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                                         Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Ewy Stawińskiej,         

Joanny Dominik i Elżbiety Wdowczyk 
 

- Mamo, dlaczego dajesz mi taki mały kawałek 
tortu? - pyta Jaś. 
- Ależ kochanie, to nie dla ciebie tylko dla Zo-
si... 
- Co?! Dla Zosi taki duży?!  

- Tatusiu czy ty wiesz, że mama jest lepszym 
kierowcą od ciebie? 
- Chyba żartujesz. 
- Sam przecież mówiłeś, że przy zaciągniętym 
hamulcu ręcznym samochód nie ruszy, a mama 
przejechała wczoraj prawie pięć metrów. 

- Halo...sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu 
synowi zadanie z matematyki? 
- Tak, przed chwilą. 
- A da pan spisać? 

Jaś pisze list do babci: 
- Babciu, piszę wolno, bo mama mi mówiła, że powoli 
czytasz. 

Jasiu mówi do kolegi: 
- Teraz moja mama codziennie jeździ konno, 
żeby zrzucić trochę kilogramów. 
- I co, pomaga? 
- Pewnie. Koń schudł już 10 kilo.  

Przychodzi Jasiu z poparzoną ręką i no-
gą.. .  
- Jasiu! Co ci się stało w rękę? - pyta 
siostra  
- Prąd mnie kopnął.  
- A w nogę?  
- Chciałem mu oddać...!! 

Humor z zeszytów uczniowskich: 
- „Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go 
wyciągnąć z kontaktu i zakopać w ziemi” 
- „Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często 
myć ręce” 
- „Człowiek jest ssakiem, bo nie znosi jajek, a jeśli, to je 
zjada”  
- „Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których 
człowiek nie powtórzy”   

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

- Królowie nie zdejmują kapeluszy przed nikim – 
mówi nauczycielka. 
- Nieprawda! – krzyczy Jasiu. 
- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby zdejmują? 
- Przed fryzjerem. 

Na lekcji przyrody pani pyta Jasia: 
- Jasiu, wymień mi co najmniej trzy gatunki 
ryb, proszę. 
- Emm...No to tak: tuńczyk, dorsz i... 
- No, Jasiu. Jaka trzecia rybka? 
- Nemo!!! 
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Rys. Zosia Błażków kl. 2e 

Rys. Kasia  Dusza kl. 2e Rys. Magda Kupis kl. 2e 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
    Za nami rok pracy, przed nami czas słońca, wyjazdów, zabaw, wypoczynku, odwiedzin rodziny    
i przyjaciół, jednym słowem - WAKACJE. Nie zapominajcie jednak, że ważne jest bezpieczeń-
stwo, dlatego należy zachować w każdym miejscu i czasie - zdrowy rozsądek.  
    Na czas leniuchowania przygotowaliśmy dla Was ciekawe artykuły: poznawcze, kulturalne i roz-
rywkowe. Życząc Wam wspaniałych, niezapomnianych, ciekawych wakacji - zapraszamy do lektury 
naszej szkolnej gazetki.                                                                                                   Redakcja 

        Letnie zagadki 

                 Lato 
Już zbliża się lato, 
już wkrótce wakacje! 
Już słonko nam grzeje 
i kwitną akacje. 
 

Gdzieś tęsknią za nami 
i morze, i rzeka, 
i góry wysokie. 
Przygoda nas czeka!  
       Marta Paszkiewicz kl. 4a 

Rys. Klaudia Rejek  kl. 2e 

 
 
 

1. 
Na długiej nodze domek drewniany: 
okrągły daszek, z oknami ściany. 
Jak chmurka krąży ptactwo dokoła, 
trzepie skrzydłami i „grochu!” woła. 
2. 
Kłapoucha rodzinka 
mieszka w klatce na sianie. 
Sałatę i marchewkę 
zajada na śniadanie. 
3. 
Torebki ma w policzkach, 
w głębi ziemi spiżarkę. 
Najlepszej tam pszenicy 
niejedną chowa miarkę. 
4. 
Gniazdko uwite pośród źdźbeł trawy. 
Zajrzyj do środka, jeśliś ciekawy. 
Ogonek? …Futro? …I ślepków parka? 
Więc to nie ptaszki? To…! 
5.  
Mam futro aksamitne, 
mam jak łopaty nóżki. 
Wędruję w głębi ziemi 
przez ciemne, długie dróżki. 

Mam bardzo małe oczy, 
nie widzę prawie wcale, 
lecz w ciemnych korytarzach 
ruszam się doskonale. 
Coraz to jakiś pędrak 
w mym długim ryjku znika. 
Zaledwie zjem jednego, 
za drugim już pomykam. 
6. 
Proszę, zgadnijcie dzieci: 
Łuska się na niej świeci. 
Patrz, jak pod wodą gładką 
goni za sióstr gromadką. 
Lewo trzciny wiatr ruszy, 
listek wodę zaprószy – 
zwinna, czujna, płochliwa 
umknie … i znów przypływa! 
Jak światełko jest chybka. 
To nie promyk, to …! 
       Autorki: St. Szuchowa i H. Zdzitowiecka 

                          (przygotowała Magda Dudziak kl. 5c)            
              Rozwiązania zagadek na  15 s. gazetki 

Podmuch lata 
Po łące rozpływa się słońce 
Powietrze jest ciepłe. GORĄCE 
Leżę i słyszę szum fali 
Co plażę obmywa w oddali 
Wiatr letni na łące wieje 
W oddali ciemne są knieje… 
Wspominam godziny szkoły 
Nauki ciężkie mozoły 
Lecz teraz - mamy wakacje 
Zakwitły niedawno akacje 
I choć do szkoły wrócić muszę 
To teraz pióro w domu suszę 
A sama po górach chadzam 
I lato zachwytem nagradzam. 
Tekst i rys. Magda Dudziak kl. 5c 
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1) 

2) 

3) 

4) 

