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 Opiekun: 

 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć      
 

- Na podstawie czego możemy stwier-
dzić, że Ziemia jest okrągła? 
- No, chociażby po globusie. 

- Nie masz pióra, ani zeszytu. Wiesz, jak 
się nazywa żołnierz, co idzie na wojnę 
bez karabinu? 
- Wiem, proszę pana, to generał. 
 

Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy. 
Nauczycielka pyta: 
- Co byś zrobił, Karolku, gdyby twój młodszy 
braciszek połknął klucz od mieszkania? 
- Wlazłbym do mieszkania przez okno. 

Wybrały: Liwia Lampa kl. 2a, Anita Kościelny kl. 3c, Marta Ryndak kl. 4b, Magda Rebizant kl. 6b 

- Kim chciałbyś zostać, 
Jasiu? 
- Kominiarzem. 
- Dlaczego? 
- Bo kominiarz może 
chodzić brudny. 

W parku. 
- Proszę pana, pański 
pies goni kogoś na rowe-
rze! 
- Słucham? To na pewno 
nie mój pies, on nie umie 
jeździć na rowerze. 

Policjant patroluje osiedle. Nagle 
dostrzega małego chłopca, który 
próbuje dosięgnąć domofonu. Pod-
chodzi więc bliżej i naciska guzik. 
- A teraz, proszę pana musimy szyb-
ko uciekać. 

- Mama ma do mnie pretensje o coś, 
czego nie zrobiłem, skarży się Julian. 
- Tak? A co to takiego? - pyta kolega. 
- Moja praca domowa. 

- Mamo, gdzie byłaś, jak się 
urodziłem? 
- W szpitalu. 
- A tata? 
- W pracy. 
- No pięknie! Nikogo nie było 
przy moich narodzinach. 

- Jasiu, jaka jest 
twoja wymarzona 
szkoła? 
- Zamknięta! 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 
- Mamo, mamo, wygrałaś konkurs! 
- Jaki konkurs? 
- „Czyja mama jest najpiękniejsza”. Głosowa-
liśmy wszyscy w klasie. Tylko ty dostałaś 
dwa głosy! 

- Co rysujesz? 
- Psa. 
- A gdzie ten pies ma ogon? 
- Jeszcze w kredce. 

Pani pyta Jasia, 
jaki jest naj-
większy las na 
świecie. 
Jasio odpowiada: 
- Las Vegas! 
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W NUMERZE m.in.: 
 

Za nami już… 
Warto zwiedzić 
Byliśmy tam  
Kącik  ekologiczny 
Warto przeczytać  
Kącik filmowy 
Zabawa z komputerem 
Byliśmy tam 
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Kącik pupila 
Nasze sukcesy  
Sport 
Krzyżówki, Ciekawostki i Rebus 
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 2 

 

      Jedziemy na wakacje 
Jedziemy na wakacje 
do lasu, nad wodę. 
Prosimy ciebie, słonko 
o piękną pogodę. 
Jedziemy na wakacje 
nad morze, na plażę. 
Kolorowe muszelki 
przynieś, falo, w darze. 
 

Jedziemy na wakacje 
w te góry wysokie. 
Nie chowajcie się, szczyty, 
za mgłą, za obłokiem. 
Jedziemy na wakacje 
Na Mazury? Może! 
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,  
czekaj na nas w borze.      
                 Czesław Janczarski  
(udostępniła Magda Rebizant kl. 6b) 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
     Nareszcie rok szkolny już prawie za nami, a my możemy snuć wakacyjne plany. Jaka radość! 
Przed nami plaże, morze, góry, nowe miejsca i nowe przyjaźnie. Mamy nadzieję na piękną pogodę,  
bezpieczny i miły odpoczynek. Jeszcze tylko… trochę cierpliwości i … „znów będą WAKACJE!”    
Życzymy niezapomnianych przygód, wspaniałych przeżyć i …. nie zapomnijcie o bezpieczeństwie !                                
                                                                                                                                        Redakcja 

[…] Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś 
chodzi - 
starsi do pracy, a do szkoły młodzi. 
Często jest mi dobrze, a czasem nie-
wygodnie...[…] 
Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta,  
że jeszcze tylko:  
No co? nic już nie zostało? To znaczy...  
 

Ref.: Wakacje, znów będą wakacje,  
Na pewno mam rację  
wakacje będą znów! 
Piosenka „Wakacje” kabaretu OTTO 
(fragmenty) 
         Udostępniła Anita Kościelny kl. 3c 

Wakacje tuż, tuż,  
wyciągnij walizki już. 
Koniec szkoły blisko. 
Na wakacje w rytmie disco 
Na wycieczkę już 
Nie wyjedzie tylko tchórz. 
Mama pakuje torby,  
Włożyć trzeba maskotki-morty. 
Pa, na jakiś czas, 
Jadę nad morze i w las. 
                    Natalia Ojak kl. 3c 

