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Dzwoni Zuzia do kuzynki. 
- Co robisz? 
- Rozmawiam z tobą. 
- A, to nie będę ci prze-
szkadzać. 
 

W restauracji zdenerwowany gość zwraca się 
do kelnera: 
- Czy może mi pan wyjaśnić, co robi ta mucha w 
moich lodach? 
- Czy ja wiem…? Może jeździ na nartach... Babcia wypełnia papierki w urzędzie skar-

bowym. Wreszcie skończyła i oddaje doku-
menty urzędnikowi, a ten: 
- Ale jeszcze musi się pani podpisać. 
- A jak się podpisać? 
- No, normalnie. Tak, jak się pani podpisuje 
w liście. Więc babcia napisała: 
- „Całuję Was mocno! Babcia Krysia" 

- Czemu krowa poszła do opery? 
- Żeby posłuchać muuuuuuzyki. 

  

 Wybrały: Marta Paszkiewicz  kl. 4a, Anita Kościelny kl. 5c, Natalia Szczapińska kl. 5b   

Podchodzi niedźwiadek do kiosku i pyta: 
- Czy jest bilet po 1,40 zł? 
- Jest - opowiada pani w kiosku 
- A po ile? 

Nauczyciel pyta Jasia: 
- Ile otrzymamy, jeśli podzielimy osiem na pół? 
- To zależy, jak będziemy dzielić. Jeśli w pionie 
– to dwie trójki, jeśli poziomo – to dwa zera. 

U fryzjera: 
- Czy chciałaby pani zachować grzywkę? 
- Tak.  
- Już obciąłem. Zaraz zapakuję. 

Za 7 górami, za 7 rzekami, za 7 lasami 
mieszkała królewna... 
- Dlaczego ja mam wszędzie tak daleko?! 

Turysta chodzi po górskim szlaku. 
Widzi bacę siedzącego na drzewie. 
- Baco, na drzewie się nie siedzi! 
- Siedzi się, siedzi. Pan się nie znasz. 
Po jakimś czasie turysta wraca i widzi bacę leżące-
go na ziemi. 
- A nie mówiłem, że na drzewie się nie siedzi?! 
- Siedzi się, siedzi, ino się nie tańcy. 

   Zderzyły się dwa samo-
chody. Wychodzą kierowcy: 
krowa i mężczyzna. Poli-
cjant pyta: 
- Komu dać mandat? 
- Muuuuuu! – odparła krowa. 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do 
odpowiedzi: 
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 
- Kto? Ja?! 
- Brawo Jasiu, piątka!  

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Świąteczne życzenia 
Warto przeczytać 
Wiadomości biblioteczne 
Warto zwiedzić 
Bliżej - nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość i Nasza galeria 
Kącik UNICEF 
W Świetlicowej Gromadzie 
Szkolny Kącik SKO 
Kącik pupila 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Nasze sukcesy 
Zagadka, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki i Humor  
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  Rys. Marta Paszkiewicz kl. 4a 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
    Nadchodzi radosny czas, bo zaczyna się Święto Bożego Narodzenia wśród nas! :)… Z tej okazji  
w gazetce zamieściliśmy życzenia świąteczne dla wszystkich. Ale też, jak zwykle, dużo ciekawych 
artykułów do czytania na długie zimowe wieczory. Nie zabraknie dobrej zabawy!     

   Redakcja 

 „Zimą” 
Chwycił mróz, śnieg już spadł, 
w bieli tonie cały świat. 
Zimny wiatr na soplach gra, 
dobrze bawię się i ja. 
 

Świetny humor zimą mam, 
na saneczkach z górki gnam 
lub na łyżwach ślizgam się 
przez godzinę albo dwie. 
         Marta Paszkiewicz, kl. 4a 
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Rys. Alicja Hołda kl. 3c 

 
   Wszystkim Uczniom i Nauczycielom z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia dużo szczęścia, 
zdrowia i wielu niezapomnianych chwil przy 
wigilijnym stole, a pod choinką wspaniałych 
prezentów. 
       Marta Paszkiewicz kl. 4a i Redakcja 

  Rys. Magda Dudziak kl. 5c 

Jarmark świąteczny 
      Cały Rynek i jego okolice są piękni ozdobione światełkami. 
Ale na jarmarku świątecznym jest jeszcze lepiej. Można tam 
kupić wiele różnych rzeczy. Każdy znajdzie tam coś dla sie-
bie. Można tam kupić nie tylko ozdoby świąteczne, ale też 
jedzenie, upominki i wiele, wiele innych wyrobów. Po jarmarku 
chodzi dużo osób, wybierając  i kupując różne rzeczy. Jest 
tam czasem taki tłum, że ledwo można się przecisnąć.  
     Polecam odwiedzenie jarmarku i wybranie czegoś ciekawego, np. na świąteczne prezenty. 
                                                                                                                     Zuzanna Tabisz kl. 5b  

Grudzień 
Słonko już nie grzeje. 
Wciąż pochmurne niebo. 
Ptakom trzeba rzucić 
Chociaż pajdę chleba. 
 

A za oknem ciemno, 
tylko Mikołaje 
pośród białych ulic  
wciąż się przechadzają.  
 

