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Alina Rodak  

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe. 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy ty 
odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odro-
biłaś? 
- Bo jestem na diecie. 

Nauczycielka przyrody pyta uczniów 
na lekcji: 
- Jakie są rodzaje komórek? 
Na co Jaś odpowiada: 
- Samsung, Nokia, Sony Ericsson ... 

Czym się róŜni gangster od nauczyciela? 
Gangster mówi: - To jest napad! 
Nauczyciel mówi: - To jest sprawdzian! Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok 

klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada   
i najgłośniej wrzeszczącego stawia do kąta. Na 
to odzywa się uczeń: 
- Czy moŜemy juŜ iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecieŜ skoro nasz nowy pan od matema-
tyki stoi w kącie, to chyba  nie będzie lekcji? 

z duŜym przymruŜeniem oka 

Wybrał Adaś Wiśniewski kl. 3c 

- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - 
jak podzieliłabyś cztery ziemniaki między 
pięciu harcerzy? 
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób 
moŜna uzyskać światło 
dzięki wykorzystaniu 
wody? 
- Trzeba umyć okno, 
panie profesorze.  

Ojciec przegląda dzienniczek 
szkolny swego syna: 
- Co ty, znowu jedynka z hi-
storii? 
- Niestety, historia lubi się 
powtarzać... 

Wychowawczyni zwraca uwagę 
uczniowi: 
- Dlaczego codziennie spóźniasz się 
na lekcje ? 
- To przez mojego dziadka. 
- Zachorował ? Biedaczek... 
- Nie, ale ciągle powtarza, Ŝe na 
naukę nigdy nie jest za późno. 

Wybrała Ewa Wilczek kl. 6b 

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 

śyczenia świąteczne 
Sport 
BliŜej - nie tylko nauczyciela  
Zapytaliśmy naszych kolegów 
Smak zdrowia 
Nasze sukcesy 
Kącik komputerowy i filmowy 
Kącik pupila 
Warto przeczytać 
KrzyŜówki 
Nasza twórczość (galeria)  
Ciekawostki i Humor 
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Rys. Natalia Jezior kl. 4b 



 2 

 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
      JuŜ za nami mrozy, śniegi i grube ubrania — zaczęła się piękna wiosna. ChociaŜ     
i ona lubi czasami pokaprysić, to jednak pogoda na razie nastraja nas optymistycznie. 
Znowu zaczynamy więcej się ruszać. Dni są dłuŜsze, co napawa nas nadzieją na wię-
cej światła, słońca - więcej energii. A musi jej nam wystarczyć jeszcze do wakacji...   
     Ale przed nami Święta Wielkanocne — czas spotkań w gronie rodzinnym,  rozmów, 
odpoczynku. I jeszcze lektura „Ikarka”, w którym jak zwykle — dla kaŜdego coś cieka-
wego... Zapraszamy do czytania- 

Redakcja 

                   Świąteczne Ŝyczenia: 
śyczymy na Wielkanoc duŜo pomyślności, 
A takŜe uśmiechu, zdrowia i radości. 
Pięknie ozdobionych wielkanocnych pisanek, 
Niech w koszyku zagości cukrowy baranek. 
A w rodzinnym gronie przy stole świątecznym, 
Niech nie zbraknie nikogo z Ŝyczeniem serdecznym. 
I śmigusa – dyngusa obficie mokrego, 
a potem całego roku bardzo szczęśliwego. 
                                             Natalia Jezior kl. 4b i Redakcja 

 
 
 

      Dobrym sposobem aktywnego spędzania wolnego czasu jest 
jazda na rolkach. Jest to dynamiczny sport, więc to doskonały 
sposób na zadbanie o własną kondycję. Rolki wymuszają na nas 
większe zuŜycie energii niŜ podczas marszu, spowodowane jest to 
m.in. szybszym poruszaniem się. Jazda na rolkach jest równieŜ doskonałym treningiem wytrzy-
małościowym, pozwalającym stracić zbędne kalorie, a co za tym idzie, utratę wagi. 
     To taki rodzaj aktywności sportowej, którą moŜna wykonywać prawie wszędzie. Trzeba 
jednak zaznaczyć, Ŝe najodpowiedniejszą trasą są drogi rowerowe lub szerokie chodniki 
(uwaga na pieszych!). Na rolkach moŜe jeździć kaŜdy bez względu na wiek i płeć. MoŜna się 
tego nauczyć stosunkowo łatwo, jednak początki mają swoje ograniczenia. Nie moŜemy dopu-
ścić do przeciąŜenia nóg, intensywność treningu zwiększamy stopniowo. 
     Przyjemność jazdy na rolkach moŜe jedynie zepsuć ryzyko kontuzji. Wprawdzie sama jaz-
da na rolkach nie nadweręŜa stawów, jednak ryzyko uszkodzenia jest spore. Dzięki odpowied-
nim ochraniaczom, ćwiczeniom i realistycznej ocenie własnych umiejętności, moŜna je jednak 
ograniczyć. Po opanowaniu jazdy na rolkach, nic juŜ nie będzie stało na przeszkodzie, by ru-
szyć w drogę. 
            Dobrej zabawy! :)                                                             Weronika Chrzanowska kl. 6b 

SPORT :    