Wakacje zbliżają się już 
Przerwa od szkoły tuż, tuż 
Nad morze, czy w góry 
Tylko żeby nie było żadnej chmury 
Żeby słońce mocno świeciło 
Aby wszędzie było miło. 
Wszyscy uczniowie radośni 
Nikt nie będzie się już złościć. 
A kiedy zadzwoni ostatni dzwonek 
Zaśpiewa radośnie skowronek: 
Wakacje już rozpoczęte! 
                       Karolina Butryn kl. 5b 

Wakacje 
Wakacje nadchodzą, wakacje tuż, tuż 
Pakujmy, pakujmy, pakujmy się już. 
Już liście zielenią się, 
Już słońce praży. 
Wakacje nadchodzą teraz już! 
                                Staś Jarek kl. 2c  
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Fot. Internet  

Wakacje za progiem, 
jest to miły czas, 
więc nie bądź ich wrogiem, 
i bierz przykład z nas. 
 

Wybierz się nad morze, 
lub jak kto nie może, 
to na jeziorze 
odpocząć sobie może. 
     Igor Lewandowski kl. 6e 
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       SPORT 

  

Kliparty -źródło: Internet 

1. Miasto w południowo-wschodniej Polsce. 
2. Po nocy jest … 
3. Wiadomość. 
4. Niecelny strzał. 
5. Grahamka. 
6. Może być turystyczne lub rachunkowe. 
7. Rodzaj okularów. 
8. Narciarskie lub do wody. 
9. Nocleg w namiocie. 
10. Może być morska. 
11. … sztucznych ogni. 
12. Piasek nad morzem. 
13. Rodzaj łodzi. 
14. Opowiada się do poduszki. 
15. Błękitne latem. 
                                   Marta Ryndak kl. 4b 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           

4) 

5) 

1. Dzień po środzie to … 
2. Wkładamy do niego książki, 
zeszyty … 
3. Miejsce w szkole, skąd wypo-
życzamy książki. 
4. Miejsce, gdzie przed lekcjami 
zostawiamy buty i kurtki. 
5. W czerwcu zbliżają się… 
6. … roku szkolnego. 
           Ania Tompol kl. 4b 
 

   1                    

2                     

    3                     
  4                    

    5                  

   6                       

Tenis 
     Tenis to z pozoru łatwa gra. Lecz to tylko złudzenie. Są dwa rodzaje 
tenisa: stołowy i ziemny. Ja wybrałam ziemny. W tej grze są dwa pod-
stawowe odbicia: backhand i forehand, jest też wolej. Na boisku do 
tenisa jest wyznaczone pole, do którego ma trafić piłka. Tenis może być 
rozgrywany pojedynczo lub w dwuosobowych zespołach zawodników. 
Dwaj zawodnicy lub dwa zespoły zaczynają grę po przeciwnych stronach 
kortu. Jeden z zawodników to serwujący, natomiast jego przeciwnik 

jest odbierającym. Jeżeli serwis został wykonany prawidłowo, piłka przelatuje nad siatką nie 
dotykając jej i ląduje w polu serwisowym po ukośnej stronie kortu. 
     W tenisie trzeba doskonalić technikę. 

Natalia Ojak kl. 3c 
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1) 

2) 

3) 

1. Ciepły, żółty, najczęściej na plaży. 
2. Stoi zawsze na biurku i świeci, gdy jest 
ciemno. 
3. Zasłaniasz się nim przed słońcem. 
4. Nie ręcznik, ale siedzisz na nim na plaży. 
5. Zasłaniasz nimi oczy, gdy świeci słońce. 
                                Natalia Tomasik kl. 4b 

1. Można zapakować do niej ubrania. 
2. Zakładasz go na plecy. 
3. Rosną na łące. 
4. Najczęściej jeździmy na wakacje 
nad … 

Staś Jarek kl. 2c 

    1             

    2             

   3               

  4              

5                  

  1               
2                

3                

   4            

      1                

     2                 

     3               

 4                       

 5                         

      6                

   7                   

8                       

9                       

   10                    

    11                 

  12                   

     13                 

      14                   

    15                 

  16                   

1. Co świeci na niebie? 
2. Pływa w nich nurek. 
3. Lubię ... dla ochłody. 
4. Pilnuje ludzi, by nikt nie 
utonął. 
5. Uczniowie dostają na koniec 
roku szkolnego … 
6. Zakładamy na głowę, gdy 
idziemy na basen. 
7. Podczas letniej burzy pa-
da… 
8. Chroni nas od wiatru na 
plaży. 
9. Dzieci wyjeżdżają na nie, 
by odpocząć. 
10. Co robimy w morzu i na 
basenie? 
11. Miejsce gdzie opalamy się 
podczas wakacji. 
12. Leżymy na nim i opalamy 
się. 
13. To drzewo rośnie w Afry-
ce. 
14. Wakacyjna gra (metalowy 
krążek i plastikowa rączka). 
15. Pływasz nim po jeziorze 
(anagram: jakak). 
16. Kąpiemy się w nim podczas 
wakacji. 
Ala Rebizant kl. 3b z koleżan-
ką. 
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REBUS Kasia Głogowska kl. 3c 

 

    

HASŁO: …………………….. 

