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Grochali-Kopeć i Joanny Dominik  
 

- Jak się nazywa 
płacz małego racz-
ka? 
- WYCIERACZKA!                            

Idą dwa koty przez 
pustynię. Jeden mówi do 
drugiego: 
- Stary… Ale wielka 
kuweta! 

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i 
pyta Pawełka: 
- Wnusiu, dobrze się chowasz? 
- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w 
końcu znajdzie i wykąpie. 

W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. Młoda para 
zbliża się powoli do ołtarza. Wśród zebranych gości 
jest mała dziewczynka, która szeptem pyta swoją 
mamę: 
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak ślicznie 
ubrana w białą sukienkę? 
- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać, 
jaka jest bardzo szczęśliwa - odpowiada matka. 
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 

Położna wychodzi do oczekującego ojca z 
trójką noworodków na rękach: 
- Nie przeraził się pan, że tyle ich? 
- Nie. 
- No to niech pan te trzyma, ja lecę po 
resztę. 

SZKOŁA JEST JAK TELEWIZJA! 
Geografia-Discovery Channel  
WF - Szkoła przetrwania 
Religia - Dotyk anioła  
Chemia - Szklana pułapka  
Fizyka - E=mc2  
Historia - Sensacje XX-wieku  
J. polski - Magia liter  
Muzyka - Jaka to melodia?  
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 
Ostatnia ławka - Róbta co chceta  
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto  
Wywiadówka - Z archiwum X  
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka  

Jaś woła zza drzwi łazienki: 
- Mamo, jaką koszulę mam dziś włożyć do 
szkoły? Z długim, czy krótkim rękawem? 
- Z krótkim. A czemu pytasz? 
- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce 

Spotyka się dwóch znajomych: 
- Widzisz, i wygrałem tę sprawę o przekroczenie 
prędkości. 
- Ale jak? 
- Mój adwokat udowodnił, że przy 200 km/h nie 
widać znaku ograniczenia do czterdziestu. 

- Po czym poznać, że jesteśmy już naprawdę 
starzy? 
- ? 
- Gdy wychodzimy z muzeum, włącza się alarm...  

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Za nami już… 
Rozmowa z Gośćmi z Anglii 
W Świetlicowej Gromadzie 
Kącik SKO 
Kącik UNICEF 
Wiadomości biblioteczne 
Nasza twórczość  
Warto przeczytać 
Kącik pupila 
Nasza galeria 
Nasze sukcesy  
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki i Humor  

 

Rys. Karina Zachert 3e 
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Rys. Emilka Wójcikowska 3e 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
  Dookoła nas wreszcie jest zielono i kwitnąco. I chociaż zimno długo nie chce się z nami poże-
gnać, wiosna i tak znalazła sposoby, by wszędzie było ją widać. W naszej szkole też zagościła na 
tablicach, w pracach uczniów - jest też oczywiście w naszej szkolnej gazetce.  
   Zapraszamy do czytania bardzo wiosennego Ikarka.  

Redakcja                                                                                                                     

 Wiosenny wierszyk  
Kiedy rano dzisiaj wstałam, 
Świergot ptaków usłyszałam. 
Wieść przyniosły mi radosną, 
Że już wszędzie pachnie wiosną. 
 

Już na wierzbie rosną kotki, 
Tu krokusy, tam stokrotki, 
I bociany przyleciały, 
Gdy o wiośnie usłyszały.                       
            Marta Paszkiewicz kl. 5a 

Rys. Kacper Szczudło kl. 3e 

   Wizyta w naszej szkole Gości z  Anglii 
   17 marca przylecieli do Polski goście z Anglii, z naszych zaprzyjaźnionych szkół. Następnego 
dnia wybrali się na wycieczkę po Wrocławiu, podczas której obejrzeli piękne zabytki naszego 
miasta. Następnego dnia, po mszy św. w kościele Miłosierdzia Bożego, oglądali Ostrów Tumski.  
W poniedziałek odbył się w naszej szkole apel powitalny, na którym zaprezentowaliśmy gościom 
występy chóru i Drama Clubu. Później zwiedzili oni naszą szkołę i uczestniczyli w lekcjach języka 
angielskiego. We wtorek również gościli na lekcjach, a oprócz tego oceniali występy uczestników 
Anglojęzycznego Konkursu Recytatorskiego.  
   W środę goście byli na wycieczce. W czwartek, 23 marca byli świadkami uroczystości odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej na cześć pułkownika Antoniego Chojcana. Potem udzielali wywiadu 
redaktorom naszej gazetki Ikarek.  
   W piątek byli uczestnikami debaty ekologicznej, która odbywała się w bibliotece szkolnej: 
„Godzina dla Ziemi”. Byli też obserwatorami warsztatów ekologicznych. Po apelu pożegnalnym i 
spotkaniu z nauczycielami naszej szkoły, goście wrócili do Anglii. 

