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Pani od matematyki pyta Jasia: 
- Jasiu, ile jest 2 dodać 2? 
- 4, psze pani. 
Na to nauczycielka: KIM JESTEŚ I CO 
ZROBIŁEŚ Z JASIEM!? 

- Od godziny wołam cię i wołam. Dlaczego nie przycho-
dzisz? 
- Ale ja nie słyszałem, że babcia woła. 
- To mogłeś chociaż przyjść i powiedzieć, że nie sły-
szysz! 

- Gdzie leżą Tatry? – pyta Zosia star-
szego brata. 
- Nie wiem, nic nie brałem z twojego 
pokoju. 

Przychodzi klient do restauracji    
i woła kelnera. 
- Chciałbym coś zamówić… 
- Mamy tylko bigos. Co podać? 

  

Wybrali: Anita Kościelny kl. 3c, Gabrysia Surgut i Kaja Urbaniuk  kl. 5a, Mateusz Kitzol kl. 5d 

Przychodzi Grześ do sklepu i pyta: 
- Czy jest niesteta? 
- Jaka niesteta? – dopytuje się sprzedawczyni. 
- No przecież sama pani wczoraj mówiła niektórym 
ludziom, że niestety nie ma. 

- Czym się różnią fajerwerki 
od polskich piłkarzy? 
- Fajerwerki strzelają… 

Jaś kupił oranżadę. Otworzył ją i po we-
wnętrznej stronie kapsla przeczytał: „Tym 
razem nic nie wygrałeś. Spróbuj jeszcze 
raz.”  
Jaś zakręcił więc butelkę, poczekał chwilę 
i… odkręcił zakrętkę jeszcze raz. 

- Jasiu! – woła nauczycielka- nie możesz spać 
na lekcji. 
Na to Jasio: 
- Pewnie, że nie mogę! Za głośno pani mówi. 

- Jasiu! Znowu zgubiłeś klucze od domu! 
- Nie martw się mamo, tym razem doczepiłem nasz adres. 

U okulisty: 
- I jak, doktorze, co z moim wzrokiem? 
- Szczerze? 
- Oczywiście. 
- W ogóle nie rozumiem, jak pan trafił 
do mojego gabinetu.      
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- Co to jest: Łazi po 
ścianie i szeleści? 
- Mucha w płaszczu 
przeciwdeszczowym. 

   

 

 Gazetka Szkolna                                                 Luty  2014 

SP 118  Wrocław                                                         Nr 2 

 

W NUMERZE m.in.: 
 

Wierszyki o szkole 
Będzie się działo! 
20 lat minęło… 
Wspomnienia, wspomnienia… 
Zapytaliśmy naszych kolegów… 
Nasze sukcesy  
Kącik komputerowy  
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Warto przeczytać  
Kącik filmowy 
Szkolny Kącik SKO 
Zagadki, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki i Humor  
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Życzenia dla szkoły 

Życzę Tobie moja szkoło 
Na urodzin Twych rocznicę 
Dużo gwaru uczniowskiego 
I prymusów, których nie zliczę. 
Niech Twe mury wytrzymują 
Każdą burzę, gradobicie 
A we wnętrzu niechaj zawsze 
Tętnić będzie szkolne życie.  
Niech uczniowie Ci nie dają  
Martwić się o stan swych ocen, 
Niechaj dwójki i trójeczki 
Zamieniają się w piąteczki. 
Zapamiętaj raz na zawsze 
By uśmiech ozdabiał uczniowskie 
twarze. 
        Alicja Rebizant kl. 3b i Magdalena 
Rebizant kl. 6b 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
     Tego jeszcze nie było! W lutym nasza szkoła obchodzi swoje dwudzieste urodziny. Z tej okazji 
nasza gazetka też jest wyjątkowa - oprócz stałych kącików proponujemy Wam lekturę ciekawych 
artykułów, przygotowanych specjalnie w związku z jubileuszem. Przypomnimy Wam najważniejsze 
fakty z życia szkoły, zaznajomimy z wspomnieniami absolwentów, a także przytoczymy wypowiedzi 
o szkole naszych obecnych uczniów. Nie zabraknie zdjęć nowych i archiwalnych. Przeczytacie też 
wierszyki, jakie napisali dla czytelników Ikarka Wasi koledzy, a także ten, który zwyciężył w konkur-
sie na wiersz, rymowankę o szkole. Życzymy Wam niezapomnianych wrażeń podczas jubileuszowego, 
świątecznego tygodnia. A będzie się działo!... 