  Rys. Natalia Jezior kl. 4b 
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1. Święto związane z jajkami 
2. 8 marca, Dzień ...... 
3. Nosimy w nim jedzenie na piknik 
4. Nazwa herbaty 
5. Narząd węchu 
6. Niesiemy ją do kościoła w Niedzielę     
    Palmową 

                 Natalia Jelonek kl. 4c 

1. Biały kwiatek zapowiadający wiosnę 
2. Zawartość koszyczka wielkanocnego 
3. Jedna ........  wiosny nie czyni 
4. Cukrowy w koszyczku wielkanocnym 
5. Święto zakochanych 
6. Dzień obchodzony 8 marca 
7. ........ dyngus 
8. Siostra zimy 
9. „Kotki” na wierzbach 
10. Wiosną trawa robi się coraz bar 
     dziej .......... 
11. Święcona w Niedzielę Palmową 
12. Kolorowe w koszyczku wielkanocnym 
13. Biała pora roku, ustępuje miejsca  
     wiośnie 
14. Są coraz dłuŜsze na wiosnę 
15. Ptak, który przylatuje wiosną  
16. Coraz mocniej świeci na wiosnę 
17. śółty zwiastun wiosny 
18. Malowane ukochanej osobie na  
     Walentynki 

                               Ola Hołda kl. 5b 
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1. ... języka polskiego  
2. DuŜo ich na wiosnę 
3. śółte i grzeje 
4. Kolorowe na karnawał 
5. Kwaśny, Ŝółty owoc 
6. W morzu, rzece i źródełku 
                      Natalia Jezior kl. 4b 
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1. W niej bierzemy kąpiel 
2. Przeciwieństwo ciepła 
3. Owoc dębu 
4. Oświetla naszą planetę 
5. MoŜe być Ŝółty, z dziura- 
    mi, gouda lub edamski 
6. Dzień i ... 
7. .... grizzly 
8. ZboŜe do produkcji chleba 
9. Np. tulipan 
10. Ma 365 lub 366 dni 
11. DuŜy biało-czarny ptak 
12. Np. zimorodek 
13. W nim mieszkają pszczoły 
14. Jest po październiku 

                                                                                      
Adam Ryczkowski kl. 4b 
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1. Święto, które obchodzimy w marcu lub w kwietniu 
2. Topimy ją w pierwszy dzień wiosny 
3. ........................ wielkanocny, przynosi dzieciom prezenty 
4. Gdy świeci, jest ciepło 
5. Miejsce zabaw dzieci w ciepłe dni 
6. Urządzamy go najczęściej latem za miastem, gdzie bawimy się i jemy 
7. Kwiat, który symbolizuje wiosnę  
8. Podczas .................... nie jemy mięsa 
9. Ubierają je dziewczęta, gdy jest ciepło 
10. Nosimy w nim jedzenie na piknik 

                                                                       Weronika Bihl kl. 5b  

Rys. Weronika Chrzanowska kl. 6b 
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Międzynarodowy Dzień  WodyMiędzynarodowy Dzień  WodyMiędzynarodowy Dzień  WodyMiędzynarodowy Dzień  Wody 

      Dnia 22.03 b.r. obchodziliśmy  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WODY. 
Wszyscy uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko i z butelką wody. Z 
okazji tego dnia hol był udekorowany  butlą z której „leje się woda”, a pod nią 
wystawiono prace uczniów na temat wody. Uczniowie ustawiali się w kształ-
tach kropel i zostali uwiecznieni na zdjęciach. 

Woda jest przyjacielem, ale może być też wrogiem- nie lekceważmy jej! 

                                                                                                                       Olga  Grześkowiak kl. 4c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

♦ Z jaką prędkością mogą pędzić fale tsunami? 
Mogą one pędzić przez ocean nawet z prędkością 1000 km/h – równie szybko jak odrzutowiec. 
♦ Gdzie znajduje się obszar najczęściej nawiedzany przez tornada? 
Obszarem najczęściej nawiedzanym przez tornada jest Aleja Tornad – wąski pas ziemi, który 
ciągnie się przez kilka stanów USA. 
                                                                                              Wyszukał:  Adam Ryczkowski kl. 4b 
 
♦ Jak odczuwa się trzęsienia Ziemi? 

(skala Mercallego) 
1 – Ledwo odczuwalne. 
2 – Odczuwalne, ale niegroźne. 
3 – Przedmioty przemieszczają się, występują niewielkie szkody. 
4 – CięŜko utrzymać się w pozycji stojącej. Źle zaprojektowane budowle ulegają zniszczeniu. 
5 – Solidne konstrukcje ulegają zniszczeniu, łamią się konary drzew, powstają szczeliny w 
      mokrej ziemi. 
6 – Ogólna panika. Z ziemi uwalnia się piasek. 
7 – Zniszczenia budynków, oberwania skał, rzeki wypływają z koryt. 
8 – DuŜe szczeliny w ziemi. 
9 – Wstrząsy. Rzeki zmieniają bieg. Rozległe zniszczenia wszystkiego. 