     PRAGA 
     W ubiegłe wakacje byłam w Pradze. Tyle tam miejsc do zwie-
dzania! Warto wybrać się na spacer Mostem Karola aż do zamku na 
Hradczanach, skąd widać panoramę całego miasta. Na ścianie za-
bytkowego ratusza wisi zegar słoneczny, z którego co godzinę 
wychodzi orszak Apostołów, wraz z wyobrażeniem Śmierci, Turka, 
Marności i Chciwości. W Pradze znajduje się też jeden z najlep-
szych na świecie ogrodów zoologicznych, w którym można spotkać 

niedźwiedzia polarnego, flamingi, pingwiny i zagrożone wyginięciem konie Przewalskiego. Jednak 
Praga najpiękniej wygląda nocą. Wszystkie drogi, mosty, budowle są kolorowo, fantazyjnie 
oświetlone. Według mnie Praga to jedno z najpiękniejszych miast Europy.  

Magdalena Rebizant kl. 6b 

Wizyta gości z Anglii i Indii w naszej szkole 
     W dniach 16-23 maja 2014 gościliśmy w naszej szkole delegacje 
ze szkół partnerskich z Indii i Anglii z okazji VII Finału Międzyna-
rodowego Konkursu Ekologicznego. Nasi młodsi uczniowie przywitali 
gości chlebem i solą, polskim obyczajem. Goście zwiedzali szkołę 
oraz uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego. Pokazywali bar-
dzo interesującą prezentację o swoim kraju oraz jego obyczajach, 
a uczniowie zadawali im pytania. Na gali finałowej ojciec Pious przy-
witał wszystkich gestem „Namaste", następnie wytłumaczył, że oznacza to indyjskie powitanie, 
pozdrowienie. 

Mateusz Pańczyszyn kl. 5a 

„Powódź” w Radosnej Szkole 
     W pogodny i słoneczny wtorek ostatniego tygodnia maja grupa pani Asi z Radosnej Szkoły 
odbywała zajęcia ze studentami w atrium. Przed godziną 16.00 zaczęło kropić i grzmieć oraz 
zrobiło się bardzo ciemno. Za chwilę lunęła ściana deszczu. Wyszliśmy z atrium, które już było   
w wodzie. Kiedy przyszła po mnie mama, na naszą salę położoną na równi z atrium, płynęła fala 
wody, która w szybkim tempie wlewała się do świetlicowej sali. Mama, brodząc po kostki w wo-
dzie, wyniosła z atrium zapomniane torby, ratując je. Pani Asia, jak mogła, ratowała salę, ale bez 
skutku. Żywioł wdarł się, niszcząc wszystko na swojej drodze. Następnego dnia nasza Radosna 
Szkoła zamieniła się w spustoszoną salę bez podłóg, mebli i zabawek. 

Natalia Ojak kl. 3c 
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  Wśród działań ekologicznych w tym roku szkolnym zrealizowano następujące: 
I. PROJEKTY: 
- WDUSŚ (Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci), 
 „Dwadzieścia drzew na dwudziestolecie szkoły – Posadź drzewko dla 
pokoju”, 
- My i nasi „bracia mniejsi” – opracowanie z uczniami budek lęgowych dla 
ptaków z logo szkoły oraz makiet ptaków – budki i makiety ptaków, 
- „Zakwitniemy na wiosnę”, 
- EkoCentrum Wrocław -„Zrównoważony rozwój”, „Moje zielone miasto”.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

II. KONKURSY 
WDUSŚ 
- Konkurs „Twórcze życie odpadów” 
- Konkurs plastyczny „Niezapominajki pomagają pamiętać”  
- Rzeki i mosty Wrocławia - konkurs fotograficzny 
- Konkurs piosenki ekologicznej, kategoria wiekowa: 5,6-latki  
- Konkurs wiedzowo -sprawnościowy – III miejsce Łukasz Mikołajczyk i Jan Pacześniak kl.6b 
- Konkurs plastyczno-konstruktorski „Odzyskana zabawka” (klasy IV-VI) - II miejsce Marta 
Rotko, wyróżnienie Jakub Usacz – kl. 6a 
- Konkurs „Elektryzujący problem”- hasło i plakat 
LOP-u 
- plastyczny „Lekarze lasu” 
- fotograficzny „Portret drzewa w ciągu pór  roku” 
- multimedialny „Równowaga w przyrodzie. Zakłócenia i przywrócenie  równowagi”- I miejsce 
Anna Przysada kl.5a 
-„Mój las” XXVII edycja - wyróżnienie Martyna Smagała kl. 4d 
PROMOCJI ZDROWIA 
- „ Spiżarnia smaków” 
- I Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Komunikacji – III miejsce Julia Karczyńska kl.6e 
SZKOLNE 
- Szkolny konkurs „Zbieramy makulaturę i puszki, oczyszczamy Świat-pomagamy szkole”. Zebra-
no: 9170 kg makulatury, 73 kg puszek (2428,50 zł) 
-Szkolny konkurs fotograficzny „Cztery pory roku” I miejsce Gabrysia Surgut, II miejsce Kaja 
Urbaniuk kl. 5a, III miejsce Marta Rotko, Karolina Kuriata kl. 6a       
WCDN 
– „Supernowa”– laureatka Urszula Szpank kl. 6b 

WDUSŚ 

My i nasi „bracia mniejsi” 

Pracownia przyrody TAURON  Ekoenergia 
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Marta Ryndak z kl. 4b jest aktywną uczestniczką grupy warsztatowej działającej w Imparcie. 
Efektem pracy tej grupy był film, który na Przeglądzie w ramach 50 edycji Festiwalu Jazz 
nad Odrą zdobył II nagrodę i został zaprezentowany na pokazie w Kinie Nowe Horyzonty. 