Rys. Karina Zachert kl 2e 

1. Jest na plaży. 
2. Ryby są pokryte … 
3. …. Przeciwsłoneczne. 
4. Zwierzę z trąbą. 
5. Żelki, cukierki, lizaki, czekolada 
itp. to … 
6. Mieszkają w nich ślimaki. Można 
je puste znaleźć na plaży. 
                   Wiktoria Dalecka kl. 5c 

1. Zimą jest zimno, a latem … 
2. Latem wyjeżdżamy na kolonię lub … 
3. Jest słone, kąpiemy się w nim. 
4. Zasłaniają słońce na niebie. 
                           Magda Dudziak kl. 5c 

1. Okrągły z kwiatów polnych. 
2. Chodzimy w nich na basenie. 
3. ….przeciwsłoneczne. 
4. Latem jest wielki … 
5. W wakacje wyjeżdżamy na różne …. 
6. Opalamy się w nim i pływamy. 
7. Jedziemy nad … 

Kira Wołoszuk kl. 5c 

1. Nosi ją król. 
2. Ma słoną wodę, np. Bałtyckie. 
3. Np. niebieski , żółty lub czerwony. 
4. Początek weekendu. 
5. Po dniu. 
6. Nazwa gór związana z sowami. 
7. Piasek nad morzem. 

Zuzanna Tabisz kl. 5b 
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Rys. Magda Kupis kl. 2e Rys. Emilka Wójcikowska kl. 2e 
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Wyniki Konkursu plastycznego „Mój bohater na podstawie baśni H. Ch. Andersena 
1 miejsce: Martyna Sobucka 1h; Aleksander Dudziak 1a 
2 miejsce: Julia Emilianowicz 1d; Nikola Olszowy 1b 
3 miejsce: Marta Mruczek 1b; Marcelina Klisowska 1f 
Wyróżnienia:Martyna Lesik 1a, Bohdan Hrynko 1h, Temida Szczecińska 1d, Julia Strasburger 1d,  
Borys Symonowicz 1d, Bartosz Brzeziński 1d, Maja Marciniec 1f, Oliwia Krążała 1f, Emilia Kuchar-
ska 1a, Maksymilian  Lempach 1c 

Konkurs na najlepsze przemówienia 
Tytuł NAJLEPSZEGO MÓWCY SP118 otrzymał Mikołaj Jezior z kl. 6d.   
Zostały także przyznane trzy wyróżnienia: 1. wyróżnienie - Michał Roga z kl. 5e, 2. wyróżnienie -
 Dominik Gaworski z kl. 6b, 3. wyróżnienie - Julia Krawczyk z kl. 5e 

Najlepszy w boju "O złote pióro" 

uczeń z naszej szkoły - Jan Kościelny (kl. 5c) został doceniony przez jury XIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego "O złote pióro". Zdobył I miejsce!  

       Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2016 
W tegorocznej edycji konkursu mamy laureata, a jest nim Cezary Surmiak z klasy 4c, który zajął 
I miejsce na Dolnym Śląsku!  

Wyniki konkursu „Bajkowe postacie” 
Zwycięzcami konkursu dla klas I „Bajkowe postacie” są uczennice: 
- Ida Dobiejewska kl. 1a (1 miejsce) 
- Maja Łaszczyk kl. 1b (2 miejsce) 
- Natalia Kozłowska kl. 1e i Natalia Błażuk kl. 1f (3 miejsce) 

Jesteśmy bezpieczni na drodze - wyniki konkursu 
Drużyna naszej szkoły z klasy 4b w składzie: Patrycja Dasiewicz, Anna Zarzycka, Piotr Domagała i 
rezerwowe: Weronika Gosztyła i Maja Rogoza, zajęła IV miejsce w konkursie międzyszkolnym pt. 
,,Bezpieczeństwo na drodze".   

           Nasz Chór Szkolny "Voci Colorate" wyśpiewał "Złote Pasmo" 
 23 maja Chór Szkolny "Voci Colorate" wziął udział w Przeglądzie Chórów Regionów Wrocław i Dol-
ny Śląsk, Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2016. Był to  już XIV Przegląd o cha-
rakterze konkursu. W kategorii Szkoły Podstawowe wzięło udział 15 zespołów. 
Nasz Chór został nagrodzony I miejscem - Złotym Pasmem. 

Mamy sukces w turnieju piłki ręcznej chłopców klas 5 

Nasz zespół dzielnie rywalizował i stawiał czoła najlepszym zespołom z wrocławskiej ligi. Po wyrów-
nanej i ciężkiej walce zdobyliśmy II miejsce. 

Mistrz Komputerowy - wyniki konkursu 

Wysokie 3 miejsce zajął uczeń klasy VI d Szymon Czerski. Jan Piotrowski z tej samej klasy 
zajął w tym miejskim konkursie 10 miejsce.  

               „Melting Pot” - wyniki konkursu z języka angielskiego 
Uczeń klasy 2a Aleksander Howley zajął V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angiel-
skiego „Melting Pot”.  
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      Na Żyrafiej Stronie obecni oraz przyszli członkowi SKO, jak również wszyscy sympatycy Ży-
rafy Lokatki mogą znaleźć informacje oraz nowości dotyczące naszej Szkolnej Kasy Oszczędno-
ściowej. W ramach naszej współpracy z bankiem PKO, w maju klasa 2h wybrała się na niezwykłą 
wycieczkę. Odwiedziliśmy jeden z oddziałów banku i wzięliśmy udział w zajęciach dotyczących 
zawodu bankowca i funkcjonowania banków. W czasie zajęć zwiedzaliśmy bank, mogliśmy się po-
czuć jak prestiżowi klienci, a także zasiąść w dyrektorskim fotelu. Dowiedzieliśmy się także , dla-
czego nasze oszczędności na kontach SKO rosną i rosną… Wycieczka bardzo nam się podobała. 