                                                                                      Wyszukał Adam Wiśniewski kl. 3c 

  Rys. Weronika Chrzanowska kl.  6b    Rys. Natalia Jezior kl. 4b 
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Park Miniatur 
   Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska mieści się w Kowarach na terenie fabryki dywanów. 
Jest to atrakcja turystyczna, jak równieŜ informacja o euroregionie.  Odwiedzający ten Park 
mają moŜliwość zapoznania się z obiektami zabytkowymi takimi jak: pałace, klasztory, kościoły, 
starówki miast dolnośląskich itp., odwzorowanymi do-
kładnie w skali l:25. Modele te są wykonane najnowszy-
mi metodami technicznymi,  z materiałów odpornych na 
oddziaływanie warunków atmosferycznych. 
Przy wejściu, przechodząc przez bramkę z czytnikiem 
biletowym, moŜna wziąć parasolkę.  Park dzieli się na 
dwie części: jedna (większa) na zewnątrz, druga 
(mniejsza) w budynku. W części zewnętrznej znajdzie-
my takie modele jak np.: Zamek KsiąŜ, Schronisko na 
ŚnieŜce, Świątynia  Wang. A w części wewnętrznej 
Katedrę Wrocławską , Schronisko „Szwajcarka”, 
miniaturki ludzi siedzących przy budowlach.   
                                                                                      
                                                                                                                  Tymek Makowski kl. 4b 

 

Wieś z powieści Kornela Makuszyńskiego odnaleziona! 

 Jedną z lektur klas szóstych jest ksiąŜka Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej 
klasy”. Akcja jej toczy się głównie w posiadłości państwa Gąsowskich we wsi niedaleko Wilna. Wy-
darzenia w powieści toczyły się jeszcze przed wojną, kiedy to Wilno było w granicach Polski. 
Obecnie wieś z „Szatana …” znajduje się na Litwie. Znalazłem w Google Earth miejscowość Boro-
nai, której otoczenie pasuje całkowicie do ksiąŜkowego opisu. Nazwa jest wprawdzie inna, ale 
przecieŜ po 1945r., po zmianach administracyjnych – nazwa ta mogła się kilka razy zmienić. Pasuje 
natomiast pałacyk Gąsowskich, dąb w którym ukryto skarb, park, pasuje takŜe jezioro przy pobli-

skiej miejscowości. 
Nie wiadomo jednak 
jakie jest prawdo-
podobieństwo, Ŝe to 
ta wieś. Nie wiado-
mo na dobrą sprawę 
takŜe, czy autor nie 
wymyślił sobie opisu 
wsi z ksiąŜki.                                                                                  

Michał Biernat kl. 6a 

 
 
 

 

Największy i jeden z piękniejszych modeli 
wystawiony w Parku - Pałac w BoŜkowie 

 13 

 

                                                                                     
                                                                                                                                     

O Aragogu, kutikuli i 48 kolanach 
W Polsce wielu ludzi boi się pająków, a w Chinach pająk symbolizuje szczęście. Czy poznajecie 

ślepego pająka, który zjadał resztki ze stołu, robił tulejkowate sieci, był wielkości małego słonia i 
bał się bazyliszka? To Aragog, z drugiej części „Harry’ego Pottera”. Czy taki pająk istnieje? 

Największy pająk na świecie to ptasznik goliath, który mieszka w Ameryce Południowej. Ciało 
samicy ma 9 cm, ale swoimi nogami jest w stanie objąć duŜy talerz. Najmniejszy pająk na świecie 
to Patu digua, który ma 37 mm i jest taki jak kropka na końcu tego zdania. Pająki mają po osiem 
nóg, kaŜda ma sześć stawów, razem mają 48 kolan. Nie mają kości, więc ich wnętrzności są chro-
nione przez twardą warstwę skóry, zwaną kutikulą.  

Aragog był ślepy, natomiast pająki widzą swoimi ośmioma oczami. Najgorszy wzrok mają skaku-
nowate, które przetrzymywane w ciemnościach nie potrafią złapać zdobyczy ani rozpoznać swoje-
go gatunku. W ksiąŜce J. K. Rowling było napisane, Ŝe Aragog robił sieci tulejkowate, ale takiej 
sieci nie ma. Prawdziwe pająki tkają sieci: przestrzenne, płachtowate, lejkowate, baldachimowe i 
koliste. Pajęcza nić nie słuŜy tylko do łapania owadów, ale teŜ do podróŜy i ochrony jaj. Pająki mają 
wrogów, np. wróble w pierwszych miesiącach Ŝycia Ŝywią się wyłącznie nimi. Są one teŜ przysma-
kiem wielu jaszczurek, Ŝab i ropuch.   

Aragog mieszkał razem ze swoimi dziećmi. Pająki to dobrzy opiekunowie. Samice opiekują się 
młodymi. Niektóre umierają, kiedy składają jaja, a po-
tem małe je zjadają. Aragog chciał, Ŝeby Rona i Harry’e-
go zjadły jego dzieci, ale czy pająk moŜe zjeść człowie-
ka? Dzieci Aragoga próbowały, ale prawdziwe pająki są 
za małe Ŝeby nas zjeść. Natomiast w niektórych krajach 
ludzie jedzą pająki np.: w Laosie je się na surowo, a w 
KambodŜy smaŜy się ptaszniki.                                                                                         

                                                                                 Tekst i rys. : Kaja Urbaniuk kl. 2a  
Źródło: www. gimnazjum2.bochnia.pl 
“Pająki” (Seria: CO i JAK) 
“Harry Potter  i Komnata Tajemnic” 
 

 

„Nieznane przygody Mikołajka” to kontynuacja przygód miewającego szalone pomysły chłop-
ca w naszym wieku. Jest to najnowsza ksiąŜka z tej serii, napisana przez Rene Goscinny i Jean’a 
Jacques’a Sempe.  