Ogólnopolska Olimpiada Olimpus 

Alicja Musiał z kl. 4d otrzymała dyplom laureata w Olimpiadzie. 

Wielka Nagroda Wrocławia kategoria „Moja wrocławska baśń" 

Nagroda - Jan Jancewicz kl. 6a - opiekun B. Michoń - za tekst „Pociąg do nieba". Jury wyróżni-
ło dodatkowo tekst przekazując go do druku. Wyróżnienie: Julia Krupska kl. 6c - opiekun      
T. Sienkiewicz - za tekst „Zwierzęta z Jatek". 

                                  Rowerowa Szkoła 
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu. 

                                Sukces młodej pianistki 
Julia Rotko z kl. 5c zajęła I miejsce w kategorii solistów w XXIX Dolnośląskich Prezentacjach 
Społecznych i Artystycznych Ognisk Muzycznych.  

 Wyróżnienie w konkursie poetyckim 
Nasza uczennica z klasy 6c - Oliwia Rykaczewska - zdobyła dla naszej szkoły wyróżnienie w 
XI Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim "I ty możesz być poetą". 

             X Międzyszkolny Konkurs „Bezpieczeństwo na drodze" 
Drużyna w składzie: Jakub Kostka kl. 4b, Maciej Leszczyński kl. 4c, Mikołaj Paździor kl. 4a, 
Witold Widomski kl. 4c zajęła I miejsce w X Międzyszkolnym Konkursie „Bezpieczeństwo na 
drodze", który odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu. 

Alfik Humanistyczny 2013/2014 
Dyplomem laureata  w konkursie Alfik Humanistyczny zostali nagrodzeni: 
- Kaja Urbaniuk kl. 5a - 64. miejsce w kraju i 4. miejsce w województwie, 
- Jan Pacześniak kl. 6b - 202. miejsce w kraju i 25. miejsce w województwie, 
- Antoni Pacześniak kl. 4c - 343. miejsce w kraju i 42. miejsce w województwie. 

I Turniej Wiedzy o Komunikacji Miejskiej pt. „Szybko, bezpiecznie i ekologicznie 
po Wrocławiu" 

   Nasze uczennice osiągnęły w tym Turnieju następujące sukcesy: 
I miejsce - w kategorii praca plastyczna - Marta Rotko kl. 6a, 
III miejsce - w kategorii wiedzowo-sprawnościowej - Julia Karczyńska kl. 6e. 

Międzyszkolny Konkurs „Asy z szóstej klasy” 
Laureaci z naszej szkoły:  
I miejsce - Filip Kaczmarek kl. 6e (język angielski),  
II miejsce - Kacper Włódarczyk kl. 6e (język angielski) 
III miejsce - Magdalena Rebizant kl. 6b (część humanistyczna) 
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             Sukcesy naszych uczniów w konkursie języków obcych 
   W  XV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim i Niemieckim nasi 
uczniowie zajęli bardzo wysokie lokaty. 
W kategorii języka angielskiego w klasach IV-VI Natalka Szostak z klasy 6d zajęła I miej-
sce. 
W kategorii języka niemieckiego w klasach I-III Marta Paszkiewicz z klasy 2a - III miej-
sce,  a w klasach IV-VI Marta Rotko z klasy 6a - II miejsce. 

                     Miejski Konkurs Języka Niemieckiego „Bienchen" 
   Laureatami tego konkursu zostali uczniowie naszej szkoły Marta Rotko i Jan Jancewicz z 
klasy 6a. Laureaci na uroczystej gali odebrali dyplomy, nagrody i  punkty rekrutacyjne do 
gimnazjum. 

   W II edycji konkursu „Odzyskana zabawka” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową 
nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróż-
nienia m. in. uczniom z naszej szkoły. W kategorii klas IV – VI  II miejsce zajęła Marta Rotko 
z kl. 6a  wyróżnienie: Jakub Usacz  z kl. 6a. 

             Natasza Ptak, uczennica klasy 5a, odniosła kolejne sukcesy pływackie! 
   Brała udział w VI Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica 
w Świebodzicach, gdzie zdobyła:  złoty i srebrny medal na dystansach 50 i 100 metrów 
grzbietem oraz IV miejsce na 100 metrów stylem zmiennym. 
Na zawodach pływackich o IV Puchar Prezesa DOZP w Legnicy zdobyła: dwa brązowe me-
dale na dystansie 200 m stylem zmiennym oraz 100 m stylem klasycznym. W konkurencji 100 
m grzbietem zajęła IV miejsce. 
   Natasza uczestniczy również w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej, w której w swojej kategorii 
wiekowej po trzech edycjach zajmuje VI miejsce. Zawody Dolnośląskiej Ligi Pływackiej odby-
wają się cyklicznie 4 razy w roku. 

