Pani te święta? 

- KaŜde święta lubię, gdyŜ jest to czas, gdy cała rodzina jest razem. Na co dzień tęsknię 

za tym czasem magicznym, który od tylu lat wciąŜ jest przeze mnie wyczekiwany. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Marta Palczewska kl. 6b 

Rozmowa z panem Ryszardem Jakubowskim 

- Czy wyjeŜdŜa Pan na święta Wielkanocne? 

- Nie. Cała moja rodzina mieszka we Wrocławiu. 

- Jak Pan spędza Wielkanoc? 

- Według tradycji. Robimy pisanki, przygotowujemy koszyczki itd. 

- Czy świętuje Pan śmigusa-dyngusa? 

- Teraz juŜ mniej, ale jako dziecko biegałem z wiaderkami, balonikami 

itp. 

- Czy świętuje Pan prima-aprilis? 

- Tak, to najlepsza z zabaw. 

- Jaki był najlepszy psikus, który Pan komuś sprawił? 

- W liceum w pierwszej klasie zamieniliśmy się z  klasą drugą . My poszliśmy za nich na 

język niemiecki, a oni za nas  na przysposobienie obronne. 

- A najlepszy sprawiony Panu? 

 - Skleroza (śmiech) 

Mikołaj Golecki, Marta Palczewska z kl. 6b  

 11 

 

 
1. W Wielkanoc świętujemy ………… Pana Jezusa. 
2. Inaczej: Lany Poniedziałek. 
3. MoŜe być z cukru lub czekolady, najczęściej z czerwoną chorą-
giewką. 
4. Biała „siostra” pieprzu. 
5. W nim niesiemy pokarmy do poświęcenia w Wielką Sobotę. 
6. Święcona w kościele tydzień przed Wielkanocą. 
7. Zdobione jajko. 
8. Owalny, wielkanocny atrybut. 
9. Ten, który zmartwychwstał. 
 

Marta Palczewska kl. 6b 
 

1                                 

   2                          

3                        

   4                 

     5                  

    6                  

 7                       

 8                     

     9                    
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Kaczuszki jajeczne z farszem 
Składniki:  

- 4 jaja 
- 3 liście sałaty 
- 3 łyŜki białego sera 
- 16 ziarenek pieprzu 
- 1 gotowana marchewka 
- 3 duŜe pieczarki 
- olej do smaŜenia 
- sól, pieprz, majonez 
Przygotowanie: 
1. Jajka gotujemy na twardo, studzimy, obieramy i przekrajamy wzdłuŜ na pół, wyjmujemy Ŝółtka. 
2. Oczyszczone pieczarki drobno siekamy, podsmaŜamy na oleju. Gdy ostygną, łączymy z rozgnie-
cionymi Ŝółtkami, przyprawiamy do smaku. Białka nadziewamy farszem. 
3. Na talerzu układamy opłukane i osuszone liście sałaty, na nich jajka brzuszkami do góry. 
4. Biały ser rozcieramy widelcem i robimy dłońmi małe kuleczki- główki kaczek. Łączymy je  
z połówkami jaj. Z pieprzu robimy oczy, z marchwi dzióbki. ŁyŜką nakładamy majonez tak, by 
powstały skrzydełka. 

Smacznego! 
Przygotowała Weronika Kowalczyk 3b  

 

Mazurek orzechowy 
Składniki: 

- 25 dag orzechów włoskich łuskanych 
- 12 dag masła 
- 3 jaja 
- 33  dag cukru pudru 
- 12 dag mąki  
- wafel 
- wanilia (moŜe być cukier waniliowy) 
Przygotowanie: 

1. Zemleć orzechy.  
2. Utrzeć masło na puch, dodać kolejno Ŝółtka z jaj, 25 dag cukru pudru, orzechy,  
12 dag mąki.  

3. Na blasze lub w tortownicy ułoŜyć wafel, wyłoŜyć masę, wygładzić noŜem. 
4. Piekarnik nagrzać do 250 °C.  
5. Ubić pianę z białek, dodać 8 dag cukru pudru, wanilię, wyłoŜyć na masę, przybrać 

połówkami orzechów.  
6. Piec 30 minut (jeŜeli nie ścinają się białka, to piekarnik jest za zimny). 
 7. Wystudzić w formie, włoŜyć na 2 dni do plastikowego woreczka - Ŝeby skruszał. 
 