Redakcja 

Dziś jest święto naszej szkoły 
Każdy uczeń jest wesoły. 
                      Staś Jarek kl. 2c 

Szkoła idzie szybką  nogą, 
a ja za nią prostą drogą. 
I już dzisiaj w walentynki  
zaczęły się dzwonków pierwsze drynki. 
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.. 
                                Natalia Ojak kl. 3c 

Nasza szkoła ma 20 lat! 
Wciąż z rozkoszą patrzy na świat. 
Co dzień rano 
Mów Anno, Bruno, Hanno 
Witaj w szkole! 
 

Nauczyciele mają zawsze dobry humor, 
chociaż w klasie często rumor. 
Nasza szkoła jest wesoła 
i nowe dzieci do siebie woła. 
 

Żyje nam się tutaj bajecznie 
i uczymy się tu także skutecznie. 
Więc uśmiechnij się kolego bo… 
dzięki nam nasza szkoła jest PRO. 
 

Każdy składa Ci życzenia abyś 
Była zawsze uśmiechnięta, żebyś 
drzwi często uchylała 
I dzieci do siebie zapraszała. 
         Gabrysia Surgut (z koleżankami z kl. 5a) 

Stoosiemnastka  
 

Jest wiele szkół w Polsce, są duże i małe, 
są szare i bure i są też wspaniałe. 
Lecz tylko o jednej jest ta opowiastka. 
A jaki jej numer? To STOOSIEMNASTKA! 
  

Zajęcia na miejscu i w teren wyprawy, 
klasówki, dyktanda lub gry i zabawy. 
Tu moc wrażeń uczniów spotyka codziennie. 
Jak czekasz na nudę – to czekasz daremnie. 
  

Znak nasz to samolot, patronem jest pilot, 
pod taką opieką się uczyć jest miło. 
I żal wielki ściska czasami me serce, 
Bo spędzę tu tylko 6 lat, nie więcej. 
 

W naszej szkole jest wspaniale, 
piękne są świetlice i sale 
i plac zabaw i boisko, 
tutaj fantastyczne jest wszystko. 
I nigdzie na całym świecie 
drugiej takiej nie znajdziecie!  
                  Patrycja Dasiewicz kl. 2b (z mamą) Pr
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   ZAGADKI            ZAGADKI              ZAGADKI    

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  

5) 

Odpowiedzi: 1)  Spodnie (wchodzi się w pasie, 
wychodzi nogawkami, a jak się już wyjdzie nogami, 
to się jest w środku spodni).                                
2) „10” to „2” w systemie dwójkowym/binarnym. 

1) Co to jest? 
Wchodzi się jedną dziurą, wychodzi dwiema. A jak się już 
wyjdzie, to dopiero jest się w środku. 
                                                     Magda Rebizant kl. 6b 

2) MATEMATYCZNA 
Jak to możliwe, że 1 + 1 = 10? 
                 Filip Kaczmarek kl. 6e 

  1          

  2             
  3             
 4            

5               

1. ... Tadeusz – książka Adama Mickiewicza. 
2. Nasza szkolna gazetka. 
3. Zagrożenie w zaśnieżonych górach. 
4. ... na śmieci. 
5. W naszej szkole jest nim Bolesław Orliński. 

Mateusz Kitzol  5d 
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1) 

2) 

3) 

4) 

1. Można na nich jeździć, biegać 
i skakać w zimie. 
2. Np. Sylwestrowa. 
3. 24 grudnia jest ... 
4. Dzieci jedzą ich dużo, bo lubią. 
5. Sztucznie ognie to inaczej ... 
6. Godzina świętowania nadejścia 
Nowego Roku. 
7. Stara sylwestrowa tradycja, zwią-
zana z paleniem na łące ... 