 

 

 

 

 

 

    Za nami też ostatni w tym roku konkurs Żyrafy: „Podniebna reklama SKO”. Chętni uczniowie 
projektowali latawce z wizerunkiem Lokatki, logo lub hasłem reklamowym. Laureatkami konkursu 
zostały: 
I miejsce: Lena Kaczmarek i Karolinka Bartyna 
II miejsce: Sofia Blaczek 
III miejsce: Julka i Oliwia Kłokowskie, 
ale nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim 
dzieciom, które w tym roku szkolnym brały aktywny udział w działaniach związanych z SKO! 
                                                                                                                                    p. Asia Dominik                                                                                                              

Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 
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  Mieliśmy Gości - Konsultacje dla bibliotekarzy z innych szkół w SP 118 
     W maju odbyła się lekcja otwarta w klasie 2e pt. Uparta Florentyna - Uważni i rozsądni. Nau-
czyciele stwierdzili, że dawno nie widzieli tak dobrze pracujących dzieci na zajęciach. To, co ich 
zachwyciło, to rezolutność i ciekawe wypowiedzi uczniów.   
   A oto informacja zwrotna nauczyciela uczestniczącego w konferencji: 
„Zarówno konferencja, jak i lekcja zostały przygotowane z ogromną starannością i dbałością. Bra-
wo! Uczniowie dali się poznać jako pracowite i zdyscyplinowane dzieci. Dziękuję bardzo za możli-
wość uczestniczenia w konferencji. Moim zdaniem szkoła powinna być szkołą wzorcową. Jest pięk-
na i czysta”.  Agata Piaskiewicz SP 12 

 
 
 
 
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie z Brandonem Mullem - Festiwal Literatury dla dzieci  
    3.06.2016 uczniowie wraz nauczycielem bibliotekarzem udali się w ramach Festiwalu  Literatu-
ry dla dzieci na spotkanie z pisarzem Brandonem Mullem. Wydarzeniem imprezy był Baśniobór  na 
żywo. A oto relacje uczniów: 
    3.06.2016 r. byłam z moimi koleżankami i panią bibliotekarką w Kinie Nowe Horyzonty na spo-
tkaniu z Brandonem Mullem. Napisał wiele książek np. „Baśniobór”, „Wojna cukierkowa” . Zadawa-
liśmy autorowi różne pytania. Na wszystkie wyczerpująco odpowiadał. Mieszka z rodziną w stanie 
Yuta w USA. Ma czworo dzieci, dwie córki i dwóch synów. Lubi pisać książki i ma bardzo dużo 
pomysłów. Wkrótce ma się ukazać ekranizacja Baśnioboru.  Natalia Puciłowska 5b  
 

Spotkanie z pisarzem bardzo mi się podobało, wiele się o nim dowiedziałam i serdecznie dziękuję 
p. Ewie Stawińskiej, że mogłyśmy pójść na to spotkanie. Kamila Łyszczak 5b  
 

Na spotkaniu z Brandonem Mullem ciekawe było to,  że pisarz opowiadał o jego procesie tworzenia 
książki. Podobało mi się, że dostaliśmy autograf i  mogliśmy  zadawać różne pytania. Zuzanna 
Tabisz 5b  

Nasi goście zwiedzali kąciki biblioteczne 
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Drodzy Czytelnicy! 
     Proponujemy Wam zagadkę, której rozwiązanie ukaże się w następnym numerze „Ikarka”. 
Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redakcji gazetki (biblioteka szkolna) z prawidłową od-
powiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 
                                                                                                                                       Redakcja   
Zagadka: 
Co się rozbija, ale jest całe?                                                                      Wiktoria Dalecka kl. 5c                                                                                                       

 
     
 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
 

DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
2x25=                  5x13=                8x8=            8x6=            100x5=           10x10=        25x3=       

48:6=             500:50=             90:2=             25:5=              32:8=            90:10=           800:2=     
    

Wybierz właściwą odpowiedź: 
1) Jeżeli mam 5 cukierków i dwa oddam siostrze, to zostanie mi :      a) 2     b) 1     c) 3 
2) Jeżeli kupiłam 2 kg jabłek za 3 zł, to zapłaciłam:     a) 5 zł     b) 6 zł     c) 7 zł 
3) Jeżeli 1 kg truskawek kosztuje 8 zł, a ja kupię pół kg, to zapłacę:  a) 4 zł   b) 5zł   c) 6 zł 
 

Wpisz brakującą literę: 
p.....eszłość (rz/ż),    podr.....ż  (ó/u),       .....ata (h/ch),    da.....yć  (rz/ż),          wa.....a się  (h/ch),     
wą....(rz/ż),           je..... (rz/ż),          taks.....wka (ó/u),       .....ałas  (h/ch),       obw.....d  (u/ó).    
                                                                         Katarzyna Głogowska kl. 5c 

                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90+20=          
 

22+22=          40+60=            0+1+2=            30+10=            65+15=             25+7+5=          

12-10=          100- 19=         9-2=                50-25=             68-53=             10-1=                20-20=      
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Czy wiesz, że:  
- Od momentu urodzenia, w przeciwieństwie do innych narządów, nasze oczy nie zmieniają swojej 
wielkości. 
- Jeżeli dowolną liczbę podwoimy, następnie dodamy 10, podzielimy przez 2 i dodamy liczbę z 
początku – zawsze otrzymamy 5. 
- Najniższa temperatura w Polsce została odnotowana w Siedlcach i wynosiła -41 st. C 
- Ważki to najszybsze owady na ziemi, potrafią osiągnąć prędkość do 50 km/h. 
                                                                                                                Karina Piotrowska kl. 5c 
- Dlaczego często kręci nam się w głowie, kiedy jesteśmy wysoko? 
Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg jest przyzwyczajony do tego, że nasze stopy „widzi” w po-
bliżu ziemi. Gdy jesteśmy wysoko, czyli widać coś poniżej naszych stóp, wywołuje to zawroty 
głowy. Nagła zmiana perspektywy powoduje także silne uczycie lęku.                                                           
                                                                                                               Marta Paszkiewicz kl. 4a 
 