Smacznego! 
śyczy redakcja „Ikarka” 
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"zDolny Ślązaczek" 
W finale wojewódzkim VI Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek” dwie  
uczennice naszej szkoły Agata Kocimska-Zych z kl. 6a oraz Karolina Stefańska z kl. 6c uplasowały 
się wśród laureatów. Laureaci zostali wyłonieni spośród 38 uczestników części ustnej etapu finałowego. 
 

Finał XXIV Interpretacji Dziecięcych 
Miło jest nam poinformować, Ŝe reprezentantka naszej szkoły Natalia Szostak z kl. 1d zdobyła  3 miej-
sce  w XXIV finale konkursu recytatorskiego „Interpretacje Dziecięce”, który odbył się na Scenie Kame-
ralnej Teatru Polskiego.  Natalia deklamowała wiersz Jana Brzechwy pt. „Ślimak”. 

 

English Master Competition 2009 
We are pleased to inform you that the following students have won the school stage of the English  
Master Competition 2009: 
1st prize – Mikołaj Golecki, 6b 
2nd prize – Tomasz Serafin, 6e 
3rd prize – Karolina Stefańska, 6c 
Also with excellent scores: Przemysław Biernacki kl. 6b, Katarzyna Ścięgosz kl. 6a, Przemysław Zender 
kl. 6a, Eryk Chmielewski kl. 6d, Dawid Kalinkiewicz kl. 6d and Magda Pustuła kl. 6e 

 
Dziecięcy "Puchar Orlicy" 

Marta Rotko z kl. 1a w IV i V  edycji dziecięcego "Pucharu Orlicy" w kategorii "Skrzaty"  zajęła trzecie 
miejsce. 
 

Test "Matematyka Plus" Oxford Educational International – London 
Oto zwycięzcy testu "Matematyka Plus" w naszej szkole: 
- w kategorii klas czwartych - Kamil Styczeń z kl. 4e, 
- w kategorii klas piątych - Michał Humiński z kl. 5c, 
- w kategorii klas szóstych - Karolina Stefańska z kl. 6c. 
 

Konkurs plastyczny dla klas pierwszych „Balonem ku gwiazdom” 
Laureatami powyŜszego konkursu zostali:  
I miejsce – Zuzanna Jaworska z klasy 1b,  
II miejsce - Łukasz Pulit z klasy 1a,  
III miejsce - Jakub Szymański z klasy 1c.  
WyróŜnienia otrzymali: Hubert Ziębicki z klasy 1b, Agnieszka Musik z klasy 1b, Paweł Schmidt z klasy 
1c, Matusz Jakubiel z klasy 1c Emilka Simon z klasy 1e. 
 

Konkurs na najpiękniejszą kartkę urodzinową dla szkoły 
Kategoria - język angielski     Kategoria - język niemiecki 
I miejsce - Joanna Waczyńska kl. 5a    I miejsce - Klaudia Osińska kl. 4a 
II miejsce - Katarzyna Welc kl. 5d    II miejsce - Zofia Flaczyńska kl. 4a 
                i Bartosz Szmigielski kl. 5d    III miejsce - Magdalena Biernat kl. 6a 
III miejsce - Hanna Pater kl. 5b     i Anna Mosior z kl. 4a. 
WyróŜnienie za pomysł - Agata Kocimska-Zych kl. 6a 

 
"List do naszego Patrona" konkurs dla klas trzecich  

I miejsce - Julia Wójcik z kl. 3a,  
II miejsce - Patryk Kocik z kl.3a oraz  Bartek Nakonieczny z kl. 3a,  
III miejsce - Sonia Jakubiak z kl. 3c.  
WyróŜnienia: Ala Fleszar z kl. 3b, Weronika Bihl z kl. 3b, Jakub Pill z kl. 3d, Dawid Plewka z kl. 3e, 
Agnieszka Roguska z kl. 3e. 