Magda Dudziak kl. 3c 

1. Przeciwieństwo gorąca. 
2. Pora roku, w której wszystko 
budzi się do życia. 
3. Żona taty. 
4. Mąż mamy. 
                   Kasia Głogowska kl. 3c 

1. Skakanki w liczbie pojedynczej. 
2. Najmroźniejsza pora roku. 
3. Czytamy je w bibliotece. 
4. Jemy ją wieczorem. 
5. Kładziemy na niej książki. 
6. Kończyna inaczej. 
                   Kasia Głogowska kl. 3c 

1. Bożonarodzeniowe przedstawienie. 
2. Na zdjęciu klasowym każdy na twarzy ma... 
3. Miejsce, gdzie można się nauczyć pływać. 
4. Gazetka szkolna nazywa się … 
5. Miesiąc, w którym są urodziny szkoły. 
6. Bajka: „Piękna i …” 
7. Np. Bulwar Ikara, Legnicka, Lotnicza to ... 
8. Od poniedziałku do piątku chodzimy do ... 
9. Sprawdzamy na nim, która jest godzina. 
 
Hasło: ………………………………………… 
                                    

Ania Tompol kl. 4b 

 1           

2             
 3          

4           
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     Wielkimi krokami zbliża się 20-lecie naszej szkoły.  Aby jak najlepiej przygotować się do tego 
święta, już od września zostało ogłoszonych wiele konkursów, akcji, festiwali związanych z tema-
tem jubileuszu szkoły. 
     W październiku odbył się „Jubileuszowy konkurs na gabinet”. Natomiast w listopadzie na 
„Festiwalu Piosenki o Szkole” uczniowie śpiewali ułożone przez siebie piosenki o SP 118, a w dniach 
25-29 listopada zmagali się z trudnościami „Jubileuszowego toru przeszkód”. W grudniu można 
było nabyć kalendarz na rok 2014 ze zdjęciami z imprez szkolnych. Na zajęciach plastycznych 
każda z klas IV-VI wykonywała „Komiks o szkole”. W styczniu wszystkie klasy łącznie z oddziałami 
przedszkolnymi brały udział w konkursach: 
- na rymowankę o szkole – praca z udziałem rodziców kl. I-III i oddziałów przedszkolnych, 
- poezji dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Z poezją w przestworza”, 
- fotograficznym „Nasza szkoła w obiektywie”. 
     W tygodniu 9-14 lutego czeka na nas wiele atrakcji: 

• W niedzielę 9 lutego w kościele pw. Maksymiliana Kolbe odbędzie się Msza Św. w podziękowa-
niu za 20 lat pracy SP 118. 

• Poniedziałek 10 lutego -  „HISTORIA NASZEJ SZKOŁY”. W tym dniu odbędą się: 
1. Otwarcie wystawy w holu „Z życia naszej szkoły” 
2. Pokaz prezentacji multimedialnych o szkole i jej historii 
3. Lekcje wychowawcze o historii 118-stki 
4. W klasach pierwszych „20 literek na XX-lecie szkoły” 
5. Wystawa zdjęć oddziałów przedszkolnych 
6. Konkurs wiedzy o szkole (3 osobowa drużyna z każdej klasy) 
7. Wydanie jubileuszowe „Ikarka”. 

• Wtorek 11 lutego – „DZIEŃ PATRONA” 
     W tym dniu będziemy wspominać naszego patrona Bolesława Orlińskiego poprzez przebrania 
w strój lotnika i tancerki, quiz o patronie oraz montaż słowno-muzyczny. 

• Środa 12 lutego – „MY W KOSMOSIE” 
     W tym dniu podziwiać będziemy: 

1. Wystawę prac z materiałów ekologicznych  „Rakietą w kosmos” 
2. Pokaz mody lotniczej 
3. Prezentacje – „Co wiesz o kosmosie?” 
4. „Generał Mirosław Hermaszewski – Polski Kosmonauta – Ojciec Chrzestny Naszego 

Sztandaru – „Czyli My w Kosmosie” - prace literackie, plastyczne 
5. Wystawę pokonkursową „Urządzenia latające” 
6. Budki lęgowe z logo szkoły i makiety ptaków  - „My i nasi bracia mniejsi”  

     Odbędzie się również „Omnibus wiedzy lotniczej” w przedszkolu (zostaną zaproszeni lotnicy). 

• Czwartek 13 lutego – „100 LAT” 
     W tym dniu będziemy wspólnie świętować 20. urodziny naszej szkoły. Przewidziane są: 

1. Życzenia dla szkoły i poczęstunek w klasach tortem urodzinowym 
2. Wspólne odśpiewanie „Sto lat” w różnych językach 
3. Prezentacja rymowanek klasowych 
4. Klasowe prace przestrzenne „Tort dla mojej szkoły”. 