Gratulujemy Uli Szpank - uczennicy klasy 6b - sukcesu, jaki odniosła w VII Konkursie 
Przyrodniczym „Supersowa".  

Drużyna naszej szkoły: Jan Ginał – kl. 3a, Jan Kościelny - kl. 3c, Bartosz Słowik– kl. 3d 
pod opieką p. Krystyny Kwasigroch uczestniczyła w konkursie międzyszkolnym „ASY Z 
TRZECIEJ KLASY". Nasi uczniowie nagrodzeni zostali Pucharem za zajęcie III miejsca.  

         Wyniki Szkolnego Konkursu Czytelniczego „Kubuś Puchatek” 
 Wśród laureatów Szkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas II pt.  „Kubuś Puchatek”, który 
odbył się 30 maja 2014 r.: I miejsce -  Cezary Surmiak kl. 2c i Ala Jarosik kl. 2a  
II miejsce - Krzyś Bielecki kl. 2a 
III  miejsce - Szymon Jarzynka kl. 2a i Eliza Gorgoń kl. 3d. 

              „Wrocławskie dzieci recytują wrocławskich poetów" 
W XIII Konkursie Recytatorskim „Wrocławskie dzieci recytują wrocławskich poetów", który 
odbył się w ramach Wielkiej Nagrody Wrocławia, Paulina Łaszkiewicz z klasy 4c otrzymała 
wyróżnienie. 
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„Zaprowadź” elektroodpady do właściwego dla nich miejsca składowania.                                                        

Sprzętów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wyrzucać do zwykłych koszy, dlatego umiesz-
cza się na nich specjalny znak. Jak myślisz, który z poniższych jest właśnie takim znakiem ? Za-
znacz poprawną odpowiedź krzyżykiem. 

III. WYSTAWY 
- Kampania „Sprzątanie Świata: Odkrywamy Czystą Polskę” 
-„Godzina dla Ziemi”  
-Tydzień Edukacji Globalnej  

                                                       
 
 
 
 

        
    Przygotowała  i udostępniła zdjęcia pani Elżbieta Wdowczyk 



 6 

 

   Eksperyment „Anioł”. Maximum Ride 
     Książka opowiada o grupie dzieci, które są co najmniej niesamowite. Cała 
szóstka: Max, Kieł, Iggy, Kuks, Gazownik i Angela są tylko w 98% ludźmi. Po-
zostałe dwa, wierzcie mi, dają ogromną różnicę. Dzieci zostały stworzone 
przez „pokręconych” naukowców w ramach eksperymentu. Są tak wyjątkowe, 
że trudno sobie to wyobrazić. Ta „rodzinka” ucieka od swojego największego 
koszmaru, który prześladuje ją od początku życia.  
      Polecam książkę starszym czytelnikom i poszukiwaczom przygód. 
                                                                                       Karolina Butryn kl. 5b 

     Tajemnica miłości 
     Ostatnio czytałam książkę pod tytułem „Tajemnica miłości”, której autora-
mi są Martin Widmark i Helena Willis. Akcja książki toczy się w małym mia-
steczku Valleby w Szwecji. Głównymi bohaterami są uczniowie miejscowej 
szkoły: Lasse i Maja, którzy prowadzą małe biuro detektywistyczne. Rozwiązu-
ją oni zagadki kryminalne i pomagają komisarzowi policji w złapaniu przestęp-
ców.  
Książka jest tak ciekawa, że nie mogłam się od niej oderwać i chętnie przeczy-
tam pozostałe tomy z tej serii.  
                                                                             Zachęcam do czytania – Ewa Markiewicz kl. 2b 

Dlaczego NIE warto przeczytać książki „Ten obcy” 
      „Ten obcy” to książka napisana przez Irenę Jurgielewiczową. Jej tytuł jest 
według mnie zbyt niejasny – myślałem, że „obcy” oznacza „kosmita”, natomiast w 
tym wypadku znaczy to nie więcej niż „mieszkaniec innego miasta”. Chodzi w niej 
o to, że główni bohaterowie, czterej mieszkańcy wsi Olszyny, poznają Zenka, 
chłopca z innego miasta, porzuconego przez rodzinę. Większość treści powieści 

zajmują dialogi bohaterów oraz ich uczucia – mało tam ciekawych wydarzeń. Nawet interesują-
cych miejsc w tej książce brakuje – przez większość czasu bohaterowie przebywają w swojej 
wsi lub na wyspie nad rzeką. Ta książka była tak nieciekawa, że czytając ją, w ogóle nie zastana-
wiałem się nad jej treścią. Czułem się, jakbym tracił czas, który mógłbym wykorzystać na coś 
innego. Według mnie, nie powinna ona zostać dodana do kanonu lektur szkolnych. 
     Podobno „Ten obcy” miał nauczyć nas czegoś ważnego w życiu. Ja natomiast nauczyłem się 
jedynie tego, że nie ma sensu tracić czasu na czytanie tej książki.  