Kolorowe lampki  
jak tęcza się mienią. 
Pewnie pragną szybko 
uciec przed jesienią. 
 

Cały świat niebawem  
w białym puchu zaśnie. 
Lecz mnie to nie dziwi, 
bo to grudzień właśnie. 
                           Ewa Sujecka 
(wyszukała Magda Dudziak kl. 5c) 
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   10                     

       11                

      12                    
       13                

   14                      

15                         

     16                      
       17               

      18                  

1. Miesiąc, w którym świętuje-
my Boże Narodzenie. 
2. 24 grudnia. 
3. Świąteczne ciasteczka. 
4. Wieszana na choince. 
5. Pora roku po jesieni. 
6. Na czubku choinki. 
7. Świąteczna ryba. 
8. Lepiony ze śniegu. 
9. Główny kolor ubrania św. 
Mikołaja. 
10. Dzielimy się nim w dniu 
Wigilii. 
11. Choinkowe, migocące. 
12. Rudolf Czerwononosy był … 
13. Boże Narodzenie to dzień 
narodzin … 
14. Znajdujemy pod choinką. 
15. „Przybieżeli do  … pasterze”  
16. Podobne do kolędy, śpiewa-
na podczas Bożego Narodzenia. 
17. Słodka potrawa Bożonaro-
dzeniowa. 
18. Długi, wieszany na choinkę. 
            Karina Piotrowska kl. 5c 

1. Ryba na wigilijnym stole. 
2. Od Mikołaja dla niegrzecznych dzieci. 
3. Można z niego zrobić bałwana. 
4. Zimą na uszach zamiast czapki. 
5. Zimowa przerwa. 
6. Wiszą na niej bombki. 
7. Jest ich 12 na wigilijnym stole. 
8. Sprzęt zimowy zamiast sanek. 
                                 Anita Kościelny kl. 5c 
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1. … Bożego Narodzenia. 
2. Drzewko świąteczne. 
3. Wiosna, lato, jesień … 
4. Dostajemy je na Wigilię. 
5. Gdy zabłyśnie pierwsza … zaczynamy 
wieczerzę wigilijną.                                                      
                            Magda Dudziak kl. 5c 
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Ponownie jesteśmy na I miejscu w „Rowerowej szkole" 
Uroczyście we wrocławskim Eko-Centrum na ulicy Wincentego z rąk pana wiceprezydenta miasta 
Macieja Bluja otrzymaliśmy dyplom za I miejsce w ,,Rowerowej szkole", w edycji wrocławskiej. 

Nominowani do etapu powiatowego w konkursie zDolny Ślązaczek - języki obce 
    Gratulujemy następującym uczniom przejścia do etapu powiatowego w konkursie zDolny Ślą-
zaczek: 
JĘZYK NIEMIECKI: Maksymilian Kochan, Paweł Śliwka 
JĘZYK ANGIELSKI: Adrian Lamberski, Jagoda Nawrat, Martyna Smagała 

HASŁO: ………………………………………... 

Wyniki konkursu na laurkę i życzenia dla biblioteki 
Klasy 1-3 :  
1 miejsce – Jakub Gleń 2b,  
2 miejsce – Klaudia Rejek 3b 
3 miejsce – Emilia Rotko 2a  
Wyróżnienia: Maciej Kowalczyk 2b, Maja Wieczorek 2b, Gabriela Rotko 2a 
W klasach 4-6 nagrody główne otrzymują:  Anita Kościelny 5c i Barbara Lipiec 6b 

Nasi uczniowie w finałowym etapie Zdolnego Ślązaczka  
    Kilkoro naszych uczniów z klas VI-tych zakwalifikowało się do trzeciego,  finałowego etapu 
Zdolnego Ślązaczka. W tym prestiżowym konkursie reprezentować szkołę będą: 
1. Blok polonistyczny: Michał Chawar 6a, Maciej Leszczyński 6c, Alicja Musiał 6d, Jan Piotrowski 
6d 
2. Blok matematyczny: Michał Chawar 6a, Maciej Leszczyński 6c, Alicja Musiał 6d, Jan Piotrow-
ski 6d, Paweł Śliwka 6a 

Wyniki konkursu „Opowieści z Narnii - Srebrne krzesło” 
    W konkursie „Opowieści z Narnii - Srebrne krzesło” , który odbył się 26 XI b.r. zwyciężyły 
uczennice: 
I miejsce – Magdalena Dudziak kl. 5c oraz Wiktoria Lubczyńska kl. 4d 
II miejsce – Agnieszka Semeniuk kl. 5c 
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                       Pamiętnik księżniczki 
   „Pamiętnik księżniczki” to seria napisana przez Meg Cabot. Tytuł brzmi 
dziecinnie, ale tak naprawdę jest dla wszystkich: dla starszych i młodszych. 
Opowiada o Mii, która dowiaduje się, że jest księżniczką. Ona jednak chce być 
taka, jak wszystkie nastolatki w jej wieku. Zdobywa chłopaka, uczy się do 
sprawdzianu, ma przyjaciół i problemy szkolne. Nie musi jej dochodzić jeszcze 
uczenie się, jak być idealną księżniczką. 
Książka jest ciekawa i śmieszna. Naprawdę bardzo polecam!                                                                    
                                                                                        Zuzanna Tabisz kl. 5b    

KĄCIK FILMOWY... 