Magda Dudziak kl. 6c  

Rozmowa z Gośćmi z zaprzyjaźnionych szkół z Anglii 
- Czy możemy z Państwem przeprowadzić wywiad? 
- Tak. 
- Co Państwo sądzą o naszej szkole? 
- Jest inna od naszej szkoły, znacznie większa i jest w niej więcej uczniów. U nas zaczyna się 
naukę wcześniej. Macie inne lekcje. W Anglii lekcje trwają dłużej (po 7 lekcji). 
- Jak Państwu się podoba w Polsce? 
- Zostaliśmy pięknie przywitani i zobaczyliśmy trochę kraju i bardzo go lubimy. 
- Jakie polskie dania najbardziej Państwo lubicie? 
- Lubimy wiele polskich potraw, najbardziej sernik (ciasto serowe) i ciasto jabłkowe (jabłecznik). 

Rys. Marcelina Pałac 2h 
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1. Inaczej kotki, rosną na 
wierzbie. 
2. Pomalowane wielkanocne 
jajko. 
3. Pierwszy kwiat przebijają-
cy się przez śnieg. 
4. Pora roku po zimie. 
5. Topnieje wiosna. 
6. Kojarzony z Wielkanocą 
długouchy gryzoń. 
7. Malujemy je i dzielimy się 
na Wielkanoc. 

Magdalena Dudziak kl. 6c 

     1                

  2                     

     3                     
4                      

    5                 

6                         

  7                   

     1            

   2               

    3               

    4                
     5              

6                     

   7                   

1. Kwiecień plecień, bo przeplata, 
trochę…., trochę lata. 
2. Wracają wiosną z ciepłych krajów. 
3. Krokusy, przebiśniegi, tulipany to 
wiosenne…. 
4. Kolor wiosennej trawy. 
5. Z pąków rozwijają się młode … 
6. Krzew, który wiosną kwitnie na 
żółto. 
7. Czerwony owad w czarne kropki. 
                Agnieszka Semeniuk kl. 6c 

1) 

2) 
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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 od-
powiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 
                                                                                                                                           Redakcja   
Zagadka: 
Co to jest? Są żółciutkie, są ładniutkie i milutkie. Rosną wiosną, tuż po zimie. To……….., to …………..! 

Oliwia Szewczuk 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:    
5x5=              4x0=                34x1=             5x4=                7x8=             6x5=          2x7=       

10:2=              49:7=               42:6=            64:8=              72:9=             90:9=          45:5=                                              
 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

Katarzyna Głogowska kl. 6c 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

30+5=          7+49=            0+1+2=            8+6=          10+9=             13+5+7=          9+7+8=            

1-1=          
 

4– 3-1=         19-5=             5-2=             45-8=   12-5=                89-5=                  
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DZIECI LUBIĄ KOLOROWANKI 
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   Wodospad Gullfoss 
   Wodospad Gullfoss, czyli Złota Woda, to miejsce, które każdy turysta 
będący w Islandii musi zobaczyć. Woda płynie z rzeki Hvita (Biała rzeka), 
która spada w 32- metrową przepaść. W pogodne dni promienie słoneczne 
prześwietlają obłoki unoszącej się nad wodospadem wody, stąd nazwa złoty. 
W każdej sekundzie przepływa tu blisko 400 metrów sześciennych wody!    

Z myślą o turystach wokół wodospadu stworzono malownicze ścieżki oraz liczne platformy widoko-
we, z których turyści podziwiać mogą spadające tu z impetem ogromne masy wody. 

Kira Wołoszuk kl. 6c  

Leśny Park Niespodzianek 
   Leśny Park Niespodzianek to miejsce, które warto odwiedzić. Położony jest w 
Ustroniu przy ulicy Zdrojowej 16. To coś więcej niż zwykły park. Przechadzając 
się po nim, można spotkać sarny, jelenie lamy, osły, dziki, sowy i orły. Niektóre 
zwierzaki swobodnie poruszają się po alejkach i ścieżkach. Przy kasie dostaje się 
więc np. ziarna, żeby móc je nakarmić. Można tam zobaczyć pokaz sów i ptaków 
drapieżnych, wystawę wypchanych zwierząt i wiele innych atrakcji. Polecam to miejsce!                                        
                                                                                                               Marta Paszkiewicz kl. 5a 