Mikołajek to bardzo ciekawa postać, tak samo jak  jego koledzy: Alcest, Gotfryd, Rufus,   
              Kleofas, Maksencjusz, Joachim, Euzebiusz i Ananiasz. W ksiąŜce występują   
              takŜe rodzice chłopca, stryjek Eugeniusz oraz opiekun chłopców, którego   
               przezywają „Rosół”.  

                                  Wszystkie przygody głównego bohatera i jego kolegów są bardzo ciekawe, 
                             a zarazem zabawne. KsiąŜka mi się ogromnie podobała, polecam ją wszystkim. 
                                                                                                                 Matylda Jarmoluk kl. 4d                                                                                

                                                                           *  
 
         Opowieścią, którą według mnie, warto przeczytać jest ksiąŜka „Centaury”. Opisuje ona dzie-
je czwórki nastolatków, których łączy to, Ŝe wszyscy urodzili się 29 lutego. Gdy tylko się spotkali, 
na całym świecie zaczęły występować dziwne zjawiska. Wskutek magicznych zdarzeń, akcja po-
szczególnych części ksiąŜki dzieje się w róŜnych krajach. Moim zdaniem ta opowieść jest bardzo 
ciekawa i pełna przygód. 
                                                                                                   Poleca Weronika Głogowska kl. 4a 
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         Mieszaniec    
 Mieszaniec to pies, którego mama jest innej rasy niŜ ojciec. Pies posiada rodowód (rasowość) 

wtedy, gdy jego rodzice są tej samej rasy. Pies jest mieszańcem np. jamnika i owczarka. Ozna-
cza  to, Ŝe np. jego mama jest jamnikiem, a tata owczarkiem. KaŜda rasa powstała  z mieszanki 
róŜnych psów. Niedawno utworzona została rasa Labradoodle. Jest to mieszanka pudla i labrado-
ra. Mieszańce zazwyczaj Ŝyją dłuŜej niŜ psy rasowe, poniewaŜ są zmieszane genami. ZaleŜy to 
oczywiście teŜ od reguły - im mniejszy pies, tym dłuŜej Ŝyje. Mieszane pieski często są równieŜ 
mądrzejsze od rasowych. Ja sama mam mieszańca, który jest bardzo inteligentny. Umie więcej 
sztuczek niŜ niejeden „rasowiec”. Tym bardziej nie róŜni się niczym od psa rasowego. Polecam 
adoptowanie psiaków ze schroniska. Trafiają tam zarówno rasowe jak  i mieszańce.   

(po lewej) LABRADOODLE  mieszaniec pu-
dla i labradora, obecnie tworzy niezatwier-
dzoną rasę. Jest jedyna hodowla tych 
psów w Polsce – na Śląsku. Cena jednego 
szczeniaka z tej hodowli wynosi (zaleŜnie 
od pochodzenia rodziców) od 15 000 zł do 
30 000 zł. Na razie nie moŜna kupić tam 
szczeniaka, bo przeznaczane są one do 
szkolenia na psy - przewodniki.                                                                  

                                                                                     Oto typowy kundel (mieszaniec).              
                                                    Tekst i rys. Julka Maśluszczak kl. 6b                                                                                                                                   
                                              

Fretki 
Fretki, w przeciwieństwie do innych zwierząt, nie naleŜą do rzędu gryzoni, lecz do łasicowa-

tych: fretka jest udomowioną odmianą tchórza. JuŜ Rzymianie hodowali fretki jako poŜyteczne 
zwierzęta domowe, zwalczające plagi myszy i szczurów. U nas te inteligentne zwierzątka zysku-
ją sobie coraz większą sympatię, poniewaŜ dają się oswoić i są bardzo wierne. Pamiętajmy, Ŝe 
jedynym środowiskiem, w jakim tak naprawdę fretki mogą egzystować, jest wyłącznie najbliŜsze 
otoczenie człowieka, znajdujące się pod jego bezpośrednią opieką.                                                   

Fretka jest zwierzęciem mięsoŜernym i dla zachowania zdrowia naleŜy karmić ją surowym, 
przemroŜonym mięsem (oprócz wieprzowiny). Sucha karma jest pokarmem uzupełniającym. Fret-
ki bardzo łatwo ulegają odwodnieniu, dlatego powinny mieć stały i nieograniczony dostęp do wo-
dy. Niektóre warzywa i owoce moŜna podawać im z umiarem i po małym kawałeczku.  

Tekst i rys. Gosia i Kasia Rydzewskie, Natalka Szostak i Natalka Rotte kl. 3d 
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WYWIAD Z PANIĄ  AGNIESZKĄ MADEJ: 

- Od ilu lat Pani uczy języka angielskiego? 
- Od około 10 lat. 
- Od ilu lat uczy Pani w naszej szkole i czy uczyła Pani w innych? 
- W tej szkole pracuję trzeci rok, wcześniej uczyłam starsze dzieci w technikum. 
- Czemu wybrała Pani ten kierunek nauczania? 
- Bo chciałam się porozumiewać z ludźmi na całym świecie i chcę, Ŝeby moi uczniowie teŜ mogli    
  to robić. 
- Czy lubi Pani uczyć dzieci języka angielskiego? 
- Lubię uczyć dzieci, które chcą i lubią się uczyć. 
- Czy uprawia Pani jakiś sport? 
- Czasem idę na basen popływać. 
- Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 
- Niestety, teraz nie mam. 
- Jaka jest Pani ulubiona ksiąŜka? 
- Lubię wiele ksiąŜek, ale będąc dzieckiem lubiłam „Mikołajka”. 
- Jaki rodzaj filmów Pani lubi? 
- Sensacyjne i komedie. 
- Jaki kolor lubi Pani najbardziej? 
- Wszystkie kolory tęczy. 
 