Rys.  Kinga Grabowska kl. 2e 

    Pamiętnik grzecznego psa 
    „Pamiętnik grzecznego psa” Wojciecha Cesarza i Katarzyny Terechowicz to 
książka o przygodach psa imieniem Winter, który z hodowli psów trafia do pew-
nej rodziny. Dzieci są nim zachwycone, jednak Winter tęskni za mamą. Na 
szczęście niezbyt długo. Rodzina przeżywa wspaniałe i prawie zawsze śmieszne 
przygody. Czy to na wakacjach, czy w lesie… Książka jest zabawna, wesoła i 
ciekawa. Nawet największy ponurak się uśmiechnie. 
    Polecam także książki: „Wakacje grzecznego psa’’ i „Nowe przygody grzecz-
nego psa’’. Warto przeczytać? Warto!                                                                                                                   
                                                                                                                Marta Paszkiewicz kl. 4a 

Tajemniczy ogród 
   Jest to film wyreżyserowany przez Agnieszkę Holland w 1993 r. na podsta-
wie książki o tym samym tytule. Film opowiada o małej Mary, która początkowo 
jest bardzo zarozumiała i określana jako brzydka. Traci rodziców (którzy 
zmarli na cholerę), potem wyjeżdża do swojego nowego domu z panią Medlock 
(gospodynią). Kiedy pierwszy raz odkrywa historię o tajemniczym ogrodzie, 
bardzo ją to ciekawi. Kiedy znajduje ogród, przeżywa wspaniałą przygodę ze 
swym kuzynem, Colinem oraz miejscowym Dickiem. 
Gorąco polecam ten „tajemniczy” i bardzo ciekawy film. 

Natalka Ojak, kl. 5c 

  Rys. Kinga Nych kl. 2e Rys. Karina Piotrowska kl. 5c 

Zabić Drozda 
    Książka pisana oczami Jean Louise Finch, nazywanej przez wszystkich Skaut, 
opowiada o dzieciństwie jej i starszego brata Jema (Jeremiego Atticusa Fin-
cha). Akcja rozgrywa się w Alabamie (Ameryka) w latach 30 XX wieku. Książka 
dotyka problemów rasowych, rozpraw sądowych, ale też takich prostych spraw, 
jak rozpoczęcie edukacji szkolnej.  
Ojciec rodzeństwa, adwokat Atticus zapewnia dzieciom ciekawe dzieciństwo.     
                                                                          Polecam, Magda Dudziak kl. 5c 
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Spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim 
   19.11.2015 uczniowie klas V a, b, c  i VI a, b, c  uczestniczyli w 
spotkaniu z pisarzem, Łukaszem Wierzbickim. Zaproszeni zostali  
także uczniowie z opiekunami z innych szkół m. in.  z  SP nr  12     
i 93. Pisarz i zarazem podróżnik opowiadał uczniom o swoich 
książkach m. in. : „Afryka Kazika", „Dziadek i niedźwiadek", które 

są napisane na podstawie autentycznych zdarzeń. Można było uzyskać autograf i zapoznać się tak-
że z książkami „Machiną przez Chiny", „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”. Uczniowie z 
ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w tym spotkaniu. Mogli poznać historię Kazimierza No-
waka, misia Wojtka i samego Łukasza Wierzbickiego, który od dziecka marzył, żeby zostać pisa-
rzem. Wielu uczniów chciało wypożyczyć książki Łukasza Wierzbickiego jak najszybciej. Oto kilka 
zdań uczestników spotkania:                   

Bądź Mikołajem. Podaruj książkę na Święta dla biblioteki! 
   Biblioteka rozpoczęła przedświąteczną akcję, która potrwa do 22.12.15 r. Już od Mikołajów do-
staliśmy dużo książek, które można wypożyczyć. Zapraszamy do przynoszenia prezentów dla biblio-
teki i czytania darów mikołajkowych. 

Moim zdaniem spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim było niezapomnianym przeżyciem. 
Mogliśmy poznać Jego twórczość. Książki napisał na podstawie prawdziwych zdarzeń. W końcu 
mało pisarzy decyduje się opisać prawdziwe historie dla dzieci. Łukasz Wierzbicki jest niezwy-
kłym człowiekiem.                                                                                    Witold Widomski kl. 6c 

Dzisiaj 19.11.15 odbyło się spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim. Pisarz opowiadał przy-
gody, które opisał w swoich książkach: „Afryka Kazika” oraz „Dziadek i niedźwiadek”. Wszystkie 
klasy, które uczestniczyły wyszły z tego spotkania zachwycone. Ja też. 
                         Oskar Wójcikowski kl. 6c 

„Książki naszych marzeń” – biblioteka otrzymała nowe książki. Już niedługo będzie można je 
wypożyczać! 
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   ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    

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 
odpowiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 
 

                                                                                                                                     Redakcja 
Zagadka: 
   Jedna cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła? 