- Jak świętujecie Dzień Polski w Waszej szkole? 
- Uczniowie ubierają się na biało-czerwono, wieszamy polskie flagi, dzieci z Polski przychodzą do 
szkoły z rodzicami, którzy opowiadają o Polsce. Wszyscy przynoszą polskie jedzenie. Uczniowie 
uczą się mówić takie słowa, jak: „dzień dobry” i „do widzenia”. Wielu uczniów tańczy przy polskiej 
muzyce.  
- Jakie tradycje i święta są w Państwa szkole? 
- Obchodzimy głównie święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, organizujemy apele w większe świę-
ta, a oprócz tego mamy czasem dni tematyczne. 
- Jak wyglądają przerwy w Państwa szkole? 
- Uczniowie wychodzą na dwór, nie siedzą na korytarzach. 
- My mamy taką możliwość tylko w lecie :( Jakie były Państwa ulubione kreskówki w dzieciństwie? 
- Simpsonowie, Tom i Jerry, Garfield. 
- Jakie tradycyjne potrawy mają Państwo w Anglii? 
- Ryba z frytkami, angielskie śniadania, kiełbaski, herbata z mlekiem, ciasto jabłkowe z kremem. 
- Jak Państwo oceniacie poziom uczniów na konkursie recytatorskim? 
- Fantastycznie. Wiersze były długie, mówione bardzo czysto. Byliśmy pod wrażeniem. 
- Czy też macie Państwo konkursy recytatorskie? 
- Nie, ale zastanawiamy się nad tym. 
- Dziękujemy za wywiad! 
Dowiedzieliśmy się również podczas rozmowy z Gośćmi: 
- W Anglii organizowany jest „Radiowy konkurs”, w którym nagrodą jest spotkanie z samą rodziną 
królewską! 
- Angielscy uczniowie zaczynają wracać samodzielnie do domu dopiero w szóstej klasie! 
- W angielskich szkołach podstawowych nie ma lektur! 
- W naszej partnerskiej szkole nie ma gazetki, jest za to szkolne radio! 
Podczas rozmowy pokazaliśmy naszym Gościom różne wydania Ikarka, również archiwalne. 

Magdalena Dudziak, Agnieszka Semeniuk, Wiktoria Dalecka, Kira Wołoszuk kl. 6c 
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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, zapraszamy do działu opowiadającego o świetlicowej gromadzie! 

Słodki prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka 
   Uczniowie klas 3e i 3i postanowili przygotować dla swoich dziadków wyjątkowe prezenty - słoiki 
pełne słodyczy i komplementów. Dzieci swoją pracę rozpoczęły od zrobienia ozdobnych etykietek i 
zakrętek. Następnie na małych karteczkach zapisały komplementy dla Babć i Dziadków i schowały 
je do słoiczków. Na koniec ochoczo przystąpiły do przygotowywania ciasteczek: rozwałkowywały 
ciasto, wycinały radełkiem trójkąty, nadziewały je czekoladą i zawijały rogaliki, a z masy bakalio-
wej robiły malutkie florentynki w kształcie kuleczek. Po upieczeniu i opanowaniu instynktu łasucha, 
ciasteczka znalazły się w słoikach i wraz z komplementami cierpliwie czekały, aż zostaną wręczone 
tym szczególnie wyjątkowym Osobom: Babciom i Dziadkom.  

p. Joanna Dominik, p. Joanna Kowalewska 
 
 
 
 
 

 
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w klasach 3e i 3i 

   Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klasy 3e i 3i wraz ze swoimi nauczycielkami przygotowali 
wyjątkowy koncert, w czasie którego zabrali swoich Dziadków w podróż w czasie do lat Ich młodo-
ści. Na scenie za sprawą małych artystów rozbrzmiały przeboje: Czerwonych Gitar, Marka Grechu-
ty, Filipinek, Anny Jantar... Dzieci brawurowo odtańczyły także twista oraz zaprezentowały się w 
tańcach do przebojów zespołu Abba. Gromkie brawa publiczności i łzy wzruszenia w oczach Babć 
świadczyły o tym, że występ możemy uznać za bardzo udany. 

p. Joanna Dominik, p. Joanna Kowalewska 
 
 
 
 
 
 

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Białe na białym” 
   W lutym, tuż przed zimowymi feriami, ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Białe na białym” dla wy-
chowanków świetlic szkolnych. Otrzymaliśmy ponad 90 wyjątkowych prac wykonanych przez 
uczniów z klas 1-4. Jury po długich obradach wybrało i nagrodziło 9 prac, natomiast 7 otrzymało 
wyróżnienia. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz dostarcze-
nie niezwykłych wrażeń estetycznych.                                p. Dorota Olenderek i p. Monika Pawlina 
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Rys. Julia Baczyńska 2h 

Wyróżnienie w konkursie miejskim "Maska karnawałowa" 
Uczennica klasy 3e Kinga Nych zdobyła wyróżnienie w miejskim konkursie „Maska Karnawałowa”.  

Wyniki II etapu Ogólnopolskich Konkursów "Z poprawną polszczyzną na co dzień"            
i "Z ortografią na co dzień" 

 Do finału konkursu ortograficznego zakwalifikowała się uczennica z klasy 4d Justyna Kładoczna.  

Wyniki szkolnego Etapu Konkursu Ortograficznego 
   Uczniowie klas 3, którzy zwyciężyli etap klasowy wzięli udział w etapie szkolnym Konkursu Orto-
graficznego. Do XVII TURNIEJU MIĘDZYSZKOLNEGO dostali się: Ewa Paszkiewicz - 3a, Hanna 
Siudzińska - 3h, Gabriela Olszowa -3b, Kamil Kochanowski - 3j, Oskar Kozubek - 3d, Szymon Mar-
kiewicz -3d. 