• Piątek 14 lutego – „NASI GOŚCIE” 
     W tym wyjątkowym dniu odbędzie się Uroczysta Gala Urodzinowa. 

                                                                          Przygotowała Magdalena Rebizant kl. 6b 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! 
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20 lat minęło, czyli ...  z życia naszej 
szkoły 
     Wcześniej w miejscu, gdzie mieści się nasza szkoła było lotnisko. Uczył się tutaj latać m.in. 
Mirosław Hermaszewski.  
     14 lutego 1994 roku 450 uczniów i nauczyciele zainaugurowali "Szkołę moich marzeń". Dyrek-
torem była wówczas pani mgr Bożena Nowakowska (zdj. 1). 
Oddano do użytku 18 sal lekcyjnych, ale zabrakło sali gimnastycznej, którą wybudowano w 1998 
roku. Po oddaniu hali sportowej okazało się, że liczne usterki nie pozwalają na korzystanie z niej, 
została zamknięta i powtórne otwarcie nastąpiło dopiero w 2000 roku. Nie było łatwo...  
     W 1999 roku płk Antoni Chojcan zaproponował nadanie naszej szkole imienia płk. pil. Bolesława 
Orlińskiego, w związku z 100. rocznicą urodzin pilota. Dzięki naszym przyjaciołom lotniczym za-
częliśmy poznawać osobę Orlińskiego, jego życie i wartości, którymi się kierował. Przy współpracy 
z panem Stanisławem Babiarzem powstał program edukacji lotniczej – „Jestem z Kosmosu”. Pod 
hasłem: „Dlaczego samolot lata?” pan Stanisław przeprowadził w naszej szkole wiele zajęć 
z dziećmi (zdj. 2). 
     3 czerwca 2000 roku odbyło się wielkie święto. W tym dniu podczas uroczystego apelu odczy-
tano uchwałę Rady Miejskiej, na mocy której nasza szkoła otrzymała imię Bolesława Orlińskiego 
(zdj. 3). Najpierw uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście uczestniczyli we Mszy 
św., dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, a po południu był festyn dla mieszkań-
ców osiedla.  
     17 grudnia 2003 roku przypadło nam zorganizowanie akademii podsumowującej na Dolnym Ślą-
sku obchody 100-lecia światowego lotnictwa. Szkoła bardzo starannie przygotowywała się do tej 
uroczystości.  Uczniowie brali udział w konkursach literackich, muzycznych, plastycznych, poet-
yckich – był to rok naprawdę wytężonej pracy - uczestniczyliśmy w wielu projektach związanych z 
tematyką lotniczą. Podczas gali 17 grudnia uczniowie przedstawili spektakl pod tytułem 
„Wszystko, co lata i unosi się w powietrzu” (zdj. 4). Laureaci konkursów odbierali zasłużone na-
grody i wyróżnienia z rąk znakomitych gości.  
     29 maja 2004 roku przyjęliśmy sztandar, który nam służy do dziś. Rodzicami Chrzestnymi 
sztandaru zostali: pani Zofia Kudrewicz-Hubicka – siostrzenica płk. B. Orlińskiego oraz generał 
kosmonauta Mirosław Hermaszewski (zdj. 5). Na uroczystym apelu po raz pierwszy zaśpiewaliśmy 
hymn naszej szkoły pt. „My w Kosmosie".  
     W 2006 roku świętowaliśmy 80-lecie lotu Orlińskiego na trasie Warszawa –Tokio – Warszawa. 
W ramach ogólnoszkolnego projektu zapoznaliśmy się z historią tego lotu i przybliżyliśmy kulturę 
Japonii. Finał projektu miał miejsce 25 września (zdj. 6). 
     14 lutego 2009 roku z okazji naszych 15. urodzin szkoła gościła wielu Przyjaciół Lotniczych, 
m.in.. Rodziców Chrzestnych sztandaru: panią Zofię Kudrewicz-Hubicką i pierwszego Polaka 
w kosmosie - Mirosława Hermaszewskiego. W dniu piętnastych urodzin do szkoły zawitał jeszcze 
jeden Gość – Krasnal Pilotek – jeden z wrocławskich krasnali – tak mu się u nas spodobało, że zo-
stał tu na stałe (zdj. 7). 
     Dnia 14 lutego 2012 roku nasza szkoła obchodziła jubileusz 18-lecia. Uczennice przebrały się 
za tancerki, a chłopcy za pilotów na wzór lotnika Bolesława Orlińskiego i jego żony – tancerki -
Stanisławy Gomółki (zdj. 8). Oczywiście nie zabrakło urodzinowych cukierków, życzeń, uśmiechów 
i walentynkowych serduszek.  
     W czerwcu 2013 roku odbyło się kolejne piękne wydarzenie. Na koniec roku szkolnego sztan-
dar szkoły został przyozdobiony złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a 9 paź-
dziernika takim medalem została wyróżniona pani dyrektor Barbara Rotte (zdj. 9). 
                                                                                   Mateusz Pańczyszyn i Kuba Stefurak kl. 5a 
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UWAGA! KONKURS DLA WSZYSTKICH KLAS! 
„SKO-wa liga klas SP118” 