Karina Piotrowska 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:    
  
5x7=      3x6=       8x3=     12x2=      5x5=        6x6=      11x2=     5x6=     7x4=      4x9=          

          
15:3=       9:3=         8:4=       12:2=      12:4=       30:2=       90:2=       30:3=       24:4=        

 
1.      40-31=           Odpowiedź: (zakreśl prawidłową)        a)  19       b) 1          c) 9  

2. 9x5=            Odpowiedź: (zakreśl prawidłową)        a)  45       b) 40      c) 50    

3.       16:2=            Odpowiedź: (zakreśl prawidłową)        a)  6         b) 8         c) 12  

Gry ruchowe         
Zabawa  „Bieg kelnera" 

    Potrzebne będą plastikowe lub papierowe talerzyki oraz piłka do ping-ponga dla każdej druży-
ny. Zabawa przeznaczona jest dla minimum 4 osób. Zawodnicy ustawiają się na mecie, pierwszy 
zawodnik z każdej drużyny trzyma na podniesionej w górze dłoni talerzyk, a na nim piłeczkę. Po 
usłyszeniu „start”, zawodnicy biegną do wyznaczonego punktu i zawracają. Przekazują talerzyk z 
piłeczką kolejnemu koledze z drużyny i on rusza do biegu. Upuszczenie piłeczki powoduje ko-
nieczność powrotu do linii startu i ponowne rozpoczęcie biegu. Wygrywa drużyna, której wszyscy 
zawodnicy pierwsi zaliczą bieg z piłeczką.     
Pomysł na zabawę ze strony internetowej STRESSFREE INSPIRACJE DO LEPSZEGO ŻYCIA. 

Katarzyna Głogowska kl. 5c 
                                                                                 

9+7=      15+8=       49+11=      17+4=      13+5=      7+10=      80+7=      

7-2= 9-6=        12-8=       52-3=       13-6=       8-0=       35-28= 
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Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 

     Na Żyrafiej Stronie obecni oraz przyszli 
członkowi SKO, jak również wszyscy sympatycy 
Żyrafy Lokatki mogą znaleźć informacje oraz 
nowości dotyczące naszej Szkolnej Kasy Osz-
czędnościowej.  W czasie jesiennych miesięcy 
Żyrafka Lokatka odwiedzała naszych najmłod-
szych uczniów– pierwszaków i opowiadała im o 

SKO. Dzieci brały udział w klasowych konkursach na najciekawszy banknot i 
zgłębiały wiedzę o oszczędzaniu i bankowości elektronicznej. Zaś uczniowie 
klas 2b, 2f i 2i uczestniczyli w zajęciach dotyczących naszej waluty, prowadzonych przez Panią 
Dorotkę i Panią Kasię z banku PKO.  W szkole pojawiła się również pluszowa Lokata, która dziel-
nie reklamuje SKO w holu szkoły. W tajemnicy zdradzimy, że zanim tu trafiła, otrzymała ksią-
żeczki o swoich przygodach autorstwa Emmy i Ali z klasy 2f. 

P. Joanna Dominik, opiekun SKO    

Serwal 
    Sylwetką przypomina psa, ale należy do rodziny kotowatych. Jego 
sierść jest podobna do sierści geparda, zdarza się też, że jest całkowicie 
czarna. Drapieżnik bardzo dobrze pływa. Poluje przeważnie skacząc na 
zdobycz i uderzając w nią łapą. Jego ciało ma 60-70 cm długości, a ogon 30
-40 cm. Waży 17-18 kg. Żyje 12-17 lat, ale w wyjątkowych przypadkach do 
23 lat. Samica rodzi 1-3 kociąt.  
    Serwale jadają drobne ssaki, ptaki, jaszczurki, ryby i owady. Zdarza im 
się także jeść owoce. Zamieszkują Afrykę (na południe od Sahary). W 

niektórych państwach są chronione. 
Magda Dudziak kl. 5c 

Ślimaki afrykańskie 
    Ślimaki afrykańskie to największe ślimaki lądowe świata, ich 
muszle osiągają długość od 10-20 cm, a masa ich ciała osiąga na-
wet 0,5 kg. Jaja tych ślimaków mają kształt i wielkość jaj pta-
sich, czyli do 2,5 cm. Niektóre gatunki tych ślimaków są hodowa-
ne w celach konsumpcyjnych, a także jako zwierzęta domowe. 
Ślimaki te nie sprawiają kłopotów, gdyż na czas wakacji można je 
zahibernować. Hibernują się one, gdy ich gleba jest sucha i nie 
mają jedzenia. Obudzić je można zawilgoceniem gleby. Wyżywienie ślimaka afrykańskiego nie 
sprawia kłopotu. Żywią się warzywami i owocami. Latem można podawać im liście mlecza i babki. 
Zachęcam do hodowli,   