Rys. Kinga Grabowska 3e 

Ry
s.
 K
ar

in
a 
Z
ac

he
rt
  3

e 

Rys. Magda Kupis kl. 3e 

Ry
s.
 Z

os
ia
 B
ła
żk

ów
  k

l. 
3e

 Ry
s.
 M

ar
ia
 Z

aw
ad

zk
a 
kl
. 3

e 

Nasi laureaci Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Anglojęzycznej                    
oraz Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej 

Emilia Rotko 3a  - II miejsce w kategorii języka niemieckiego klas 1-3 
Gabriela Rotko 3a - wyróżnienie w kategorii języka angielskiego klas 1-3 
Marta Paszkiewicz  5a - wyróżnienie kategorii języka niemieckiego klas 4-6 
Bartosz Słowik  6d - wyróżnienie w kategorii języka angielskiego klas 4-6 
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Zdobyliśmy pierwsze miejsce w IX Językowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych! 
Członkinie naszego szkolnego English Drama Club w składzie: Magda Dudziak 6c,  Agnieszka 
Semeniuk 6c,  Wiktoria Dalecka 6c,  Laura Mokrzycka 5c,  Olga Żabska 5c, Martyna Sikora 
5c,  Lilianna Gałka 5c,  Maja Oszczęda 5d,  Julia Kot 5d pod kierunkiem p. Anny Dzierżanowskiej
-Słowik zdobyły pierwszą nagrodę w IX Językowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych  

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
Laureatka konkursu Julia Przybylska z kl. 6d będzie reprezentować naszą szkołę w dalszym eta-
pie zmagań na polu recytacji.     

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy ZNAM I CZYTAM „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki 
1 miejsce ex aequo: Malwina Zakrzewska SP nr 93 i Magdalena Kaczmarska SP nr 63 
2 miejsce – Martyna Kozaczuk SP nr 93 
3 miejsce ex aequo: Justyna Kładoczna SP nr 118 i Klaudia Rejek SP nr 118 
Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy ZNAM I CZYTAM „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki 
(konkurs na okładkę książki „Tajemnica mostu”) 
1 miejsce – SP nr 118, 2 miejsce – SP nr 93 

Szkolny konkurs recytatorski 
Jury nagrodziło pięcioro uczestników. Miejsca: 1. Filip Łazarewicz 4d, 2.Julia Przybylska 6d, 
3.Stanisław Morgaś 6e. Wyróżnienia: 1. Marcin Kitzol 4c, 2. Zuzanna Tabisz 6b 

Wyniki XXI Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Anglo- i Niemieckojęzycznej 
w kategorii języka angielskiego: 
klasy I-III: 1 m. – Gabriela Rotko 3a, 2 m. – Emilia Rotko 3a, 3 m. – Hanna Siudzińska 3h 
klasy IV- VI: 1 m. – Bartosz Słowik 6d, 2 m. – Magdalena Dudziak 6c, 3 m. – Agnieszka Seme-
niuk,6c 
w kategorii języka niemieckiego: 
klasy I-III: 1 m. – Emilia Rotko  3a, 2 m. – Gabriela Konopka 1a, 3 m. – Alicja Polus 2a 
klasy IV-VI: 1 m. – Marta Paszkiewicz 5a, 2 m. – Jan Gohl 5a, 3 m. – Michał Rosiński 5a 

Jakub Kuśmierek z kl. 6b laureatem konkursu z języka angielskiego English Master 

Amelia Marczak z kl. 6d laureatką konkursu zDolny Ślązaczek z języka polskiego 

XVII Dzielnicowy Turniej Ortograficzny 

 Zespół w składzie: Ewa Paszkiewicz 3a, Gabriela Olszowa 3b i Hanna Siudzińska 3h  zakwalifiko-
wał się do etapu miejskiego.  

Szkolny Konkurs Czytelniczy ZNAM I CZYTAM „Magiczne drzewo" Andrzeja Maleszki 
I miejsce  Justyna Kładoczna 4d, II miejsce  Klaudia Rejek 4B, III miejsce Ignacy Grotthus 4C, 
Marek Rejek 4B  

„Asy z 6 klasy” z j. angielskiego - laureaci 
1 miejsce - Bartosz Słowik 6D, 2 miejsce - Jakub Kuśmierek 6B  

 5 

 

    Warsztaty świecowe w świetlicy klasy Ic 
   2 marca w naszej świetlicy odbyły się warsztaty, w trakcie których mogliśmy wykonać własne 
świece. Były one nagrodą za sumienną pracę w I semestrze. Dzięki naszej kreatywności i ogromnej 
wyobraźni stworzyliśmy unikalne dzieła!                                                          P. Joanna Karpińska 

 
 
              
 
 
 