                                       Dziękujemy za rozmowę. 

                                                                 Weronika Kowalczyk i Weronika Bihl kl. 5b 

   
WYWIAD Z PANIĄ JOLANTĄ SKOTNICKĄ 

 
- Jesteśmy z koła dziennikarskiego, czy moŜemy z Panią porozmawiać? 
- Tak. 
- Czy obchodzi się u Pani w domu Wielkanoc według jakiejś tradycji? 
- Tak. 
- Jakie tradycje się kultywuje? 
- Święcę pokarmy w kościele. Szukamy zajączka w sadzie, gdzie się wychowałam. 
- Jaka jest Pani ulubiona tradycja ? 
- Potrawa wielkanocna o nazwie „Mieszanina”- szynka, kiełbasa, ser biały, jajko, 
   chrzan tarty, sól. 
- Które ze Świąt Wielkanocnych Pani najlepiej wspomina? 
- Lany Poniedziałek. 
- Co kojarzy się Pani z Wielkanocą? 
- Koszyczek wielkanocny. 
- A dlaczego? 
- Bo w nim jest cała symbolika Świąt. 
- Czy cieszy się Pani z nadchodzących Świąt? 
- Tak, bardzo. 

                                 

Rozmowę przeprowadziły:Ada Buczek i Weronika Głogowska kl. 4a 

wsi z ksiąŜki.                                                                                   
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 Dnia 3 marca b.r. odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski klas IV-VI. Ucznio-
wie recytowali wiersze Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej i innych  sławnych poetów. Laurea-
tem konkursu został Michał Biernat z klasy VI a. W jury zasiadły: pani Teresa Sienkiewicz, pani 
Małgorzata Gumienna i pani BoŜena Michoń. Konkurs przebiegł spokojnie i w wyjątkowo miłej 
atmosferze. Jury oceniało uczestników rozsądnie i sprawiedliwie (z punktu widzenia ucznia). W 
razie pomyłki uczestnika, słuŜyło ono pomocną dłonią. To był udany konkurs. 

                                                                                                 Natalia Jelonek kl. 4c 
 

      Czwartego marca to Światowy Dzień KsiąŜki znany jako „World Book Day”.  W tym dniu 
ludzie w wielu krajach udowadniali, Ŝe literatura jest waŜnym elementem w ich Ŝyciu. Nasza 
szkoła równieŜ obchodziła to święto. 
       Najciekawszą formą było głosowanie na  ulubioną ksiąŜkę.  Na początku miesiąca na lekcje 
wychowawcze uczniowie klas IV - VI oraz niektórzy 
nauczyciele przynosili swoje ulubione ksiąŜki. MoŜna 
było usłyszeć i zobaczyć, co czytają inni. Na końcu od-
dawaliśmy głos na najbardziej lubiany tytuł. Pierwsze 
miejsce zajął ,,Harry Potter’’. 
      Wiele klas zrobiło sobie pamiątkowe zdjęcie z uko-
chanymi ksiąŜkami. Ponadto klasy pierwsze brały udział 
w konkursie pt. „Bajkowe postacie”. DuŜo osób przygo-
towało interesujące plakaty o Światowym Dniu KsiąŜki. 
MoŜna było je podziwiać w holu szkoły. 
W naszej bibliotece odbywały się takŜe ciekawe spo-
tkania z okazji tego święta.  Ten dzień bardzo mi się 
podobał. śałuję tylko, Ŝe nie było mnie jednocześnie w 
Wielkiej Brytanii, gdzie w tym dniu nastąpiło prawdopodobnie największe rozdanie ksiąŜek na 
świecie. Armia 20 tysięcy  wolontariuszy rozdała chętnym na ulicach aŜ milion egzemplarzy. 
MoŜe to jest pomysł na przyszłoroczne świętowanie w naszej szkole?                                                                                                        

Jakub Nykiel kl. 5e 
                                

    Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej ustalony jest umownie na 21 marca. Wiosna astro-
nomiczna rozpoczyna się w chwili, gdy Słońce przekracza równik, czyli 20 lub 21 marca (stąd teŜ 
data kalendarzowa). 
W naszej szkole równieŜ obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. KaŜdy uczeń miał ubrać się na 
zielono lub kolorowo. Pogoda takŜe nam dopisywała, było bardzo ciepło i słonecznie. Nie był to 
bardzo oficjalny dzień, lecz kaŜdy z nas miał radość w sercu z okazji pięknego święta. 
                                                                                                                     Weronika Bihl kl. 5b 

 

       5 IV b.r. odbył się sprawdzian klas szóstych. W tym dniu reszta uczniów nie przychodziła 
do szkoły. KaŜdy uczestniczący w sprawdzianie miał przynieść 2 długopisy, ołówek, gumkę, cyr-
kiel oraz linijkę, ekierkę i kątomierz. Mimo takiego „arsenału”, potrzebny był tylko długopis. Na 
wykonanie 26 zadań przeznaczono 60 minut. Zadania nie były trudne, ale niektóre odpowiedzi 
były niejednoznaczne. Tym razem duŜo było matematyki, jednak przykłady były dość proste. 
WaŜna teŜ była umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