- We wnętrzu silnika samochodu paliwo miesza się z powietrzem, a potem zostaje podpalone 
przez iskrę elektryczną. Powietrze i paliwo wybuchają. Ta eksplozja wprawia w ruch  silnika zwa-
ne tłokami, […], tłoki poruszają wał korbowy, a on kręci innymi prętami, a te obracają koła. 
- Najdłuższy rower świata powstał w Holandii. Studenci z uniwersytetu w Delft zbudowali w 
2002 roku dwukołowy rower mający 28 metrów długości! 
- Flamingi są różowe, ponieważ algi i krewetki, zawierające karotenoidy są jednym z  głównych 
źródeł ich pożywienia.  
- Wróble potrafią pływać, by uciekać przed drapieżnikami, ale nie uciekną przed ptakiem wod-
nym.  
                                                                                                                  Zuzanna Tabisz kl. 5b 
 

Dzień Angielski w szkole 
     Dnia 9 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbył się Dzień An-
gielski. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły w białych ubra-
niach z przypiętą czerwoną różą (stroje liczyły się do Ligi Klas). W 
holu odbywał się taniec angielski. Plakaty na temat tamtejszej 
kultury ozdabiały szkołę. Nauczyciele byli bardzo zaangażowani, 
zachęcali uczniów do wspólnej zabawy.   
                                                                      
                                                   Marta Ryndak, Ania Tompol kl. 6b 

                   

                                                     Bal szóstoklasisty 
    14 czerwca b.r., we wtorek, odbył się bal szóstoklasisty. Na początku 
wybrani uczniowie zatańczyli poloneza, następnie miały miejsce scenki paro-
diujące niektórych nauczycieli. Później zaśpiewano piosenki. Potem każda 
klasa prezentowała swoje wspomnienia z sześciu lat. W dalszej części balu 
uczniowie klas szóstych tańczyli i bardzo dobrze się bawili. 
                             Marta Ryndak kl. 6b 
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Co o bibliotece piszą dzieci z klasy 5e? 

    Moim zdaniem w tym roku jest wiele nowych, ciekawych książek, dzięki czemu dużo osób je 
wypożycza. Panie pracujące w bibliotece szkolnej miło zachęcają do czytania książek.  Julia  5e 
Dużo dzieci przebywa w bibliotece i czyta sporo książek. Maja 5e 
W bibliotece jest dużo komiksów, bajek i literatury popularnonaukowej. Chętnie tu przychodzę. 
Milena 5e 

Nowa seria z Cukierkiem – zajęcia czytelnicze „Spotkanie z książką” 
    Na zajęciach czytelniczych, każdy chciał czytać. Najpierw było losowanie, jaką książkę bę-
dziemy czytać, a następnie poznawaliśmy zapisane historie. Tym razem była to książka   pt. „Nie 
martw się Cukierku”, o kocie, który czekał na narodziny dzidziusia swoich właścicieli. 

 

 

 

Wyjście klasy 4b do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej na prelekcję z ilustra-
cjami   dr Marka Sikorskiego, pt. „Na tropach smoka wawelskiego”. 

    Czy smoki istnieją, czy nie i jak to było ze smokiem wawelskim, mogliśmy się dowie-
dzieć na prelekcji. 
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 Sukcesy biblioteczne!!! 
Najlepsze klasy, które najwięcej wypożyczyły książek 

Najlepsi czytelnicy  w roku szkolnym 2015/16  

Ilość wypożyczonych książek 
Opracowała: p. Ewa Stawińska 

Złodzieje cieni 
    Wokół Charlotte zaczyna się dziać coś dziwnego. Jej przyjaciele chorują na 
nieznaną chorobę. Kuzyn Zee opowiada Charlotte, jak zaczęła się ta plaga. Gdy 
wszystko się sypie, a demon z Hadesu ma opanować świat, Charlotte wraz z kuzy-
nem schodzą do krainy cieni, aby go powstrzymać.  
    Jak myślicie, czy im się uda? 
                                                                  Polecam książkę, Magda Dudziak kl. 5c 

Rilla ze Złotego Brzegu 
   Ta książka to kolejna część „Ani z Zielonego Wzgórza”. Opowiada ona o Rilli, 
córce Ani i Gilberta. Na początku książki witamy się z Rillą, która jest lekkomyśl-
ną dziewczyną, nieznającą jeszcze prawdziwego życia. Wybucha wojna i jest to 
bardzo trudny czas dla Rilli i jej przyjaciół. Najbliższe jej osoby wyjeżdżają wal-
czyć, a ona ma masę spraw „na głowie”. Przeżywa wiele kryzysów, ale nie poddaje 
się i postanawia żyć jak bohaterka.  
     Kończąc książkę, żegnamy się z odważną kobietą, która na własne szczęście zapracowała sama.  

Zuzanna Tabisz kl. 5b 
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BAJKOWO- KSIĄŻKOWE POTYCZKI SPORTOWE 
 

     W kwietniu Świetliczaki z klas II wzięły udział w niezwykłych zawodach sportowych. Dzieci 
przebrane za bajkowe postacie, startowały w konkurencjach sportowych nawiązujących do zna-
nych im z książek i bajek przygód naszych ulubionych bohaterów. Szukaliśmy koralika dla Karolci, 
biegliśmy w bucie pewnego Kota, skakaliśmy w Stumilowym Lesie… Sportowa zabawa była bardzo 
udana, ale nic w tym dziwnego, w końcu potyczki sportowe to coś, co Świtliczaki lubią najbardziej. 
                                                                                                                               P. Asia Dominik 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
DZIEŃ Z PASJĄ 

 