Filip Kaczmarek kl. 6e 

 

     Przypominamy, że za treść artykułów odpowiadają uczniowie - redaktorzy, którzy mogą wyra-
żać własne poglądy, niekoniecznie zgodne z poglądami Redakcji.  

Redakcja  
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- Oprócz nas, ludzi, również wiele innych kręgowców, rozmaitych owadów, skorupiaków i mątw 
widzi kolory. Jednak niektóre zwierzęta postrzegają je nieco inaczej. 

Natalia Tomasik kl. 4b 

Czy wiesz, że: 
- niektóre auta wyścigowe potrafią rozpędzić się do 60 km/h w ciągu sekundy, 
- u Nutrii gdy zęby są pomarańczowe, są zdrowe, 
- pojedyncze boczne odgałęzienia u kaktusa mogą rosnąć nawet 75 lat, 
- w 1906 roku w San Francisco połowa budynków została zburzona przez trzęsienie ziemi; 
- jezioro Bajkał w najgłębszym jego miejscu ma 1637 m p.p.m. 

Mateusz Pańczyszyn kl. 5a 
* 

DELFIN 
     Delfiny to ssaki wodne, zamieszkujące morza obu półkul. 
Często przebywają w stadach od kilku do kilkuset osobników. 
Odbywają długie wędrówki. Urządzają przeróżne zabawy,        
a czasami dotrzymują towarzystwa przepływającym statkom. 
Potrafią porozumiewać się ze sobą, ich mowa przypomina tro-
chę skrzeczenie i gwizdanie. W chwili, gdy grozi coś jednemu 
delfinowi potrafi on przywołać współtowarzysza nawet z dużej 
odległości. Orientację w morzu ułatwia im echolokacja. Wyda-
wane przez nie dźwięki, natrafiając na przeszkodę lub inne zwierzę, powracają do nich niczym 
echo. Pozwala to im ocenić rozmiar owej przeszkody oraz odległości od niej. Echolokacją posłu-
gują się też inne zwierzęta, np. nietoperze. Delfiny są bardzo przyjazne dla ludzi. Delfinotera-
pia stosowana jest w leczeniu dzieci i dorosłych z różnymi schorzeniami. Delfiny to bardzo inte-
resujące zwierzęta. 

                                                                                                           Kasia Głogowska kl. 3c 

Ryś 
     Ryś pochodzi z rodziny kotowatych. Odznacza się „pędzel-
kami” na lekko zaokrąglonych uszach. Ma pomarańczową 
sierść i czarne plamki. Na końcu krótkiego ogona jest czarny 
pasek. 
Ryś zasiedla duże, zwarte, wielogatunkowe kompleksy leśne 
ze starymi drzewostanami o gęstym podszycie, zarówno gór-

skie, jak i nizinne, iglaste, liściaste i mieszane. Poza okresem godowym rysie prowadzą sa-
motniczy tryb życia. Polują przede wszystkim w nocy,          a dzień spędzają głównie na wypo-
czynku w kryjówce. W trakcie poszukiwania jedzenia przemierzają średnio 7 km w czasie jednej 
nocy, ale mogą przebyć ponad 20 km. 
     Rysie polują przede wszystkim na sarny, łanie i młode jelenie. Są pod ochroną. 