 
    Każda klasa ma szansę wygrać upominek od Banku PKO BP – wystarczy tylko oszczędzać w SKO! 
Zasady udziału w konkursie: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas I-VI SP118 i trwa do 31 maja 2014r.,  
2. Przedmiotem konkursu jest systematyczne oszczędzanie w SKO,  
3. PUNKTY naliczane będą na podstawie sumy pieniędzy zgromadzonej przez indywidualnych 

uczniów w danej klasie w SKO i podzielonej przez ilość uczniów w tej klasie, 
4. klasa, która zgromadzi najwyższą sumę pieniędzy otrzyma najwyższą ilość punktów oraz upo-

minek od Banku PKO BP, 
5. Dodatkowo najbardziej aktywne klasy na szkolnym blogu otrzymają po 20 pkt. za aktywność. 

Przedział punktowy: 
I miejsce – 70 pkt. 
II miejsce – 50 pkt. 
III miejsce - 40 pkt. 
IV-VI miejsce - 20 pkt. 
VII-VIII miejsce – 10 pkt. 
IX-X miejsce – 5 pkt. 

     Już w połowie lutego dowiemy się, która klasa jest najlepsza w I semestrze!!! 
Trzymamy kciuki i życzymy dużo zgromadzonych złotóweczek w SKO!  

Organizatorzy:  
Samorząd  Uczniowski oraz opiekun SKO 

Rebusowe SKO! 
3 PIERWSZE osoby, które rozwiążą prawidłowo rebusy i przyjdą do świetlicy S1 czeka niespo-
dzianka od żyrafki Lokatki!  Zobaczymy kto jest najszybszy!!! 

1) 

2) 

3) 
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                                      Wycieczka do Banku PKO BP 
     W grudniu klasa 3d zwiedzała Bank PKO BP. Pani Ania Starzyk oprowadzała klasę po wszystkich 
działach w banku i opowiadała, czym zajmują się pracownicy. Najciekawszym miejscem okazał się 
sejf :), zaś urządzeniem - bankomat :). Podczas spaceru uczniowie mogli poobserwować, jak wyglą-
da praca w banku. Uczestnicy wycieczki odwiedzili również gabinet dyrektora i każdy, kto chciał, 
mógł zadać pytanie dyrektorom oddziału. Na zakończenie wycieczki każdy otrzymał ciekawe upo-
minki:).  A oto kilka zdjęć z wizyty w banku.  

 

     Dziennikarki SKO przeprowadziły wywiad z osobami oszczędzającymi w SKO. 
 

Dlaczego oszczędzasz w SKO? 
Lea M.: Bo chcę na coś zbierać. 
Zbyszek A.: Bo lubię oszczędzać. 

Jak długo masz konto SKO? 
Lea M.: Rok. 
Zbyszek A.: Rok. 

Czy podoba Ci się to konto? 
Lea M.: Tak, bardzo mi się podoba. 
Zbyszek A.: Tak, bardzo mi się podoba. 

Co najbardziej Ci się w tym koncie podoba? 
Lea M.: Odsetki. 
Zbyszek A.: Że mogę oszczędzać pieniądze. 

Co przekonało Cię do założenia konta w SKO? 
Lea M.: To, że moja mama pracowała w Banku i też chciała mi założyć to konto. 
Zbyszek A.: Chciałem zawsze oszczędzać, a teraz była okazja. 

Na co oszczędzasz? 
Lea M.: Na komputer. 
Zbyszek A.: Jeszcze nie wiem. 

Co byś zmienił w tym koncie? 
Lea M.: Żeby codziennie przychodziła mi złotówka. 
Zbyszek A.: Nie chcę nic zmieniać. 