     Przez cały drugi semestr Świetliczaki z grupy pani Asi prezentowały na forum grupy swoje 
pasje. Co piątek mogliśmy dowiedzieć się, co interesuje nasze Koleżanki i Kolegów, w jaki sposób 
spędzają swój wolny czas. Mogliśmy zobaczyć ruchome roboty, kolekcje budowli lego i modeli 
samolotów, mięsożerne rośliny, chińskie figurki i gazety, sztuczki magiczne, pokaz akrobatyki i 
wiele innych interesujących zainteresowań. Było to ciekawe doświadczenie sprawiające, że znamy 
się coraz lepiej. 

p. Asia Dominik 

 

Rozwiązania wiosennych zagadek:  
1. Gołębnik z gołębiami, 2. Króliki, 3. Chomik, 4. Badylarka, 5. Kret, 6. Rybka  
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W świetlicowej Gromadzie 
Jak zapewne wszyscy wiecie, w naszej szkole działa świetlica „Planeta”. Miejsce, w którym młodsi i 
starsi Uczniowie spędzają czas przed lub po swoich lekcjach. A że na świetlicowej „Planecie” wiele 
się dzieje, zapraszamy do działu opowiadającego o świetlicowej gromadzie! 
 
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CUKRZYCY I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH 

„POZDRO!” W NASZEJ ŚWIETLICY W KLASACH TRZECICH 
   Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”  - jest to jeden 
z największych tego typu programów w Europie. 
    Program PoZdro! Fundacji Medicover objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Wrocławia oraz Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Multimedialny pakiet edukacyjny PoZdro to gotowe rozwiązanie, które pozwala na: 
- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, dzięki którym świadomie będą mogli dokonywać 
wyborów związanych z jakością swojego życia, 
- zmotywowanie ich do zdrowego stylu życia, 
- stworzenie mody na prawidłowe odżywanie i sportowe życie. 
                                                                                                        PoZdro! 

p. Małgorzata Kurek 

 
 
 
 
 
 

 
ZAJĘCIA EKOLOGICZNE W KL. 1B I 1A 

     W klasie 1 b podczas zajęć świetlicowych znaleźliśmy się w świecie ekologii. Rozwiązywaliśmy 
krzyżówkę ekologiczną, segregowaliśmy śmieci do specjalnych pojemników, układaliśmy puzzle oraz 
kolorowaliśmy obrazki. Największą frajdę sprawił nam test "Czystości sali". Badaliśmy taśmą kleją-
cą różne miejsca i przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu, a następnie naklejaliśmy taśmę na 
białą kartkę. Każdy ze Świetliczaków po zajęciach otrzymał pamiątkową naklejkę "dbam o środowi-
sko". 

P. Aneta Gaweł 
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KĄCIK FILMOWY... 

Park linowy w Złotym Stoku 
    W Złotym Stoku oprócz kopalni złota i gór znajduje się także Park Linowy „Skalisko”. Jest tam 
najdłuższa tyrolka (zjazd na linie) w Europie, która ma aż 1080 m! Można tam chodzić po trasach 
oznaczonych takimi znakami: sowa, wiewiórka, salamandra, dudek, muflon, gacek, orzeł oraz kon-
dor. Dwie ostatnie trasy są położone bardzo wysoko. „Kondor” to tyrolka „SuperGigant” (czyli 
najdłuższa), natomiast „Orzeł” to tyrolka „Gigant” przeznaczona dla dzieci od lat 12. Pozostałe 
ścieżki są położone nad rzeką i pomiędzy drzewami. Warto tam pojechać!  
                                                                                                               Marta Paszkiewicz kl. 4a 

Zieleniec 
    Zieleniec – malownicza dzielnica Dusznik Zdroju. Położona jest bardzo wysoko w górach, dla-
tego śnieg leży tam aż do marca. W lecie można wspinać się szlakami górskimi. W dodatku w 
zimie są tam olbrzymie i mniejsze stoki narciarskie z wyciągami.  
Byłam tam i sądzę, że warto pojechać.                                              Polecam, Natalia Ojak kl. 5c 

Muzeum Mineralogiczne we Wrocławiu przy ul. Kuźniczej 
   Widzieliście kiedyś kawałek meteorytu? A zwykłą sól, która wygląda jak niezwykły minerał? To 
i wiele innych ciekawych kopalin znajdziecie w muzeum przy ul. Kuźniczej. Na przykład minerał, 
który wygląda jak nitki, czy piryt łudząco podobny do złota. Zadziwiające okazy o niewymawial-
nych nazwach zachwycą was bez wątpienia.                                                Magda Dudziak kl. 5c 

        Góra Chełmiec 
   Chełmiec to szczyt górski o wysokości 851 m n.p.m. Wznosi się bez-
pośrednio nad Wałbrzychem. W latach 80. XIX w. na szczyt poprowa-
dzono dwie drogi gruntowe, wycinając las na jednym zboczu oraz 
wierzchołku, celem udostępnienia góry turystom. W 1888 r. zbudowa-
no kamienną wieżę na wysokość 22 m. Stoi ona do dziś na szczycie góry, ale nie jest udostępnio-
na zwiedzającym. Chełmiec ma strome i trudne podejście. Na szczycie oprócz wieży widokowej, 
znajduje się także wielki biały krzyż, który w nocy jest podświetlony. Przy dobrej pogodzie obie 
konstrukcje widać z kilkudziesięciu kilometrów.  
   Kiedy pierwszy raz zdobywałam tę górę, a był to kwiecień, na szczycie było śniegu po kolana :) 