Zuzia Tabisz kl. 3b 
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WYWIAD Z PANEM Erykiem Cichockim  
     Dlaczego został Pan nauczycielem? 
- Bycie nauczycielem to zawód, który wymarzyłem sobie w dzieciństwie. Kiedy podejmowałem 
różnego rodzaju inicjatywy w szkole, zawsze nauczyciele mocno mnie wyróżniali i promowali. 
Nawet gdy byłem uczniem liceum, nauczycielka oddawała mi lekcje do poprowadzenia. I w taki 
sposób przygotowywałem się do mojej dzisiejszej pracy. Poza tym  miałem dużo zainteresowań   
i dlatego też ukończyłem kilka kierunków studiów, natomiast nauczycielstwo było zawsze moim 
marzeniem. 
     Co lubi Pan najbardziej w swoim zawodzie? 
- W swoim zawodzie najbardziej lubię to, że mogę spotykać wyjątkowe osoby, które mam przy-
jemność uczyć. Inspiruje mnie to, że każdy uczeń jest inny, każdy ma inne plany, marzenia i że 
ja, jako nauczyciel, mogę im w tym towarzyszyć.  
     Jakie jest Pana wspomnienie z pierwszej lekcji w SP 118? 
- Moja pierwsza lekcja w SP 118 była z mojego punktu widzenia udana, ciekawa i wesoła. Miała 
ona miejsce w trakcie roku szkolnego.  W marcu, poprowadziłem zajęcia pokazowe z klasą 6d. 
Przesympatyczna klasa. W tej lekcji uczestniczyła Pani Dyrektor, która obserwowała, w jaki 
sposób prowadzę zajęcia.   
     Co najbardziej przeszkadza Panu w prowadzeniu lekcji oprócz „gadania”? 
- Najbardziej nie znoszę braku  szacunku wobec nauczyciela i innych uczniów. I dlatego bardzo 
ostro z tym walczę.  
     Czy materiał dla klas 4-6 jest odpowiedni? 
- Materiał dla klas 4-6 jest odpowiedni do wieku i możliwości uczniów. Czasami jednak dodaję od 
siebie wiele innych informacji. Uważam, że powinno się jeszcze więcej materiału omawiać. Nato-
miast program nauczania sam w sobie jest bardzo ciekawy i dlatego można prowadzić interesu-
jące lekcje. 
     Czy jest Pan zadowolony z wyników w nauce swoich uczniów? 
- Gdybym powiedział, że tak, skłamałbym. Cieszy mnie każdy sukces ucznia i każde jego osiągnię-
cie. Natomiast jestem po to, by jak najwięcej pomóc uczniowi, by ten jeszcze więcej mógł osią-
gnąć w szkole. Uczenie się, edukacja to jest proces, który trwa całe życie. Nigdy nie możemy 
sobie powiedzieć - dosyć, wystarczy. Zawsze trzeba rozwijać się, podejmować nowe działania. 
Należy zrezygnować z przekonania, że już wszystko wiem. Taki punkt wyjścia będzie stanowił 
klucz do sukcesu. 
     Z jakiego swojego osiągnięcia jest Pan najbardziej dumny? 
- Jest to pytanie wieloaspektowe, trudno je rozpatrzyć. Natomiast osiągnięć w życiu mam wiele. 
Myślę, że największym osiągnięciem jest szczęście, które mogę dzielić z najbliższymi osobami.  
     Jaki rodzaj książek jest Pana ulubiony? 
- Uwielbiam wiersze, cenię sobie poetów starszej, jak i młodszej generacji. Cenię zarówno Miło-
sza, Szymborską, Różewicza, jak i Podsiadło, Osiecką, Stasiuka. Głównie jest to poezja. Lubię 
także powieści i dramaty. 
     Czy mógłby Pan podać kilka tytułów? 
- Różewicza „Matka odchodzi”, Miłosza „Traktat teologiczny”, wiersze Osieckiej, „Oksana” Wła-
dysława Odojewskiego.  Dramatem, który ostatnio bardzo mocno mnie zainspirował jest „Nasza 
Klasa” Tadeusza Słobodzianka.  Polecam, jednak myślę, że odbiorcy muszą być w trochę star-
szym wieku. 
     Jakie było Pana marzenie w dzieciństwie ( oprócz bycia nauczycielem)? 
- Chciałem znać jednocześnie pięć języków obcych i robię wszystko, by temu sprostać. Poza tym 
zawsze chciałem skoczyć na bungee i jeździć Bentleyem. 
                                                Dziękujemy za rozmowę - Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 5a  7 

 

   Jak wytresować smoka?  
    Film ,,Jak wytresować smoka” to film animowany 
opowiadający o synu wodza wikingów - Czkawce.  
Wikingowie, niestety, zabijali smoki. Czkawka bar-
dzo starał się to robić, ale był zbyt wątłej budowy, 
w zasadzie to był ,,najsłabszy z miotu’’. Czkawka 
odziedziczył jednak po ojcu upór i wbrew wszyst-
kim, próbował zabić swojego pierwszego smoka. Ponieważ młody Wiking wychowywał się w kuźni  
u przyjaciela swojego taty, Pyskacza, nie było dla niego problemem zbudować maszynę, która 
zajmie się smokami za niego. Udało mu się ustrzelić w sieć najgroźniejszego ze znanych wikin-
gom smoków, najsprytniejszego na wyspie Berk, Nocną Furię. Niestety, Czkawce nikt nie wierzył. 
Gdy odnalazł ją na własną rękę okazało się, że pozbawił ją części ogona. Ponieważ nie był w stanie 
jej zabić, zaczął ją tresować. A dalej… No cóż, musicie sami obejrzeć film, powiem tylko, trochę 
zmieniając cytat z filmu: „Może i Czkawka jest pierwszym wikingiem, który nie zabija smoków po 
300 latach tradycji, ale jest też pierwszym, który na nich lata”. Tak więc zapraszam wszystkich, 
starszych i młodszych do obejrzenia, a zainteresowanych do kin na drugą część. 

Katarzyna Głogowska kl.3c  

KĄCIK FILMOWY... 

Czarownica 
     Oglądając ten film poznacie prawdziwą historię „Śpiącej Królewny” i Cza-
rownicy o imieniu Diabolina. Czy klątwa się przełamie? A może Diabolina odwo-
ła klątwę? Może się nie uda? Kim jest zły król, który odciął jej skrzydła i zra-
nił serce? Jak Diabolina przetrwa koło stali? Jeżeli chcecie się tego wszyst-
kiego dowiedzieć, zapraszam na film. 