 
    Dzień Kobiet w kl. 1a i 1c 

Dzień Kobiet w naszych świetlicach był dniem obfitującym w atrakcje! Za-
częliśmy od zabaw przy muzyce i relaksu w "salonie fryzjerskim". Na 
wszystkie dzieci czekał również słodki poczęstunek, a dziewczynki z okazji 
swojego święta zostały obdarowane prezentami! Dzień zakończyliśmy zaba-
wami ruchowymi na boisku szkolnym korzystając z nowego sprzętu sporto-
wego.                                           p. Joanna Karpińska, p. Małgorzata Kurek  

Mały pogromca wielkich łez 
Na początku marca uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję "Pluszak w Pogotowiu", organizo-
waną przez pracowników wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo często ich pacjentami są 
małe dzieci. Jak wiadomo - karetka i szpital zawsze niemile się kojarzą. Aby oszczędzić dziecia-
kom stresu, wpadli oni na pomysł, by każdy mały pacjent otrzymywał od nich pluszaka. Uczniowie i 
rodzice bardzo spontanicznie odpowiedzieli na ten apel. Udało nam się zebrać w ciągu kilku dni 
prawie 900 maskotek - wypełniliśmy nimi wnętrze karetki. Mamy nadzieję, że uda im się poskromić 
wiele łez.                                                                                                 p. Wioletta Szepietowska 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiosenne zawody sportowe świetlic klas 3b, 3c, 3d i 3e 
Świetliczaki z klas 3b, 3c, 3d i 3e postanowiły w tym roku  powitać Wiosnę w sportowym stylu. Z 
wiosennymi akcesoriami, w świetnych humorach, spotkaliśmy się na szkolnym boisku, aby rozegrać 
międzygrupowe wiosenne wyścigi. Chociaż konkurencje nie należały do najłatwiejszych, a sprzęt 
sportowy czasem płatał figle naszym zawodnikom, sportowe rozgrywki wszystkim bardzo przypa-
dły do gustu.                                                                                                      p. Joanna Dominik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

Kącik UNICEF 
    Drodzy Czytelnicy „Ikarka”, witajcie w Kąciku UNICEF. Tym razem Klub Szkół UNICEF chciał-
by podsumować bardzo wyjątkową akcję-   WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. 
     Akcja ta była organizowana w naszej szkole od grudnia. Dzieci z klas 1-3 wzięły udział w zaję-
ciach, w czasie których dowiedziały się, jakie są główne cele i założenia akcji oraz obejrzały film 
o Angoli. Wzięły także udział w mini quizie, w czasie którego odgadywały, z którego kraju pocho-
dzą ich rówieśnicy. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci zostały poproszone o uszycie laleczek 
szmacianek. Warto jednak podkreślić, że nie były to takie zwykły laleczki. Lalki przygotowane 
przez naszych uczniów miały cudowną moc - moc pomagania. Pieniądze zebrane ze sprzedaży lal 
zostały w całości przekazane na rzecz UNICEF na zakup szczepionek dla dzieci w Angoli. W tym 
roku udało nam się zebrać 1330zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom lalek, ich Rodzi-
com, Dziadkom oraz wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w organizację tegorocznej 
akcji UNICEF.                                                                  p. Joanna Dominik, Klub Szkół UNICEF 

Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 

   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 SKO klasa 3e wybrała się na wycieczkę do banku. Dzieci miały 
okazję zasiąść w fotelach w sali konferencyjnej i zgłębić wraz z Panią Dyrektor tajniki bankowo-
ści.  Oczywiście najbardziej interesował nas bankowy sejf, ale niestety okazało się, że jest ści-
sła tajemnica. Odwiedziliśmy także różne bankowe sale, spotkaliśmy się z panią obsługującą fir-
my i przedsiębiorstwa, panią udzielającą kredytów, a także przez chwilę mogliśmy poczuć się jak 
złoci i platynowi klienci. Każdy z nas mógł także zasiąść w fotelu Pani Dyrektor i choć na moment 
zamienić się w dyrektora. Na zakończenie wycieczki otrzymaliśmy drobne upominki, oczywiście w 
żyrafim stylu.                                                                                                        Chwała Żyrafie! 
                                                                                                    p. Joanna Dominik, opiekun SKO 
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Ciekawostki biblioteczne  

W konkursie na najlepszą czytająca klasę „Wielkie czytanie” w ramach Ligii 
Klas I miejsce zajęła klasa 5C, natomiast w klasach młodszych 3J 

◊ Najwięcej książek w czasie przerw jest przeczytanych przez Antoniego Wożniaka kl. 5a 
◊ Jednego dnia w marcu wypożyczono aż 56 książek. 