Kira Wołoszuk kl. 5c  

Kung Fu Panda 3 
    To najnowszy film animowany tej serii z Wytwórni Dream Works. Opowiada o 
pandzie Po, który spotyka swego  ojca. Mistrz Kung-fu Po wyrusza ze swoim ojcem 
do tajemnej wioski pand. Potężna piątka, czyli Małpa, Modliszka, Żmija, Żuraw i 
Tygrysica wraz z mistrzem Shifu pozostają, by chronić prastare zwyczaje i świą-
tynię. Nagle pojawia się Kai, bestia zemsty i niszczy wszystko, co stworzył jego 
wróg – Mistrz Oogway. Co zrobi smoczy wojownik? Jakie będą losy pand? Czy Po 
nauczy się nowej mocy? Dowiecie się, oglądając ten wspaniały film.                                                              
                                                                                                        Polecam, Natalia Ojak kl. 5c 

    Moim zdaniem ten film nadaje się dla młodszych i dla starszych. Zawiera on bardzo dużo 
humoru, chociaż niektóre dowcipy były wciśnięte na siłę. Kung Fu Panda 3 opowiada dalsze przy-
gody głównego bohatera. Gdy Po znajduje swego ojca w międzyczasie pojawia się nowy, bardzo 
trudny przeciwnik. Według mnie film jest naprawdę wart obejrzenia.  

Kasia Głogowska kl. 5c 
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      Nasza szkoła bierze udział w wielu działaniach proekologicznych. Miedzy innymi prowadzone 
są przedsięwzięcia w ramach projektu „WROCŁAWSKIE DZIECI UCZĄ SEGREGOWAĆ 
ŚMIECI” pod patronatem Departamentu Edukacji, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa. 
 

      W tym roku to już XI edycja projektu, a jego tematem jest „Ocal swoje piękne rzeczy 
nie wyrzucaj ich do śmieci”. Cele tego projektu to: promowanie powtórnego wykorzystania 
surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego, po-
przez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, uświadomienie dzieciom i młodzieży 
problemu nadmiernej ilości odpadów, promowanie segregowania odpadów. 
 

      W ramach projektu oraz w innych ekologicznych konkursach uczniowie zajmowali czołowe        
miejsca: 
- Mam auto i co dalej – ekologiczne parkingi we Wrocławiu - Maja Oszczęda kl.4d – I miejsce, 
- Zaprezentuj swoje osiedle - Iga Jakimiak, Monika Jamrozik kl. 6c – III miejsce (film) 
   Eliza Gorgoń, Maja Oszczęda kl. 4d – III miejsce (prezentacja multimedialna) 
   Kamila Łyszczak, Martyna Kapłon kl. 5b – I miejsce (prezentacja multimedialna) 
- „Ze starego coś nowego - sposoby wtórnego wykorzystania odpadów do wykonania pomy-
słowych przedmiotów użytkowych” - Zuzanna Łoś kl. 5b – III miejsce 
- „Odzyskana zabawka” - Zuzanna Łoś kl.5b – III miejsce 
-IX KONKURS PRZYRODNICZY „SUPERSOWA”  Antoni Pacześniak kl. 6c III miejsce 
- LOP-  Mój Las „Grzyby Polskich Lasów” - Martyna Smagała, Jagoda Nawrat kl. 6d -
wyróżnienie, Karolina Gaczyńska kl. 6b – wyróżnienie 
-Międzynarodowy Konkurs „Smacznie, zdrowo, kolorowo” pod hasłem „Nasze zdrowie z sadów, 
ogrodów, pól i łąk”- Szymon Czerski kl. 6d – II miejsce, kat. Zioła w kuchni 
- I Konkurs Przyrodniczy „Młodzi Odkrywcy” - Antoni Pacześniak, Szymon Czerski kl. 6c, 6d- 
III miejsce 
- Szkolny konkurs „Odkrywamy Tajemnice Świata Zwierząt” 
    Paweł Śliwka kl. 6 a – I miejsce 
    Zuzanna Pacia kl. 6b - II miejsce 
    Paulina Łaszkiewicz, Magdalena Kuś kl. 6c i Mikołaj Paździor kl. 6a - III miejsce 
- Szkolny konkurs „Z Atlasem przez Świat” 
   Michał Chawar kl. 6a - I miejsce 
   Adrian Lamberski kl. 6b - II miejsce 
   Julia Tajak kl. 6b - III miejsce 
 

     W kierunku zredukowania odpadów od 16 lat prowadzony jest szkolny konkurs „ZBIERAMY 
MAKULATURĘI  PUSZKI, OCZYSZCZAMY ŚWIAT – POMAGAMY SZKOLE”.  
W roku szkolnym 2015/2016 zebrano: 
- 8843kg makulatury,  
- 80 kg puszek,  
- oprócz tych surowców zbieramy baterie 250 kg  
- oraz nakrętki 660 kg. 
 