Katarzyna Głogowska kl. 5c 
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Targi Dobrych Książek Wyjście klasy 2 h i uczniów z Klubu Przyjaciół Biblioteki 
- „3 grudnia 2015r. rozpoczęły się Targi Dobrych Książek w Hali Stulecia. Były tam ciekawe, inte-
resujące książki i bardzo dużo innych rzeczy. Warto było pójść. Bardzo mi się podobało.  Milena 
Mazurek kl. 5e 
- „3 grudnia 2015r. byliśmy na wrocławskich Targach Dobrych Książek. Wszędzie porozstawiane 
były stoiska z książkami, grami oraz różnymi rzeczami. Były tam książki dla młodszych i star-
szych. Bardzo podobało mi się na tych Targach i warto było tam być.   Zuzanna Tabisz kl. 5b 
Relacje dzieci z kl. 2h, które były na Targach z p. Joanną Graczyk i p. Ewą Stawińską: 
                            Było świetnie , bo: 
- można było oglądać książki i sprawdzić, co w nich jest i można było kupić Minecraft.  Beniamin  
- mogliśmy zobaczyć książki i wziąć zakładki.  Hubert  
- można było cos kupić i, że tyle rzeczy było za darmo. Julia  
- było tyle za darmochę!  Michał  
- można było brać udział w konkursie i, że książeczki były dwustronne. Hania  
- było super i ekstra!  Amelia  
- było dużo książek, że było coś za darmo. Bartek  
- były nie tylko książki, ale też gry planszowe.  Iza     
- każdy dostał za darmo od Wydawnictwa Jedność czasopismo z filmem.  Ania   
- fajnie było, pięknie, były gry.  Adam  
- podobało mi się wszystko i  że był Mol książkowy i mówił, jakie można zjeść literki. Milena  

                                                      Pasowanie na czytelnika  
    16 grudnia 2015r. odbyło się  „Pasowanie  na czytelnika”  dla pierwszych klas. Uczniowie z klasy 
4b przygotowali przedstawienie „Zaczarowany świat bajek”. Występowali: Królowa Książka, Kop-
ciuszek, Calineczka, Śnieżka, Kot w butach, Sindbad, Królowa Śniegu. Dzieci przeszły egzamin „na 
szóstkę” , bo na wszystkie zagadki znały odpowiedzi. Każda klasa pierwsza otrzymała pamiątkowy 
dyplom i zakładki do książki. Razem z Królową Książką uczniowie ślubowali o książkę dbać i często 
czytać. 

 Przygotowała : p. Ewa Stawińska      
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Jezioro Gim 
    Piękne, czyste jezioro ok.45 min. od Olsztyna. Sosnowe lasy 
otaczające Gim są idealnym miejscem na obozy harcerskie. 
Okolica jest pełna jagód, poziomek i innych tego typu owoców. 
Wokół  jeziora jest kilka campingów i pensjonatów.                                                                              
                                                                Magda Dudziak kl. 5c 

Szczawnica 
    Szczawnica to miasteczko w województwie małopolskim, nad 
potokiem Grajcarkiem w Pieninach. Jest to miasto uzdrowisko-
we, w którym można napić się wody:  Jan, Józef, Józefina, Wan-
da, Magdalena i Szymon. Do atrakcji przede wszystkim należy 
spływ przełomem Dunajca, który dostarcza niezapomnianych 
atrakcji. Warto wybrać się  na wycieczkę rowerową do Czerwo-
nego Klasztoru, który jest  na Słowacji, trasa  wiedzie wzdłuż Dunajca. Z miasteczka roztacza 
się przepiękny widok na najwyższy szczyt Pienin -Trzy Korony. 
   W  gorące dni w Grajcarku można się ochłodzić. Jest to idealne miejsce na wakacje, ponieważ 
jest tam wiele ciekawych miejsc do zobaczenia. A także na ferie zimowe, ponieważ jest tam 
wyciąg narciarski na górę Palenicę i wiele tras narciarskich w okolicy. 

Marta Ryndak kl. 6b 

Rzym 
    Rzym jest stolicą Włoch. Jest tam wiele zabytków, które warto 
zwiedzić.  
Jednym z najpopularniejszych zabytków Rzymu jest Koloseum. To 
starożytny amfiteatr. Z okazji zbudowania Koloseum urządzono 
igrzyska. Trwały 100 dni. Podczas nich zabito 5 tysięcy zwierząt. 
Kolejnym, równie popularnym miejscem jest Plac Hiszpański. Na-
zwa pochodzi od mieszczącego się tam historycznego budynku 

ambasady Hiszpanii. Plac zdobi Fontanna della Barcaccia w kształcie łodzi. Nad placem dominują 
Schody Hiszpańskie. Są jednymi z najdłuższych i najszerszych w Europie. Mają aż 138 stopni.  
    Zwiedzanie Rzymu może zająć wiele dni. Polecam zobaczenie tego miasta, na pewno się nie 
zawiedziecie.                                                                                               Zuzanna Tabisz kl. 5b 

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej 
    Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej to 
naprawdę wyjątkowe miejsce. Mieści się na terenie historycznej 
parowozowni. Można tam zobaczyć kilkadziesiąt różnych loko-
motyw, stare drezyny i wagony. Jeśli ktoś ma ochotę, może 
przejechać się zabytkowym parowozem albo pooglądać wielką 
makietę kolejową z pociągami, domami i małym dworcem. Na 
zwiedzających czekają także wystawy: starych motocykli, kom-
puterów, maszyn drukarskich i zabawek.  
    Jeśli macie dużo siły, możecie spróbować ruszyć z miejsca 
drezyną. To wcale nie takie łatwe! Odwiedźcie muzeum, by się przekonać. 