Podsumowanie czytelnicze: 
Lista najlepszych czytelników w miesiącu marcu:  
Jakub Dmitruk 3e - 10, Oliwia Szewczuk 5c - 8, Karolina Sękowska 5b - 6, Marcel Butryn 5b – 6, 
Amelia Żabicka 3h – 6, Witold Zacharkiewicz 3j – 6, Artur Raczkowski 3j – 6, Tomasz Królikow-
ski 3g – 6, Martyna Leder 2g – 6, Martyna Mazurek 3a – 6 
Średnia wypożyczeń w klasach w miesiącu marcu – najlepsze klasy:  

P. Ewa Stawińska - biblioteka  

I etap Szkolnego Konkursu Czytelniczego ZNAM I CZYTAM „Magiczne drzewo” A. Maleszki 

    11.04.2017 został przeprowadzony I etap Szkolnego Konkursu 
Czytelniczego ZNAM I CZYTAM „Magiczne drzewo” Andrzeja 
Maleszki. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas czwartych. 
Gratulacje dla zwycięzców konkursu. Do II etapu konkursu mię-
dzyszkolnego przeszli: Justyna Kładoczna 4D , Klaudia Rejek 4B, 
Ignacy Grtthus 4C i Marek Rejek 4B.  

Gratulacje! 

Rys. Karolina Gierczak 1a Rys. Milena Łyszczak 1b Rys. Lena Nasławska 1a Rys. Weronika Kryszczak  1b 
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Dzień otwarty w bibliotece szkolnej 
   Dnia 4 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Bibliotekę odwiedzili rodzice z dzieć-
mi, które w przyszłym roku szkolnym chcą rozpocząć naukę. Mogli zobaczyć, jak wygląda bi-
blioteka, jakie działania są w niej podejmowane. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gazetka 
szkolna „Ikarek”, prace konkursowe wykonane przez uczniów, książki dla dzieci, a w szczegól-
ności w 3D. 

 

„To lubię, to przeczytałem, przeczytałam!” - Recenzje książek 
     Książki z cyklu „Doktor Dolittle” Hugh Lofting są pełne przygód. Występują w 
nich niezwykli bohaterowie, np. wielka ćma, gigantyczny ślimak, oraz dwugłowiec. 
Czasami są śmieszne, a czasami trzymają w napięciu. Chciałabym umieć rozmawiać 
ze zwierzętami, tak jak doktor Dolittle. Przeczytałam 6 z 14 części.                   
Ewa Paszkiewicz, 3a 
     „Pojedynek” z serii Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki. Książka, 

którą ostatnio przeczytałem to „Pojedynek”. W opowieści opisane są  przygody z 
zaczarowanymi szachami, które zrobione są z magicznego drzewa. Książka jest 
bardzo ciekawa i polecam ją przeczytać. Dowiedzcie się, co magiczne szachy wypra-
wiały! Maciek Sierański, 4c 

 

„Nela na kole podbiegunowym” Monika Ćwiek. 
Dziewczynka o imieniu Nela opowiada o swoich przygodach przeżytych na kole pod-
biegunowym. Najbardziej podobała mi się przygoda z psami husky i wielorybami.  
Hanna Rzatkiewicz, 4e 
 

„Hania Humorek” Megan McDonald, 10 część. To świetna książka. Opo-
wiada liczne przygody dziewczynki. Ostatnio  doszła nowa książka „Hania Humorek i 
Smrodek”.  Mam prawie wszystkie książki z tej serii i polecam wszystkie.              
Emilia Rotko, 3a 
c.d. w następnym numerze! 
 

Zajęcia czytelnicze z klasami pierwszymi  
   Klasy pierwsze 31.03.2017 gościły w bibliotece szkolnej. Pani bibliotekarka czytała dzieciom 
opowiadanie „Merida Waleczna”. Dzieci słuchały, jak zaczarowane, o przygodach księżniczki. 
Poznawały sens  trudnych pojęć, rozmawiały o przyjaźni między dzieckiem, a rodzicem. Na-
stępnie wykonywały plastyczne prace związane z przeczytaną książką. Biblioteka gościła także 
rodziców, którzy czekali na swoje pociechy kończące rysunki.  W tym czasie mogli zobaczyć 
jak dzieci pracują, obejrzeć księgozbiór, a nawet poczytać książki.  
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Królestwo wiosny (c.d.) 
   Las, do którego weszli po jakiejś godzinie marszu, tętnił życiem. Co chwila gdzieś przebiegała 
sarna albo dzik, wciąż śpiewały ptaki, mech porastający drzewa zdawał się obserwować ….. , tak 
samo drzewa i kamienie.  
Tutaj wszystko żyło. W końcu ujrzeli marmurowy pałac, ozdobiony złoceniami, bajecznie koloro-
wymi mozaikami i witrażami. Brama do ogrodu, porośnięta różami, zapraszała do miejsca łączące-
go idealny porządek i estetykę właściwą prawdziwie eleganckim miejscom, z przypadkowością i 
dzikością lasu. Samym środkiem soczyście zielonego trawnika biegł chodnik, wybrukowany białą 
kostką. Na jego końcu były drzwi pałacu. Stare, dębowe drewno, gdzieniegdzie pozłacane, wyglą-
dało majestatycznie. Dziewczynka zapukała złotą kołatką w kształcie lwa. Drzwi otworzyły się na 
oścież. Weszła. Wnętrze pałacu było równie piękne jak ogród. Zając zaprowadził ją do sali, w 
której na biało-złotym tronie siedziała królowa.  
- Ta, no…. Ona się tu pojawiła…Dlaczego? – gryzoń jąkał się. 
- Słowa przepowiedni zdradzą każdy sekret – powiedziała piękna kobieta. 
            Z innej krainy nadejdzie wybranka, Co świat wybawi przed klątwą odwieczną 
           By cel osiągnąć i lud nasz ocalić, Wyruszyć jej trzeba w podróż niebezpieczną 
           Na norze zajęczej przyjdzie jej lądować, I mimo trudności ten kraj uratować. 
    c.d.n.                                                                                                    Magdalena Dudziak kl. 6c 