     Po raz trzeci szkoła stara się o Certyfikat Zielonej Flagi (już 2 razy byliśmy docenieni 
przez Kapitułę Programu Eco-Schools). 
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Szan zabrał mnie na górę pałacu i zatrąbił. Po czym powiedział: 
"Oto przepowiednia się spełnia, poznajcie córkę morza. Oto Królewna Sara Feria Macija Bez". 
- Przecież ona dawno zaginęła! To oszustka - podburzał lud jakiś mutant (ryba o kształcie czło-
wieka). 
- No i co teraz?- pytałam Szana.  
- To kto, twoim zdaniem, powinien zostać królem? 
- Ja, Morfinus Euzebiusz Merfin III. 
- POJEDYNEK, POJEDYNEK! - krzyczał lud. 
- Dobrze, odbędzie się pojedynek - powiedział Szan i zabrał mnie na dół pałacu. 
- Że co!? Mam się bić!? Ty chyba oszalałeś! - krzyczałam na Szana. 
- Nie będziesz się bić! To pojedynek logiczno-zwinnościowy! 
-Tor przeszkód i matma? 
- Coś w tym guście. 
   Byłam przeszczęśliwa i nagle przypomniało mi się,  że rodzina za mną tęskni... albo myśli, że nie 
żyję. 
- Jutro rano część logiczna - powiedział zadowolony Szan. 
  Szybko poszłam spać na wygodnym łóżku, lecz obudziłam się w jakimś brudnym starym budynku. 
- Szan uważa, że ty naprawdę jesteś syreną? Miałabyś już dawno ogon - zaczął gadać Merfin.  
- Zastawię Cię, muszę płynąć na pojedynek! 
   Pomyślałam sobie, że ja sama w to nie wierzę, że zaraz się obudzę w domku letniskowym. Z 
drugiej strony, co, jeśli to prawda. Może to dzieje się naprawdę. Jeśli tak, muszę się wydostać i 
ich uratować. I nagle moje nogi zaczęły się świecić i łączyć w... ogon. Chwilę później miałam już 
ogon zamiast nóg i moje ręce uwolniły się. Popłynęłam do centrum miasta jak szybko mogłam. Gdy 
tam byłam, krzyknęłam „Oto ja,  Królewna Sara Feria Macija Bez - prawowita następczyni tych 
ziem! Pojedynek odwołany!” Merfin się zdenerwował i podpłynął do mnie, i z przerażenia powstała 
bańka, która go zamknęła. 
- Szan! Co mam zrobić, by ich tu przywrócić?!- krzyczałam zdenerwowana. 
- Wytwórz kule, rób to intuicyjnie! - odpowiedział Szan. 
   Uspokoiłam się, świat zwolnił, zaczęłam ruszać rękami w kółko, i w prawo, i w lewo. Lud rozstąpił 
się, a ja w wolne miejsce rzuciłam kulę. Pojawiło się tam wiele syren i syrenów, w tym Królowa 
syren i Tryton, spojrzeli na mnie i uśmiechnęli się; gdy do nich podpłynęłam, przytulili mnie. 
- Wybaczcie, ale nie mogę tu zostać– tłumaczyłam - na powierzchni mam rodzinę – rozpłakałam 
się. Królowa dała mi bransoletkę i powiedziała „Wróć, kiedy będziesz chciała. Jak tylko wrócisz 
do wody i będziesz tego chciała, zamienisz się w syrenę”. Odpływałam na powierzchnię i żegnałam 
się ze wszystkimi, ale najtrudniej było mi się pożegnać z Szanem.  
- No to chyba się pożegnamy - mówiłam ze łzami w oczach. 
- Odwiedzaj mnie czasem - poprosił Szan. 
- Oczywiście, prawie codziennie, znaczy w wakacje - uśmiechnęłam się. 
- Taaa... – powiedział smutny Szan. 
Przytuliłam go tak, jak najmocniej mogłam i wypłynęłam. Po wyjściu z wody słońce grzało, a ja 
pobiegłam do domu. 
- Tęskniliście?- spytałam z uśmiechem. 
- Jak przeżyłaś? - pytali wszyscy. 
- A czy to ważne? Ważniejsze, że jestem i żyję!- mówiłam. 
 Moje życie zmieniło się na lepsze i zawsze znajduję drogę do mojego ulubionego miejsca...  
Wielki Podwodny Pałac. 
KONIEC 
                                                                                                          Katarzyna Głogowska kl. 5c 
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Ukryty skarb 
      Na tym zdjęciu mała Ania stała na łóżku i krzyczała coś. U jej stóp spoczywał kundelek. 
Moneta.  
- Bawiliśmy się wtedy w poszukiwanie skarbów – westchnęła Anna – teraz wyruszamy po praw-
dziwe złoto. Moneta zaszczekał i wesoło pomerdał ogonem. Płynęli małą łodzią na wyspę. Pośrod-
ku miał być skarb. 
Po kilku godzinach pływania po oceanie dotarli do brzegu wysepki. Ania wy-
szła z łodzi. Dźwignęła Monetę na ręce i doszła na plażę.  
- Piesku, to ten moment! – wykrzyknęła dziewczyna – znajdziemy ukryty 
skarb.  
- Hau, hau! – odpowiedział kundelek i węsząc podreptał w głąb wyspy. 
Ania dotrzymywała mu kroku. Nagle Moneta zatrzymał się i zaczął wyć.  
- Spokojnie, piesku – poszukiwaczka poklepała go po łbie. Zaczęła kopać wokół 
niego. Serce jej biło jak szalone, gdy nagle … 
- Jest! Mam! – Ania odrzuciła łopatę i wyjęła mały kuferek. Otworzyła go i… 
- Pusto?! – dziewczyna usiadła zrezygnowana. - Moneta, idziemy! 
    A pod skałą, na której siedziała młoda poszukiwaczka, kryło się złoto. 

Zuzanna Tabisz kl. 5b 

Podróż do głębin (c.d.) 
    Byłam bardzo zdziwiona i nagle Szan zaczął wyjaśniać. 
-Czemu nie jesteś radosna? No tak, jesteś tu nowa, już za tydzień obchodzimy największe święto 
w całym morzu SEA-STAR.  A w tym roku będzie wyjątkowe, bo w końcu będzie na nim prawdziwa 
syrena. 
- I co, jak w różnych bajkach, ktoś będzie chciał mnie zabić? - powiedziałam lekko kpiącym gło-
sem.  
- Nie, jesteś ostatnią syreną!- Krzyknął Szan. 
-STOP! Po pierwsze, o co chodzi w tym SEA-STAR? Po drugie, nie jestem syreną, nie mam ogona. 
A po trzecie ... - Już nie miałam co powiedzieć, więc zatrzymałam się. 
- Po pierwsze SEA-STAR jest to coś takiego, jak dla powierzchniowców festyn. Tyle, że u nas 
festyn jest jeden raz w roku. Po drugie, nie będziesz miała ogona, dopóki tego nie zrozumiesz i 
nie uwierzysz. A po trzecie, nie musisz być ostatnią syreną, możesz  „ocalić” resztę, ale musisz 
się wiele nauczyć - tłumaczył Szan. 
   Zabrał mnie do jednego z lepszych miejsc na ziemi... a raczej pod; zabrał mnie do podwodnej 
biblioteki. Przeczytałam naprawdę dużo książek, było w nich wiele różnych dziwnych słów i zaklęć. 
Dowiedziałam się wtedy, że musi coś zrobić córka królewska i musi zostać mistrzem ceremonii 
SEA-STAR. 
-Szan. Nie uda się, nie jestem córką królewską i nie jestem mistrzem ceremonii – zmartwiona 
powiedziałam to Szanowi. 
-Jeżeli pokażesz się mieszkańcom, zostaniesz mistrzem ceremonii. 
- A córka królewska? 
- Opowiem Ci teraz pewną przepowiednię: „Córka morza zaginęła, lecz do domu domknęła i choć 
ostatnia, to i uratuje, lud swój ją przyjmuje”. 
-To nie ma sensu- znów powiedziałam to kpiącym głosem - ale zgaduję, że chodzi o mnie. 
-Wszystko wiesz?- zapytał Szan. 
-Chyba tak - powiedziałam niepewnie. 
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Zajęcia w Eko-centrum 