                                                                                                                     Michał Biernat kl. 6a    

Obchody Word Book Day w klasie 6c 
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KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM    
             Lego Star Wars the Complete Saga 

        Fabuła gry Star Wars opiera się na 6 filmach, w kaŜdym po 6 poziomów 
(czyli razem jest ich 36). W grze są 3 tryby, w których moŜna przechodzić 
poziomy. W trybie fabularnym wcielamy się w z góry ustaloną postać lub grupę postaci i korzysta-
my z ograniczonej liczby pojazdów. W trybie dowolnym sami decydujemy, jakimi postaciami i 
pojazdami ste-rujemy. Do wyboru mamy 128 postaci i 21 pojazdów. Tryb wyzwania pozwala zdo-
być duŜo krąŜków Lego, jeŜeli w wyznaczonym czasie uda się zebrać 10 niebieskich zbiorników. 
Na kaŜdym poziomie zbieramy białe zbiorniki z paliwem, z których budujemy pojazdy.  
      W kantynie moŜemy kupić: porady, postacie, gadŜety i złote klocki. Polecam tę grę młodszym 
czytelnikom Ikarka. Moja ocena to 8+ (na 10 moŜliwych).                                                                              

                               Napisał Adam Ryczkowski kl. 4b 

Minercraft   

     Jest to gra w której wcielamy się w konstruktora obiektów. Mamy w niej do czynienia z kloc-
kami, które moŜemy układać na wszelkie sposoby. Klocki nie ograniczają  wyobraźni. MoŜna budo-
wać konstrukcje od drapacza chmur po komputerową myszkę, dzięki temu, Ŝe rozmiar klocków 
moŜna regulować. Jedyna rzecz, która będzie nam doskwierać, to kształt podstawowy klocka. 
Kształtem tym jest sześcian, bowiem na nim bazuje cała gra. Wszelkie łuki budujemy z małych 
kawałków, układając z drobnym przesunięciem małe sześciany. Klocki mogą zmieniać materiał, z 
jakiego zostały zbudowane. MoŜemy wybierać np. czy klocek wykonany jest ze szkła , z drewna lub 
innego materiału.  W ten sposób moŜemy wykonywać okna, a ściany sprawiają wraŜenie wykona-
nych z odpowiedniego, wybranego  przez nas materiału.  

     Gra ta jest bardzo popularna, poniewaŜ tworzymy w niej obiekty w trzech wymiarach. MoŜemy 
się w niej poczuć, jakbyśmy tworzyli nowe światy. Podobnie działa darmowy program "Google 
Sketh Up 6",ale  ten nie ma klocków i jest programem dla bardziej zaawansowanych. Opis progra-
mu "Google Sketh Up 6" postaramy się zamieścić w następnym numerze "Ikarka". 

     Karol Machoś kl. 4b 

KĄCIK FILMOWY 
Zapowiedź: ”Piraci z Karaibów. Na nieznanych wodach”. 

Czwarta część znanego filmu ukaŜe się w kinach 20 maja b.r. Tym razem Jack Sparrow  
i Barbarossa wyruszą w podróŜ by szukać Fontanny Młodości. Niestety, postrach wszystkich pira-
tów (mówię tu o Czarnobrodym), dowie się o tym i równieŜ podąŜy do źródła wiecznej młodości. 
Kapitan Jack Sparrow będzie musiał zmierzyć się z syrenami i zombie. Film jest pełen humoru i 
zapowiada się bardzo ciekawie.                                                    Napisał : Adam Ryczkowski kl. 4b  

     Z przyjemnością informujemy, Ŝe uczniowie naszej szkoły godnie zaprezentowali się podczas 
międzyszkolnego konkursu "ASY Z SZÓSTEJ KLASY", organizowanego corocznie przez Gimnazjum 
nr 28 we Wrocławiu, zajmując:  
           II miejsce (matematyka) - Adam Iwan kl.6d  
           II miejsce (j. niemiecki) - Marta Krawczyk kl.6a  
           III miejsce (matematyka) - Kamil Styczeń kl.6e  
           IX miejsce (matematyka) - Andrzej Herman kl.6b  
           XIV miejsce (matematyka) - Michał RóŜycki kl.6d  
           XVI miejsce (j. angielski) - Emil Chmielewski kl.6b  
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Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny "Sezam"  
Zosia Flaczyńska z kl. 6a zajęła 13 miejsce, tym samym otrzymała wyróŜnienie,  
Kasia Franczak z kl. 4d zajęła 14 miejsce i równieŜ otrzymała wyróŜnienie. 

 

Ogólnopolska Olimpiada Polonistyczna "Olimpus” 
Laureatką ósmego miejsca wśród klas szóstych została Zofia Flaczyńska z kl. 6a ,  
 laureatem dziewiątego miejsca wśród klas piątych został Piotr Piwnik z kl. 5e 

                             Szkolny Konkurs Matematyczny 
         I miejsce - Igor Lewandowski kl. 3e,  
         II miejsce - Jan Pacześniak kl. 3b,  
         III miejsce - Łukasz Serafin kl. 3d,  
         IV miejsce - Marta Rotko kl. 3a.   