Jakie byś wymyślił hasło reklamowe SKO? 
Lea M.: Warto oszczędzać! 
Zbyszek A.: SKO to jest to! 
                                                                                        Hania Frankowska i Hania Kolebuk kl. 4a 
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20 lat minęło - galeria  zdjęć 

                              Tradycje i obyczaje naszej szkoły 
     W naszej szkole kontynuujemy wiele tradycji. Najważniejsze z nich to tradycje lotnicze, 
szkolne, uczniowskie i klasowe. 
     Dla klas pierwszych co roku organizuje się pasowanie pierwszoklasisty. Klasy I-III biorą udział 
w konkursie recytatorskim. Co roku wybieramy Najlepszego Sportowca i Prymusa Szkoły. Uroczy-
ście obchodzimy ważne święta narodowe. Klasy IV-VI biorą udział w Lidze Klas. Nasza szkoła bie-
rze udział w akcjach proekologicznych i humanitarnych:. „Posadź drzewko dla pokoju”, 
„Zakwitniemy na wiosnę”, ,,Dzień Wody’’, ,,Budka dla Ptaka’’, ,,Godzina dla Ziemi’’, ,,Tydzień Eduka-
cji Globalnej’’, „Książka za makulaturę”, „Pomagamy zwierzętom ze schroniska”, „Sprawiedliwy 
handel’’, ,,Góra Grosza”, pomoc dla dzieci w Muvalii, itp. Uczniowie biorą udział w konkursach recy-
tatorskich, ortograficznych, matematycznych, artystycznych, literackich i sportowych.  
W naszej szkole prowadzona jest także gazetka szkolna ,,Ikarek’’, w której opisywane są wyda-
rzenia szkolne.   

Mateusz Kitzol kl. 5d           
 

1) Otwarcie szkoły przez panią 
dyrektor B. Nowakowską 3) Przekazanie szkole uchwały 

Rady Miejskiej o nadaniu imienia 
płk. pil. Bolesława Orlińskiego 

2) Pan Stanisław 
Babiarz z uczniami  

4) 100-lecie lotnictwa 5) Przyjęcie sztandaru szkoły  6) 80. rocznica lotu Warszawa -
Tokio -Warszawa 

7)  Krasnal Pilotek 
8) 18-lecie szkoły – uczennice 
przebrane za tancerki 

9) Dekoracja sztandaru szkoły 
złotym medalem Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej 
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       Nasi dziennikarze przeprowadzili krótkie wywiady z absolwentami. Zapytali ich o wspomnienia, 
związane ze szkołą. Kogo i co najlepiej pamiętają? Przeczytajcie. 
    A oto pytania, jakie zadali uczniom, którzy już opuścili naszą placówkę: 

1. Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z SP 118? 
2. Jaki przedmiot był Twoim ulubionym i dlaczego? 
3. Którego nauczyciela najlepiej wspominasz i dlaczego? 

Patryk Gawron: 

1. Miło wspominam chodzenie do tej szkoły. 
2. W-f, bo lubię sport. 
3. Pani Joanna Maciaszek-Klimczyk bardzo miła. 

Aleksandra Buza: 

1. Wycieczki z klasą. 
2. Język polski, ponieważ go lubię. 
3. Panią Ewę Rakoczy i panią Małgorzatę Gumienną, bo były bardzo miłe. 

Natalia Kriesel: 

1. Moim najlepszym wspomnieniem były liczne wycieczki z klasą oraz bal szóstoklasisty. Wią-
żą [się] z nimi wspaniale spędzone chwile, dobra zabawa i zawarcie bliskich przyjaźni. 

2. Jednym z moich ulubionych przedmiotów był język angielski, ponieważ bardzo lubię uczyć 
się obcych języków, a moja nauczycielka potrafiła bardzo dobrze przekazać wiedzę i nau-
czać. Lekcje z nią sprawiały mi przyjemność. Lubiłam również uczęszczać na plastykę 
i przyrodę. Uwielbiam rysować, szkicować i dużo osób mówi mi, że jestem uzdolniona pla-
stycznie, więc te lekcje nie sprawiały mi trudności. Obecnie jestem w klasie biologiczno-
chemicznej i od dziecka wiążę swoją przyszłość ze zwierzętami. 