Badanie wody 

Domki dla jerzyków—radość dla dzieci 

W tym roku szkolnym uczniowie mieli kilkakrotnie warsztaty z EKOCENTRUM: 
- Park Zachodni „Zielona edukacja” 
- Zasada 3R, czyli recykling to za mało, 
- Odpowiedzialna konsumpcja, czyli nie daj się reklamom, 
- R jak redukuj, czyli zostań ambasadorem odpowiedzialnej konsumpcji 

Opracowała p. Elżbieta Wdowczyk 
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Brytyjski szylkretowy kot krótkowłosy 
    Miejsce jego pochodzenia to Wielka Brytania. Długość życia to 12-13 lat. 
Waga: 4-8 kg.  
    Koty szylkretowe są dość powszechne i należą do pierwszych gatunków 
kotów krótkowłosych na Wyspach Brytyjskich. Te zwierzęta są bardzo uczu-
ciowe i inteligentne. Są ich dwa rodzaje: koty szylkretowe - mają równomier-
nie rozrzucone łatki na całym ciele i koty szylkretowe białe - mają wielkie łaty 
białego futerka.   
    Obok zamieszczone jest zdjęcie mojego kota, Namiry.                                                                                                                                    
                                                                                        Kira Wołoszuk kl. 5c 

    Mój królik Trixi ma rok. Jest królikiem-miniaturką o maści sza-
ro-burej. Trixi jest łakomczuchem, lubi się bawić i rozrabiać. Jej 
najlepszą rozrywką jest wychodzenie z klatki w środku nocy, wska-
kiwanie na moje łóżko i budzenie mnie do wspólnej zabawy. Urato-
wałam tego zwierzaka i zabrałam od ludzi, którzy o niego nie dbali. 
                                                                Karolina Sękowska kl. 5e 

                               Ptasznik Tygrysi 
    Ptasznik tygrysi (CYCLOSTERNUM FASCIATUM) samiec osiąga 3-
4 cm, a samica 5cm wzrostu. Znosi od 300 do 500 jaj. Tarczka grzbie-
towa jest czerwona, odwłok z "tygrysim" ornamentem, czarne odnóża  
z jaśniejszymi paseczkami. Nie ma różnic w ubarwieniu samic i samców. 
Młode po pierwszej wylince są malutkie, mierzą około 0,5 cm. Barwa ich 
jest żółtawo-brązowa, po następnej wylince zaczynają pojawiać się 
słabo widoczne paseczki i jaśniejsza plamka na odwłoku. Wygląd osob-
nika dojrzałego kształtuje się po 4-5 wylince. Jad jest porównywalny do pszczelego jadu, nie 
jest niebezpieczny dla człowieka.  

     Źródła: Ptaszniki. pl, grafika                                                    Katarzyna Głogowska kl. 5c 

    W marcu większość klas piątych była w kinie na filmie 
„Twardziele”. Film był bardzo interesujący. Najlepszy był 
morał – trzeba pomagać innym i nie dokuczać. Moim koleżan-
kom i kolegom z klasy bardzo się podobał.                                                                                    
                                                                 Natalia Ojak kl. 5c 

UWAGA! 
   Ty też możesz być współtwórcą Ikarka - masz możliwość zamieszczenia u nas swoich tekstów 
lub rysunków. Zapraszamy do redakcji gazetki (w bibliotece). 
    Jeżeli masz jakieś uwagi i komentarze dotyczące gazetki lub naszej pracy, napisz do nas 
(tradycyjnie lub elektronicznie – adres e-mailowy znajdziesz na ostatniej stronie). Za wszystkie 
cenne uwagi serdecznie dziękujemy!                                                                              
                                                                                                                                      Redakcja                                            
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  Rys. Zosia Błażków 2e Rys. Emilka Wójcikowska kl. 2e 

Wywiad z p. Henrykiem Łagożnym - szkolnym konserwatorem 
- Czy możemy zadać panu kilka pytań? 
- Tak. 
- Czy lubi pan swoją pracę? 
- Bardzo lubię. 
- Czy trudna jest praca konserwatora? 
- Bardzo trudna, trzeba znać się na wszystkim. 
- Czy ma pan jakieś hobby, jeśli tak, to jakie? 
- Jazda na rowerze. 
- Od kiedy pracuje pan w szkole? 
- Od 2004 roku. 
- Czy lubi pan dzieci? 
- Bardzo lubię. 
- Czy ma pan jakieś zwierzątko domowe? 
- Nie. 
- Co najbardziej lubi pan robić w domu? 
- Oglądać telewizor. 
- Jak będzie pan spędzał wakacje? 
- Wyjeżdżam na wieś, do rodziny. 
                                           Rozmowę przeprowadziły : Kira Wołoszuk i Wiktoria Dalecka kl. 5c  

Rys. Karina Zachert kl. 2e 
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Rys. Maria Zawadzka kl. 2e 

Rys. Paulina Krajewska kl. 5b 