  II Międzynarodowy Konkurs on Global Warming (Nature and Earth)                 
zorganizowany przez szkołę St. Stephen's High School, Dahod w Indiach            

Wśród laureatów tego konkursu znaleźli się nasi uczniowie: 
        I miejsce - Iwo Bukwalt kl. 1a - kategoria praca plastyczna kl. I-III,  

            III miejsce - Natalia Rotte kl. 3d - kategoria praca plastyczna kl. I-III,  
            I miejsce - Julia Fiołkowska kl. 5a - kategoria praca literacka kl. IV-VI. 

  

NARCIARSKIE SUKCESY Marty Rotko z kl. 3a 
W slalomie gigancie Pucharu Dwóch Dolin w kategorii  gr. I women. Marta zajęła II miejsce.  

Zawody odbyły się 20 lutego 2011 r. w Muszynie-Wierchomli. 
W IX Sowigórskich Mistrzostwach w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie  
w kategorii I młodziczek w Gigancie "Puchar Rymarza" Marta zajęła III miejsce. 

 

                                  Szkolny Konkurs Recytatorski: 
I miejsce - Michał Biernat kl. 6a, II miejsce - Michał Sitnik kl. 4b, III miejsce - Wiktoria Za-
krzewska kl. 5c.  
WyróŜnienia: Marcin Matecki kl. 5a, Radosław Wajer kl. 5e i Magdalena Śliwka kl. 4d. 

 

    Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUSEK  
   Dwoje uczniów naszej szkoły godnie zaprezentowała się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPU-
SEK, zajmując: IX miejsce - Jan Pacześniak kl. 3b, X miejsce - Marta Rotko kl. 3a.  

     

Konkurs czytelniczy dla kl. I „Bajkowe postacie” 
Bezbłędnie arkusz konkursowy rozwiązali:  

Hania Kolebuk kl. 1a, Michał Chawar kl. 1a, Dominik Gaworski kl. 1b, Marta Ryndak kl. 1b, Julia Siko-
ra kl. 1b, Julia Tajak kl. 1b, Magdalena Kuś kl. 1c, Kasia Święcka kl. 1c, Gabrysia Grodecka kl. 1d, Ola 

Krzykawska kl. 1d, Alicja Musiał kl. 1d, Martyna Szwaj kl. 1d.  
Równie dobrze poradzili sobie (zrobili tylko jeden błąd):  

Mikołaj Paździor kl. 1a, Hania Frankowska kl. 1a, Maciej Leszczyński kl. 1c, Antek Pacześniak kl. 1c. 
 

V Konkurs Literacki "Moja wrocławska baśń" 
WyróŜnienie w konkursie otrzymała Klaudia Skoczylas z klasy IV c za pracę "Baśń o walce  

z potworem". Zgodnie z regulaminem Wielkiej Nagrody Wrocławia nasza szkoła zdobyła 5 punktów. 
  

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski   
       Dnia 19 marca 2011 r. w SP nr 109 odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. Naszą szkołę 
reprezentowali : Michał Biernat z kl. 6a,Michał Sitnik z kl. 4b, Wiktoria Zakrzewska z kl. 5c.  Miło nam 
poinformować, Ŝe Michał Sitnik otrzymał wyróŜnienie. 
 

       Szkolny etap konkursu "Wrocławskie dzieci recytują wrocławskich poetów"    
Dnia 28 marca 2011 roku odbyły się szkolne eliminacje do konkursu "Wrocławskie dzieci recytują 
wrocławskich poetów". Jury przyznało:  
               I miejsce - Michałowi Sitnikowi z kl. 4b,  
               II miejsce - Magdalenie Śliwce z kl. 4d,  
               III miejsce - Radosławowi Wajerowi z kl. 5e.  
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     Wśród naszych kolegów i koleŜanek z szóstych klas przeprowadziliśmy krótką sondę. 
Poprosiliśmy ich o odpowiedź na  pytanie: Z jakim nauczycielem będzie się najtrud-
niej rozstać pod koniec szkoły podstawowej ? Najczęściej powtarzający się to: 
            
            - ksiądz Rafał Swatek 

            - pani E. Rakoczy   

            - pani T. Świrska 

            - pani J. Maciaszek-Klimczyk  

            - pani M. Niedziela 

            - pani V. Szewczyk 

            - pani B. Hucaluk - Pacek 
 
 

    Zapytaliśmy teŜ  uczniów: Jakie tradycje kultywujesz w swojej 
rodzinie w związku ze świętami Wielkanocnymi? Oto odpowiedzi: 

- malowanie pisanek (Paweł 4a) 
- pieczenie makowca, malowanie jajek (Eryk 4a) 
- malowanie jajek (Kajtek 3b) 
- malowanie jajek, Wielki Piątek (Marta 3b) 
- malowanie jajek i „szukanie zajączka” (Marta 2b) 
- nie wiem (Kasia 0b) 
- w Wielki Piątek przeŜywamy BoŜe Rany (Julka 4a) 
- wspólne gotowanie Ŝurku, przygotowywanie koszyczka  wielkanocnego (Tomek 4c) 
- „szukanie zajączka” (Konrad 4 a) 
- wspólne rodzinne i z sąsiadami dzielenie się jajkiem (Jaś, 4c) 
- święcenie jajek (Natalka 4c) 