3. Najlepiej wspominanym przeze mnie nauczycielem jest pani Anna Dzierżanowska-Słowik, 
moja wychowawczyni oraz nauczycielka języka angielskiego. Była bardzo ciepła, miła i pomo-
gła mi, kiedy miałam trudności, szczególnie przy zmianie szkoły. 

Marta Myśkow (była przewodnicząca szkoły w roku 2012/2013): 

1. Moje najlepsze wspomnienie to szósta klasa. Jak byłam przewodniczącą. Każda wspólna  
akcja. Wycieczki. Sztandar szkolny i ostatnie zakończenie roku [szkolnego]. 

2. W-f z panem Jakubowskim, ponieważ mogłyśmy śpiewać na lekcjach. 
3. Panią Teresę Sienkiewicz, ponieważ była moim wychowawcą oraz opiekunem samorządu. 

Bardzo miła i zawsze można na nią liczyć.  
Daria Stankiewicz: 

1.  Najlepszym wspomnieniem z SP 118 jest chyba zakończenie roku szkolnego, gdy kończyłam 
szóstą klasę. Miałam wtedy bardzo dobre oceny i zostałam wyróżniona lotką, która strasz-
nie napawała mnie dumą. 

2. Moim ulubionym przedmiotem był w-f. Gdy chodziłam do SP 118, zaczęłam trenować koszy-
kówkę i strasznie pokochałam sport. 

3. Najlepiej wspominam panią Krystynę Zagórską, która była moją trenerką i świetną nauczy-
cielką, a także panią Bożenę Michoń, która była wspaniałą wychowawczynią, ale też wymaga-
jącym nauczycielem. 

 
 

Zawody sportowe 
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KĄCIK FILMOWY... 
Kraina lodu 

     W piątek (6 grudnia) z okazji mikołajek byliśmy z klasą na filmie pt. 
„Kraina lodu”. Film opowiada o dwóch siostrach, które się bardzo lubiły. Star-
sza siostra miała moc tworzenia zimy. Pewnego dnia podczas zabawy dziew-
czynka trafiła siostrę lodem w głowę. Młodsza straciła przytomność, ale udało 
się ją uratować. Kilka lat później zginęli na morzu ich rodzice. Kiedy obie 
siostry dorosły, starsza została królową. Kiedy podczas przyjęcia pokazała 
swoją moc, niektórzy uważali, że jest wiedźmą. Jak było naprawdę, dowiecie 
się oglądając film, który bardzo mi się podobał i polecam młodszym dzieciom. 

                                                                                                                 Ania Tompol kl. 4b 

     Niedawno w kinach ukazał się film pt. „Hobbit. Pustkowie Smau-
ga.” Jest to druga część przygód Bilba Bagginsa i kompanii krasnolu-
dów. W tym filmie hobbit dociera do Samotnej Góry, w której ukrywa 
się smok Smaug. 
     Film jest bardzo ciekawy. Z przejęciem czekamy na kolejną część. 
Polecamy wszystkim czytelnikom „Ikarka” (i nie tylko).  

Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 5a 

Percy Jackson i morze potworów 

     Film ten to ciąg dalszy filmu pt.: „Percy Jackson  i bogowie olimpijscy. Złodziej pioruna”. Per-
cy, Annabeph i Glover wyruszają po złote runo na morze potworów, czyli Trójkąt Bermudzki. 
Udają się tam, aby uleczyć drzewo Thalii, dziewczyny, która oddała życie, żeby chronić swoich 
przyjaciół. Polecam  oglądanie obu części filmu. 

Katarzyna Głogowska kl. 3c 

     Film pod tytułem: „Ciemny kryształ” w reżyserii Jima Hensona i Fran-
ka Oza - to jest film kukiełkowy, animowany. Efekty specjalne w nim są 
bardzo dobre.  
     Na odległej planecie były dwa plemiona: Skeksowie i Mistycy. Gdy jed-
nemu Skeksowi coś się działo, np. umierał, to i jednemu Mistykowi działo 
się to samo. Tak było dlatego, że oba plemiona były kiedyś całością. Od 
kiedy pękł ciemny kryształ, świat pogrążył się w chaosie. Zadaniem głównego bohatera było odna-
lezienie brakującego odłamka kryształu.  

Moją ulubioną postacią w filmie jest Fizzig, który jest małym, futrzastym i zabawnym 
stworkiem. Polecam ten film. Na pewno będę go długo pamiętał.  