Zuzia Tabisz kl. 3b 

Windows 3.1 
     Windows 3.1 został wydany 31 grudnia 1993 roku. Był on, jako pierwszy        
w serii Windows, po polsku. Nie był podobny do systemów operacyjnych, których używamy dziś. 
Nie miał na dole paska zadań ze znanym nam przyciskiem Start. Zamiast tego, po uruchomieniu 
systemu pojawiało się okno „Menedżer programów”, w którym były foldery (takie jak 
„Akcesoria”) z programami (takimi jak „Notatnik”), zupełnie jak w kategorii „Wszystkie progra-
my” na Windows 7. Internet wtedy jeszcze nie był popularny, więc nie było tam domyślnie zain-
stalowanych żadnych przeglądarek. Ikony na pulpicie przedstawiały zminimalizowane programy, a 
nie te, które są zainstalowane na komputerze. System Windows 3.1 wyłączało się zamykając 
wcześniej wspomniane okno „Menedżer programów”. Były też wersje Windows: 3.11 dla grup 
roboczych (Windows for Workgroups) oraz 3.2, w której dodano obsługę języka chińskiego. 

Filip Kaczmarek kl. 6e 

     KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
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      BYLIŚMY TAM 
     W dniach 26-31 maja byłam razem z moją klasą na zielonej 
szkole w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pojechały z nami 
p. Małgorzata Zaręba i p. Renata Barsznica-Kalinowska. Zwie-
dzaliśmy wiele zamków, m.in. w Olsztynie, w Ogrodzieńcu. 
Oglądaliśmy wszystkie zamki Jury w Parku Miniatur Zamków 
Jurajskich. Weszliśmy do Jaskini Łokietka, w której prawdo-
podobnie schronił się po ucieczce z Krakowa król Władysław 
Łokietek. Mieliśmy okazję odwiedzić Ogród Doświadczeń        
i obejrzeć domy ludzi ze wszystkich kontynentów w Wioskach Świata. Szkoda, że był to nasz 
ostatni wspólny wyjazd, bo razem (oprócz zwiedzania zabytków), spędziliśmy wspaniale czas. 

Magdalena Rebizant kl. 6b 
*  

     4 czerwca klasa 2a wraz z wychowawcą, panią Anną Skoropadą  
i panią Violettą Szewczyk udała się na wycieczkę do Kleinwelki. 
Jest to park dinozaurów, który przypomina las z postaciami po-
dobnymi do realnych. 
W Kleinwelce jest dużo placów zabaw, Małpi Gaj i sklepiki z pa-
miątkami, w których można kupić długopisy, pluszaki, figurki         
i wiele innych przedmiotów. Jest też wielki labirynt oraz dużo 

innych atrakcji. Jadąc tam, przejeżdżaliśmy przez największy tunel. Bardzo mi się podobało na 
wycieczce. 

Hania Pużyńska kl. 2a 
*  

     W maju byliśmy w Domu Europy. W sali z tablicą interaktywną 
pan opowiadał nam o różnych ciekawych miejscach, sojuszach mię-
dzy państwami, a przede wszystkim o różnych krajach, nie tylko 
europejskich. Pokazał nam, jak wygląda międzynarodowy znak olim-
pijski. Dowiedzieliśmy się, że Azja jest największym kontynentem, 
a Australia - najmniejszym.  
     Ta wycieczka bardzo mi się podobała, dlatego polecam. Można się dużo dowiedzieć! 
                                                                                                                        Natalia Ojak kl. 3c 

*  

     W dniach 28-30 maja klasy 5a, 5b i 5c oraz 4c pojechały na wyciecz-
kę do Szklarskiej Poręby. Było bardzo nudno! Ciągle padało. Większość 
zajęć odbywała się w ośrodku „Siła”. Na dworze miały odbyć się zajęcia 
survivalowe, strzelanie z łuku i gry terenowe. Nic nie wyszło. Co prawda, 
byliśmy w dwóch muzeach, ale 12-latków nie interesują kamienie szla-
chetne. Kilka zajęć było ciekawych, lecz nie były porywające. Jedyną 

ciekawą atrakcją na tej beznadziejnej wycieczce była dyskoteka. Dziękujemy za wspaniały wybór 
muzyki pani Elżbiecie Dołędze!  
Oprócz dyskoteki najciekawiej i najprzyjemniej było w autokarze. Miejmy nadzieję, że podczas 
następnej wycieczki pogoda nam dopisze. 
                                                                                          Gabrysia Surgut i Kaja Urbaniuk kl. 5a 
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Rys. Staś  Jarek kl.2c Rys. Ania Tompol kl. 4b 

Rys. Magda Dudziak kl. 3c 

Rys. Hania Pużyńska kl. 2a 

Rys. Liwia Lampa kl. 2a 

Rys. Ala Rebizant kl. 3b 

Rys. Weronika Gosztyła kl. 2b 

Rys. Natalia Ojak kl. 3c 

Rys. Olga Żabska kl. 2c Rys. Kasia Głogowska kl. 3c 