Marta Paszkiewicz kl. 4a 
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SPOTKANIE Z PANIĄ ANNĄ PASZKIEWICZ- AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI 
   Jesienne popołudnia w naszej świetlicy były jak zawsze ciekawe i kolorowe, a w tym roku też 

bardzo wyjątkowe, gdyż mieliśmy zaszczyt gościć w naszych skromnych 
progach Panią Annę Paszkiewicz- autorkę książek dla dzieci. Pani Ania opo-
wiadała nam jak powstają książki, kim jest edytor, introligator, jak powsta-
ją ilustracje, a także czym jest malarstwo abstrakcyjne. Na spotkaniach 
nie zabrakło także książek autorstwa Pani Paszkiewicz, a dla nas wszyst-
kich wielką przyjemnością i nie lada zaszczytem była możliwość wysłucha-
nia ich w interpretacji samej Autorki. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jeden 

raz spotkamy się z Panią Paszkiewicz po drugiej stronie liter „Plosiaczka” czy „Pafnucego”. 
P. Asia Dominik 

SPOTKANIE Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ  
   Jak powszechnie wiadomo w naszej świetlicy 
lubimy przyjmować gości. Tym razem bardzo 
szczególnego Gości miała zaszczyt podejmo-
wać grupa pań Joli i Lidki. A był nim Tato Ka-
roliny Woźniak, który w zajmujący sposób 
opowiadał o kulturze żydowskiej i zwyczajach 

związanych z Chanuką. Podczas spotkania dzieci poznały symbole tego święta. Zobaczyły przynie-
siony przez Tatusia Karolinki najstarszy symbol narodu żydowskiego, jakim jest Menora - siedmio-
ramienny świecznik. Dowiedziały się, czym różni się on od świecznika ośmioramiennego, czyli Meno-
ry Chanukowej. Poznały najpopularniejszą zabawę chanukową – drejdel- czworoboczny bączek, na 
którego ściankach znajdują się cztery hebrajskie litery: n, g, h, f/sz będące pierwszymi literami 
zdania: „Nes gadol haja szam”, co oznacza „Cud wielki zdarzył się tam”. Była to z pewnością bardzo 
pouczająca lekcja międzykulturowości. Serdecznie dziękujemy Tacie Karolinki, który w tak intere-
sujący i zajmujący sposób uczył naszych uczniów akceptacji. 

p. Jola Skotnicka 
MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA NA WYSTAWĘ LEGO 

   Z okazji Mikołajek grupa pani Asi wybrała się na 
wycieczkę na największą w Polsce wystawę klocków 
Lego. Budowle na wystawie zachwyciły nas. Szcze-
gólnie przypadły nam do gustu konstrukcje związa-
ne ze „Star Wars” oraz makiety różnych sławnych 
budowli. Na dłuższą chwilę zatrzymaliśmy się przy 
makiecie Titanica, której rozmiary zrobiły na nas 
ogromne wrażenie. Na zakończenie wycieczki spędziliśmy miłe chwile w stre-

fie zabaw, gdzie mogliśmy rozwijać swoją pomysłowość korzystając oczywiście z klocków Lego, 
oglądać ciekawe edukacyjne filmy w strefie kinowej oraz „malować” klockami. Wystawa bardzo 
nam się podobała i mamy nadzieję, że nie była to nasza ostatnia świetlicowa wycieczka. 

P. Asia Dominik 
ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 

   Wielkimi krokami zbliżają się te najbardziej wyczekiwane przez wszyst-
kie dzieci - Święta Bożego Narodzenia. Świąteczną atmosferę czuć już w 
wielu grupach świetlicowych, a to za sprawą naszych pracowitych uczniów, 
którzy przygotowują  ozdoby i dekoracje. „Świetliczaki” z grupy pani Asi 
postanowiły nawet upiec świąteczne pierniczki. Dzieci same rozwałkowały 
ciasto, wycinały pierniki, a na koniec je pięknie ozdabiały. Praca małych cu-

kierników bardzo nam się podobała i myślimy, że już wkrótce znów będziemy mogli przeżyć w świe-
tlicy kolejną kulinarną przygodę.                                                                             P. Asia Dominik                                                                             
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   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, postanowiliśmy dodać do „Ikarka” specjalny dział opowiadający o świe-
tlicowej gromadzie. Zapraszamy do lektury! 

PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA 
   Tradycyjnie, jak co roku, przyjęliśmy do naszej świetlicy nowych członków. Samo uczęszczanie 
do świetlicy jednak nie czyni dziecka stuprocentowym „Świetliczakiem”. Do tego potrzeba PASO-
WANIA! Każdy, kto chce się nazywać „Świetliczakiem”, musi przejść ten rytuał. W listopadzie 
wszystkie pierwszaki zmierzyły się z zadaniami, jakie czekały ich w drodze po upragniony tytuł. 
Dzieciaki musiały wykazać się wiedzą, wyobraźnią, znajomością regulaminu świetlicy. Poddane 
zostały próbom, z którymi poradziły sobie doskonale! Z chęcią i zapałem śpiewały także hymn 
szkoły oraz świetlicy. Po uroczystym ślubowaniu w obecności pani wicedyrektor Jolanty Skotnic-
kiej każdy ze „Świetliczaków” otrzymał pamiątkowy dyplom. 