IX Konkurs "Wrocławskie Krasnale" 
DruŜyna uczniów naszej szkoły w składzie: Paweł Cegieła z kl. 2a, Dominika Bobik z kl. 2c oraz Bartosz 
Nakonieczny z kl. 3a zajęła IV miejsce w etapie międzyszkolnym konkursu "Wrocławskie Krasnale". 
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Szkolny konkurs recytatorski klas IV-VI 
I miejsce: Zuzanna Kawa kl. 6c,  
II miejsce: Ewa Pacykowska kl. 6c,  
III miejsce: Jowita Cioch kl. 5d.  
WyróŜnienia przyznano: Małgosi Mikicie  (5d), Magdalenie Frącek (6c) 
i Michałowi Humińskiemu (5c).  

 
Miss i Mister Wiosny 2009 

I miejsce: Magdalena Kozińska kl. 5b i Filip Cieślar kl. 5c,  
II miejsce: Anna Zmyślony kl. 4e,  
III miejsce: Dagmara Jakubczyk kl. 4a i Kamil Cieplik kl. 6e.  
 

Wrocławski Konkurs English Master 
Do finału Wrocławskiego Konkursu English Master zakwalifikowało się aŜ pięciu uczniów naszej szkoły. 
Są to: Mikołaj Golecki (6b), Katarzyna Ścięgosz (6a), Karolina Stefańska (6c), Tomasz Serafin (6e) i 
Dawid Kalinkiewicz (6d). 
 

Konkurs Ortograficzny klas trzecich 
13 marca 2009 roku odbył się drugi etap Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III. Przystąpili do 
niego laureaci z pięciu klas trzecich, wyłonieni przez wychowawców po pierwszym etapie konkursu.  
Wyniki konkursu:  

I miejsce - Sonia Jakubiak z kl.  3c, 
II miejsce - Grzegorz Joniak z kl. 3e, 
III miejsce - Stanisław Gomulicki z kl. 3a. 

 

 

      W dniach 23-25 marca 2009r. gościliśmy w naszej szkole panią dyrektor Mary Sim-
mons i pana wicedyrektora Marka Hintona z  angielskiej szkoły  St. Francis-Xavier Primary 
Catholic School w Birmingham. Nasi goście poznali dzieci, nauczycieli, przedstawicieli 
rodziców, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych a takŜe zwiedzili miasto. Z tego, co wie-
my, wyjechali zadowoleni z obietnicą powrotu. Nasza współpraca z angielską szkołą nabrała 

rozpędu :) 
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WIELKANOC, najwaŜniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę Zmar-
twychwstania Chrystusa – początkowo w dniu Ŝydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierw-
szą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni KsięŜyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody 
religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele ka-
tolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spoŜywa się uroczyste śniadanie 
w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie Ŝyczeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego 
Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicz-
nych).  Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzę-
dów. Po Wielkim Poście – kiedyś bardzo ściśle przestrzeganym – ludzie z niecierpliwością czekali  
na odmianę. O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy takŜe dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni 
są bardziej radosne. 

  ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 
Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi wierz-
bowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami.  
Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie jednej 
poświeconej bazi wróŜyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włoŜone do wazonów palemki chroniły 
mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 
Świąteczne porządki 
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki 
mają takŜe symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 
Święconka 
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie naleŜało tego dnia poświęcić koszyczek z jedze-
niem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak,  
Ŝe kończy się post). Święcono teŜ chrzan – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwycięŜona przez słodycz 
zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu  i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego 
dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono teŜ wodę. 
Wielka Niedziela – dzień radości 
 W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć 
zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw 
dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka. 
Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać moŜna 
było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamąŜpójście. A jeśli któraś się 
obraziła – to nieprędko znalazła męŜa. Wykupić się moŜna było od oblewania pisanką – stąd kaŜda panna starała 
się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, 
Ŝe mu się podoba. 
Wielkanocne jajo  
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem Ŝycia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święco-
nym jajkiem sięga daleko w przeszłość. JuŜ staroŜytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwio-
ne jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześci-
janie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć 
moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości.  
 

Magda Biernat kl. 6a i Weronika Kowalczyk kl. 3b 