Miłosna pani 
   Miłosna pani bardzo lubi serduszka. Dlatego wymyśliła potrawy serduszko-
we. Już wymyśliła spaghetti serduszkowe i brokuły serduszkowe. Jej potra-
wy występują na serduszkowym rynku. Ma ona przyjaciółkę Mimi i męża 
Bibo. Bardzo lubi swoją przyjaciółkę, a jak Mimi przychodzi do Miłosnej 
pani, to ona daje do jedzenia spaghetti serduszkowe albo brokuły. Tak naj-
częściej Miłosna pani spędza czas. 

Tekst i rys. Karolina Bartyna kl. 3h 

Na morza dnie (c.d.) 
   Nie wiem jak Wam, ale mi pałac okropnej królowej kojarzył się z wielkim zamkiem ze strażnika-
mi i w ogóle. Tymczasem była to chatka. Zwykła chatka w skale. 
- Chatka? - spytałam, przechylając głowę. 
- Tak, to najbiedniejsza chatka w całym królestwie. Mieszka w nim nasza królowa- wytłumaczyła 
Elana, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. 
Po chwili wpłynęłyśmy do środka. Nie prezentował się on lepiej niż zewnątrz. Wszędzie było pełno 
kurzu. W kącie pod maleńkim okienkiem stała kanapa i stolik. To tyle. 
- Witajcie, witajcie - powiedziała oschle królowa - siadajcie, siadajcie. 
- Dziękujemy za przyjęcie Wasza Wysokość - Elena usiadła na krześle. Powiem Wam, że siadanie 
na krześle w wodzie jest trudne, bardzo trudne. Po kilku próbach wreszcie udało mi się to zrobić. 
- Z czym, z czym, przybywacie, przybywacie? - zapytała królowa. 
- Z nią, o Pani... Jest nowa. 
- Przybliż się, przybliż się, dziecko, dziecko. 
Podpłynęłam do niej i nagle królowa zamknęła oczy. 
- Jest okej, jest okej - powiedziała i walnęła mnie w plecy. Nagle przez królestwo przeszła jakby 
fala. Wszystko zamarło. 
- Podstęp, pułapka, uciekaj - zapiszczała złota rybka, która się pojawiła. Szybko popłynęłam za nią. 
(c.d.n)                                                                                                             Zuzanna Tabisz kl.6B 



 8 

 

Zwiadowcy 
   Książka opowiada o przygodach Will’a, sieroty, który mieszka w sierocińcu, przy 
zamku Redmont, w królestwie Araluen. Wraz z swymi przyjaciółmi: Horace’m, Jen-
ny, Allys i George’m wiedzie spokojne życie, aż do czasu, kiedy muszą wybrać 
przyszłą profesję. Will bardzo chce zostać rycerzem, lecz niestety jego drobna 
budowa i brak mięśni uniemożliwiają mu spełnienie marzenia. Każdy zostaje tym, 
kim chce: Horace-czeladnikiem rycerskim, Jenny- pobiera naukę u mistrza goto-
wania Chubba, Alyss- w służbie dyplomatycznej, George- w szkole skrybów. Tylko 

Will nie może się dostać. Wie, że jest mały, szybki i zwinny, a te cechy nie pomogą mu w zostaniu 
rycerzem. W końcu tajemniczy Halt proponuje mu wstąpienie do zwiadowców, tajemniczych ludzi, 
którzy poruszają się tak cicho, że nie da się ich usłyszeć i umieją znikać…  
Czy Will opanuje umiejętności potrzebne każdemu zwiadowcy? Kim jest tajemniczy Morgarath?  
Czy Will uniesie ciężar bycia zwiadowcą?  
Książka Johna Flanagana jest „wciągająca” i ciekawa. Gdy przeczytasz jedną część, biegniesz po 
drugą do biblioteki! Przeczytajcie książkę pt. „Zwiadowcy: Ruiny Gorlanu”! 