Cieszymy się z nowych „Świetliczaków”!          p. Aneta Gaweł 

 

 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
    Z okazji 113 Urodzin Pluszowego Misia uczniowie klas trzecich mieli okazję do wspólne-
go świętowania. Odbyły się liczne konkursy i zabawy. Można było sprawdzić swoją wiedzę w kon-
kursie „Co wiemy o niedźwiedziach”, wspólnie zatańczyć „misiową choreografię”  czy stworzyć 
misiowy kolaż.  W tym samym czasie drugoklasiści śpiewali misiom gromkie „Sto lat”, szyli swojego 
pluszowego misia i brali udział w zmaganiach przygotowanych przez bajkowe misie.  
 A na zakończenie miłego dnia rozdane zostały dyplomy i słodkości. 

P. Małgosia Kurek i p. Asia Dominik 
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Czy wiesz, że:  
- Kurz to mieszanina różnych śmieci, zarodników grzybów, grudek ziemi, czy nawet naszego na-
skórka. Tworzy się, gdy śmieci robi się za dużo. Zbijają się wtedy w grudki i kłębki, najczęściej 
za łóżkiem oraz w różnych ciemnych zakamarkach. Czasami na kurz mówi się „koty’’. 
                                                                                                                 Marta Paszkiewicz kl. 4a  
- Najwyższe  wzniesienie na Księżycu ma 7830 m wysokości. 
- Z Ziemi gołym okiem można zaobserwować 5 planet, z  najjaśniej świeci Wenus. 
- Trzej Amerykanie, których nazwiska ze zrozumiałych względów utajniło towarzystwo loteryjne, 
wygrali razem w Lotto 65 milionów dolarów. 
- W 1956 roku w Iranie trysnęło źródło ropy naftowej nazwane „Albarz nr 5”. Przez 3 miesiące 
ropa strzelała z dziury wiertniczej.  
                                                                                          Kasia Głogowska i Anita Kościelny kl. 5c                                          

Wywiad przeprowadzony przez uczniów klasy 4c i 4d w ramach koła polonistycz-
nego z przewodniczącym szkoły, Adrianem Lamberskim z klasy 6b. 
 
- Dlaczego zgłosiłeś do wyborów na przewodniczącego szkoły? 
- Byłem namawiany przez wiele osób, dlatego że w roku poprzedzającym zostałem wiceprzewod-
niczącym. Miałem doświadczenie, którego wcześniej mi brakowało. 
- Czy stresowałeś się, gdy były wybory? 
- Nie, nie stresowałem się. Nie miałem powodu. 
- Kiedy zrealizujesz swoje obietnice wyborcze? 
- Jedno z moich doświadczeń to niedawanie obietnic wyborczych. Należy je unikać, aby ludzie 
później tobie ich nie wypominali. 
- Jak układa Ci się współpraca z innymi kolegami z Samorządu ( wice, sekretarz)? 
- Współpraca ta układa się bardzo dobrze. Myślałem, że nie będą tak skorzy do pomocy.  
- Co sądzisz o systemie nauczania w naszej szkole i punktach dodatnich i ujemnych z zachowa-
nia? 
- System nauczania jest bardzo dobry ( w końcu to jedna z lepszych szkół we Wrocławiu). Punk-
ty dodatnie i ujemne to, jakby powiedzieć, „miłe urozmaicenie”. 
- Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole i jakiego nauczyciela lubisz najbardziej? 
- Moim ulubionym przedmiotem jest na pewno język angielski. Mimo to nie mam ulubionego nau-
czyciela, bo wszystkich bardzo lubię. 
- Czy nie uważasz, iż w naszej szkole jest zbyt głośno na przerwach? 
- Hałas jest zbyt duży, dlatego właśnie teraz pracujemy nad tym z Samorządem. 
- Czy uczęszczasz na dodatkowe zajęcia poza szkołą? Co lubisz robić w domu? 
- Poza szkołą chodzę na dodatkowe lekcje angielskiego i zajęcia z hip-hopu. W domu robię pre-
zentacje i zgłębiam wiedzę informatyczną. Czytam książki ( nie tylko lektury), rysuję, „gogluję”, 
słucham muzyki. 
                                                                                              Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
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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                                                   

                                                  „Klątwa” (c.d. opowiadania) 
   Na szczęście, albo i nie, ryk uciszył płacz małego dziecka. 
- Och, ci - odezwał się głos, który przedtem wydał potworny ryk. 
Weszłam do jaskini. Posuwałam się coraz głębiej, aż nagle zobaczyłam smoka. Wśród jego skrzy-
deł leżało niemowlę i płakało.  
- Kto ty jesteś!? - zawołałam srogo. 
- Uspokój się, dziecko - odparł smok - jestem Karin. 
- Co tu robisz? I co to za niemowlę?- zapytałam. 
- Zaklęli mnie w smoka. Muszę do tego ciągle opiekować się bobasem. On 
nigdy nie urośnie! - użalał się Karin. 
- Jeśli cię zaklęli, mieli jakiś powód- powiedziałam. 
- Mój brat... Pomylono mnie z nim - wytłumaczył Karin - rozumiała mnie tylko Marysia... 
- Co??? Ta Marysia? - nie mogłam uwierzyć. 
- Ona cię tu przyprowadziła? Miło z jej strony. To moja siostra - rzekł Karin. 
- Jak cię uwolnić z czaru? 
- List. Jest za mną. Są tam wskazówki - szepnął Karin. 
Odnalazłam bez trudu list na którym było napisane: „Szukaj, gdzie oko nie sięga". 
(c. d. n.)                                                                                                           Zuzia Tabisz kl. 5b 