Weronika Głogowska i Kacper Kulik kl. 4a 
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      Przywitaliśmy wiosnę! Za oknami słychać juŜ śpiew ptaków. Zakwitły pierwsze krokusy i prze-
biśniegi, przyroda powoli budzi się do Ŝycia. Pora poŜegnać się z ciepłą czapką i kozakami, włoŜyć 
do szafy zimową kurtkę. Lecz zanim wskoczymy na rower, musimy wzmocnić  organizm. JuŜ nie-
długo do naszego menu wreszcie będziemy mogli dodać sałatki z pierwszych wiosennych warzyw, 
tzw. nowalijek. Oto przepis na wiosenną sałatkę: 
Składniki: 
- 1 świeŜy ogórek, 7-8 rzodkiewek, szczypiorek, kilka liści sałaty, 3 łyŜki jogurtu naturalnego, 
 pieprz,  sól 
Sposób przyrządzenia: 
      Wszystkie warzywa dokładnie myjemy. Ogórka obieramy i kroimy w plastry. RównieŜ tak 
samo kroimy rzodkiewki. Szczypiorek drobno siekamy. Sałatę rwiemy na małe kawałki. Teraz 
łączymy ze sobą składniki, przyprawiamy solą i pieprzem, a na koniec polewamy gęstym jogurtem. 
Sałatkę najlepiej podawać z chrupkim pieczywem. 
     Taki posiłek z pewnością dostarczy nam duŜo witamin i składników mineralnych. Będą nam 
potrzebne, bo wraz z pierwszymi promieniami słońca przychodzi nam ochota na ruch na świeŜym 
powietrzu.                                                                                                    Kasia Franczak kl. 4d 

       31marca b.r. w Gimnazjum  nr 18 im. AK odbyło się 
spotkanie z wrocławskim poetą Kazimierzem Burnatem. 
Uczniowie gimnazjum recytowali wiersze pana Burnata, 
była takŜe chwila na zadawanie pytań poecie. Wystąpił 
następnie „Teatr wśród ksiąŜek”* ze spektaklem „Czas” 
powstałym z tekstów pana Kazimierza. 
     Kazimierz Burnat to wrocławski poeta i publicysta. 
Autor wielu wierszy i tomików literackich. Nim zaczął 
układać wiersze, uprawiał wiele zawodów. W latach 60. XX w. propagował harcerstwo 
w jednym z wrocławskich zakładów poprawczych. Do tworzenia (choć sam autor uwaŜa, 
Ŝe to za duŜo powiedziane) potrzebuje ciszy, ale ciszy uporządkowanej. Często się zda-
rza, Ŝe na przykład pisze w filharmonii. Jego wiersze mówią o przemijaniu oraz nawiązu-
ją do osobistych wspomnień poety. 
     *Teatr Wśród KsiąŜek – działający przy bibliotece „IKARA” pod kierownictwem 
aktora Tomasza Kwietko - Bembnowskiego, który jest głównym pomysłodawcą powsta-
łych dotychczas przedstawień wśród ksiąŜek. Pięć spektakli i jeden popis lokalny: 
„Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi” – poezja Juliusza Słowackiego, „Świecą 
gwiazdy, świecą…” – program boŜonarodzeniowy, „Fryderyk Chopin – koncert czyta-
ny” – wiersze o Chopinie, „Czas – wiersze Kazimierza Burnata”, „RóŜewicz” – teksty T. 
RóŜewicza (premiera 30 III b.r.). Do aktorów teatru naleŜą między innymi: pani BoŜena 
Michoń, Ania i Ola z VIe oraz ja –                                                                                                                                 
                                                                      Michał Biernat kl. 6a  (zdjęcie ze spotkania zamieściliśmy obok) 

      BYLIŚMY TAM 

                                 Placki bananowe 

      Kupujemy banany (w zaleŜności od liczby osób) i cytrynę. Miksujemy umyte i obrane ze skóry 
banany. Dodajemy sok z cytryny i mąkę (nie za duŜo). Rozgrzewamy patelnię i smaŜymy nasze 
placki na oleju jak placki ziemniaczane. śyczę smacznego!                                          
                                                                                                                  Tymek Makowski kl. 4b 

 9 

 

                                                                                                                                                                 

       Rozmowa z prezydentem Wrocławia, Panem Rafałem Dudkiewiczem, podczas spotkania   
kl. 2a  11 marca b.r.  w Ratuszu. 

- Jakie jest Pana ulubione miejsce we Wrocławiu? 
- Ostrów Tumski, katedra. 
- Z czego jest Pan najbardziej dumny we Wrocławiu? 
- Z nowego lotniska i stadionu. 
- Gdyby, jako prezydent, mógł Pan spełnić jedno  
  swoje marzenie, to co by to było? 
- Basen przy waszej szkole :) 
- Którego krasnala lubi Pan najbardziej? 
- Nie mam ulubionego krasnala. 
- Co by Pan robił, gdyby nie był Pan prezydentem? 
- Byłbym pisarzem albo matematykiem. 
                                                                            

     Dziękuję za rozmowę. Kaja Urbaniuk kl. 2a (zdjęcia dzięki uprzejmości pani  Julity Urbaniuk) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                

Rys. Karolina Butryn kl. 2b 

Rys. Michał Lipnicki kl. 3d 

Rys. Ada Buczek i Weroni-
ka Głogowska kl. 4a 

Rys. Ola Hołda kl. 5b 

Pan Ryszard Jakubowski, 
rys. Michał Biernat kl. 6a 

Zdjęcie przedstawia kilku aktorów 
Teatru Wśród KsiąŜek (wśród nich są  
uczniowie naszej szkoły) 