Michał Mruczek kl. 5b 

Kroniki Kresu 
   Seria "Kroniki Kresu" to fascynująca historia z Kresu. Kres to świat, który 
zamieszkują ludzie, trolle, zwierzęta i stworzenia wymyślone przez autorów. W 
bibliotece znajdziemy 5 książek z tej serii. Opowiada ona w większości o synu 
podniebnego pirata- Quincie. Przeżywa on dużo przygód. W kolejnych częściach 
dochodzą inni bohaterowie- na przykład Maris, córka Najdostojniejszego Akade-
mika. Quint podejmuje wiele zadań, które wpływają na cały Kres.  
Polecam,                                                                                            

Zuzanna Tabisz kl. 6b 

Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Nefertiti 
   Ania i Bartek Ostrowscy razem z opiekunką, panną Ofelią Łyczko jadą do 
Egiptu. Ich rodzice są archeologami, a w Egipcie odkryto nową piramidę. Razem 
z Mary Jane, Jimem i Martinem Gardnerami, z pomocą angielskiej damy znaj-
dują zaginiony klejnot Nefertiti. Zostają jednak zaatakowani przez łowców 
skarbów! Aby dowiedzieć się, jak sobie poradzą przeczytajcie pierwszą część 
Kronik Archeo! 

   Magda Dudziak kl. 6c 

„Historie Przedhistoryczne’’  Jerzego Ostrowskiego to zbiór dziewięciu 
przezabawnych opowiadań ukazujących okoliczności powstania najprostszych 
przedmiotów codziennego użytku. Dlaczego  kamień ,,Ajaj’’ i dół ,,Ojoj’’ są naj-
większymi zmartwieniami mieszkańców wsi Tutu i Tamtam? Z jakiego powodu 
Nieznośny Cocopoco tak się właśnie nazywa? Czy to możliwe, że młyn jest po-
tomkiem wiatraczka małej Tralali? Ile życzeń kapryśnej kobiety będzie musiał 

jeszcze spełnić pasierb bożka U-Brru? Tego wszystkiego możecie dowiedzieć się czyta-
jąc ,,Historie Przedhistoryczne’’. Książka nie ma przydługich opisów, a rozdziały nie są bardzo 
długie. Jest bardzo śmieszna i szybko się ją czyta. Polecam dzieciom, młodzieży i dorosłym! 

Agnieszka Semeniuk kl. 6c 
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KĄCIK FILMOWY... 

Czy wiesz, że:  
-Mrugając, na przestrzeni całego życia spędzamy z zamkniętymi oczami aż pięć lat. To prawda! Jedno mrugnię-
cie trwa od 0,3 do 0,4 sekundy. Mrugamy w przybliżeniu pięć razy na minutę, przez 18 godzin każdego dnia. 
Dziennie daje to godzinę, a na przestrzeni całego życia – około pięciu lat.  

Marta Paszkiewicz kl. 5a    
- Gdyby ktoś krzyczał przez 5 lat, 8 miesięcy, 4 dni i 2 minuty mógłby ogrzać kawę? 

Oliwia Szewczuk kl. 5c                                                                                                                            

Był sobie pies 
    „Był sobie pies” to komedia opowiadająca o psie imieniem Bailey, który miesz-
kał ze swoim panem, Ethanem. Przeżywali wspaniałe przygody, ale pewnego dnia 
Bailey zachorował i umarł. Pies odrodził się jednak jako suczka. Po każdej śmier-
ci stawał się innym psem i miał innego właściciela. Dzielny Bailey szuka Ethana, z 
którym spędził swoje pierwsze życie. Czy mu się uda? 
                                                                   Polecam!      Marta Paszkiewicz kl. 5a 

„Krzyk Icemarku” 
   Po tym, jak ojciec czternastoletniej Thirrin poległ w bitwie, dziewczynka musi 
stawić czoła imperium. Thirrin zostaje królową małej, zamarzniętej krainy, która 
zawsze była w potrzasku między groźnymi sąsiadami. Poznaje czarownika Oskana, 
zawiera sojusze z wilkołakami, śnieżnymi lampartami i wampirami. Wszystko po to, 
by przeciwstawić się siłom okrutnego Scypiona Bellorum. 
Czy jej się to uda? Przeczytajcie sami!             Polecam, Marta Paszkiewicz kl. 5a 

Niedźwiedzie himalajskie 
   Występują w lasach Azji. Oprócz białej plamy w kształcie bumerangu na 
klatce piersiowej, są całe czarne. Ich sierść jest długa. Doskonale wspinają 
się na drzewa. Budują nawet gniazda do odpoczynku! Niektóre z tych gniazd 
były znajdowane nawet na wysokości 40 m.! 
Mimo, że głównym ich pożywieniem są orzechy i niektóre owoce, to są najbar-
dziej mięsożernymi z niedźwiedzi (z wyjątkiem niedźwiedzia polarnego).  
Rodzą się od 2-4 młodych.   

Magda Dudziak kl. 6c 

„Piękna i Bestia” 
    „Piękna i Bestia” to nowa ekranizacja baśni o tym samym tytule. W rolę Belli 
wcieliła się Emma Watson znana z roli Hermiony Granger w filmie „Harry Po-
tter”. Bella mieszka ze swoim ojcem w pewnym miasteczku. Gdy dowiaduje się, 
że jej ojciec jest więziony, jest gotowa oddać swoją wolność, by go ratować. 
Po pewnym czasie zakochuje się w potworze i ratuje go. Bardzo polecam ten 
film dla wszystkich. 

Kasia Głogowska kl. 6c 