                   „Kraj Lemurów” 
Za lasem, za górą 
Pod mokrą tą chmurą 
W zamku grubomurym 
Mieszkają lemury 
Czerwone, niebieskie 
I w kropki, i w kreski 
Swawolne, pokrętne, 
Wścieklizną dotknięte 
A tam księżniczka lemurza 
Pędzi gdzieś niczym burza 
Królestwo szałem objęte 
Tu ma Achillesa piętę 
Że w bezprawiu wszyscy żyją 
I kłopoty sobie szyją 
Nie mogąc dojść do zgody 
W niełaskę popadli pogody 
 

Nikt ich tam nie szanował, 
Pomocy nie proponował 
Dnia pewnego 
Koło zamku tego 
Myśliwy przechodził 
I dźwięk go ugodził 
Do zamku się na palcach dostał 
I wszystkie lemury wychłostał 
Chociaż o pomoc wołały 
Zwierzęta już dość ich miały 
Dzisiaj manier nauczane 
W prezencie dla ZOO złożone 
Mogą ucieszyć każdego 
Turystę wrocławskiego 
Jeśli Wy tam przyjdziecie 
Także je odnajdziecie 
         Napisała Magda Dudziak kl. 5c 

  Rys. Internet 
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Kącik UNICEF 
    Od września 2013r. nasza szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. Za nami już kilka akcji pomo-
cowych, m.in „Gwiazdka dla Sierra Leon”, „Szkoła z Prawami Dziecka” i „Wszystkie kolory świata”. 
A w tym roku postanowiliśmy włączyć się do akcji: „MALI uczniowie idą do szkoły”. 
„Mali uczniowie idą do szkoły” to projekt edukacyjno-pomocowy, w ramach którego uczniowie 
wezmą udział w zajęciach na temat dostępu do edukacji na świecie. W oparciu o specjalnie przy-
gotowane materiały dowiedzą się, dlaczego miliony dzieci nie mogą chodzić do szkoły, jak wygląda 
ta sytuacja w różnych regionach świata i co robi UNICEF, aby umożliwić jak największej liczbie 
dzieci zdobywanie wiedzy. Na podstawie materiału filmowego, nakręconego w tym roku w Mali, 
polscy uczniowie poznają problemy swoich rówieśników z Afryki. W ramach akcji uczniowie będą 
mogli pomóc dzieciom z Mali zbierając fundusze, które umożliwią im naukę. Jako, że naszym 
celem jest upowszechnienie edukacji, to sposób niesienia pomocy też powinien mieć wymiar edu-
kacyjny. Dlatego proponujemy, aby dzieci stworzyły swoje własne książki. Wszystkie książki, któ-
re w życiu czytamy wzbogacają nas. Będą one miały dodatkową, szczególną funkcję – przyniosą 
korzyść innym dzieciom. Każdy uczeń może stworzyć dowolną książkę – krótką opowieść przygo-
dową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. Rodzaj literatury, jak i technika wykona-
nia są dowolne. Książki mogą być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami. Do wykonania 
takich książek wystarczą podstawowe artykuły piśmiennicze (kartki papieru, długopisy, kredki) i 
przede wszystkim wyobraźnia. Uruchom swoją kreatywność i pomóż dzieciom w Mali cieszyć się 
edukacją!. 
WYMOGI: Książka powinna być w formacie A5, w sztywnej okładce zawierającej tytuł oraz auto-
ra, powinna zawierać ilustracje lub zdjęcia, a także numery stron. Może być wykonana w charak-
terze książki obrazowej. Tytuł wykonywanej książki w SP 118: „SZKOLNE PRZYGODY”. Wyrazy 
do wykorzystania w książce: 
SZKOŁA, PRZYGODA, WROCŁAW, PILOT, LOTNISKO, RZEKA, SŁOŃCE, TĘCZA, FANTA-
STYCZNE, DYREKTOR, UCZEŃ, PRZYJAZNY , WESOŁY, DZWONEK, NAGRODA, CISZA, ZA-
BAWA, KOLOROWY, KSIĄŻKA, CZYTANIE, FOTEL, PODRÓŻ, PLECAK, SKRZYNIA, ODKRY-
CIE, OKNO, ŚWIAT, DZIURKA OD KLUCZA, RÓŻOWE OKULARY, TABLICA, LUNETA, 
GWIAZDY, SZAFA, NIESPODZIANKA, KAMIENICZKI, SKARPETKA, DRABINA, PAMIĘTNIK 
ZBIÓRKA KSIĄŻEK DO 19 LUTEGO – u wychowawców! 
Wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorgani-
zowanej w placówce imprezy (3 marca) – „Dnia Książki dla Afryki” – a zaproszeni do szkoły goście 
będą mogli nabyć daną książkę w zamian za przekazanie darowizny na wysłanie dzieci w Mali do 
szkoły (10 zł). 
Czy wyobrażasz sobie życie bez książek? A wiesz, że książka może odmienić życie ludzkie? Jeśli 
chcesz się o tym przekonać, zapraszamy do włączenia się w najnowszą akcję edukacyjną UNICEF! 

   P. Joanna  Kowalewska 