Staś Jarek kl. 2c 

Kroniki Spiderwick 

     Ten film opowiada o trójce rodzeństwa,  głównie o Jaredzie, ale też  Malory 
(starsza siostra) i Simonie (brat bliźniak). Rodzeństwo przeprowadza się do 
starego domu. Jared odkrywa , że coś jest w ścianie. Okazuje się, że to skrzat, 
który miał pilnować magicznej kroniki, napisanej przez samego Artura Spider-
wicka, którą chciał przejąć wielki ogr Mulgarath. Od tamtej pory rodzeństwo 
ma same niebezpieczne przygody, po drodze spotykają także goblina Hop.  

Polecam - Katarzyna Głogowska kl.3c 
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            Margo „Niebezpieczna wyspa” 
     Margo ,,Niebezpieczna wyspa” to książka Janusza Onufrowicza. Autor 
jest aktorem i autorem około 300 piosenek.  Współpracował jako tekściarz z 
wieloma artystami i zespołami. Występuje w Łodzi w Teatrze Studyjnym, 
Teatrze im. S. Jaracza i w Teatrze Powszechnym. Pisuje również dialogi, 
skecze, monologi kabaretowe i scenariusze. Współpracuje również z filmem 
i telewizją. 
      Jego książka opowiada o prawie dziesięcioletniej dziewczynce, Margo. 
Margo mieszka na wsi z babcią Jolą i psem Dzięciołem. Rodzice w ogóle nie 
mają dla niej czasu. Pewnego dnia życie Margo zmienia się diametralnie. 
Dziewczynka zostaje porwana i wywieziona do upiornej szkoły. W naszej rzeczywistości do akcji 
wkroczyłby oddział policji, specjalizujący się w kidnapingu. W książce Margo razem z grupą dzieci 
(również uprowadzonych) stara się pokonać złą Monę Mary – szaloną władczynię zamku Zazuzizuzal 
i wyspy Mururu. Czy jej się uda? I czy jej babcia jest taką zwykłą babcią? 
     Aby się tego dowiedzieć przeczytajcie książkę Margo ,,Niebezpieczna wyspa”. Jeżeli lubicie 
fantastykę i książki przygodowe, to jest to książka dla was!  
     Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, odwiedźcie stronę: http://www.onufrowicz.pl/margo.htm 

Polecam: Kaja Urbaniuk kl. 5a 

       

35 Maja 
    Książka „35 maja albo jak Konrad pojechał konno do mórz południowych” 
opowiada o Konradzie i jego stryju Rabarbarze. Konrad dostaje zadanie do-
mowe: opisać morza południowe. Spotykają czarnego konia i razem wyruszają 
nad morza południowe. Odwiedzają Krainę Pasibrzuchów, Świat na opak, Krai-
nę dawnych władców, Elektryczny świat i las zabawek. Choć cała książka opo-
wiada o tylko jednym dniu, jest pełna przygód i niestworzonych krain, ludzi 
i  rzeczy. Bardzo ją polecam.  

                Magda Dudziak kl. 3c 

Wiejemy do lasu 
     „Wiejemy do lasu” autorstwa Lyn Gardner to książka pełna ciepła i hu-
moru, z fantastycznymi ilustracjami. Głównymi bohaterkami są trzy sio-
stry: Storm, Aurora i Ani. Przeżywają one przygodę swojego życia. Wraz 
z ich prababcią muszą pokonać Doktora DeWilta, który zrobi wszystko, aby 
zdobyć magiczną piszczałkę.  
     Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, sięgnijcie po tą niesamowitą książ-
kę.       
                                                                  Polecam – Karolina Butryn kl. 5b 
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Justyna Godlewska: 

1. Zielona szkoła w 6. klasie. 
2. Przyroda, ponieważ interesuję się tym. 
3. Panią Szewczyk, ponieważ była moją wychowawczynią. 

Franciszek Kolebuk: 

1. Czterodniowa wycieczka w piątej klasie. 
2. Język polski, ponieważ zawsze było coś nieprzewidywalnego. 
3. Panią Teresę Sienkiewicz, ponieważ była miła. 

Marcela Hunderuk: 
 

 1. Moim najlepszym wspomnieniem był dzień śpiocha, ponieważ naprawdę bardzo mi się podo-
bał, było „tak, jak w domu”. 

 2. Najlepszy przedmiot to plastyka, ponieważ lubię rysować, malować. Sprawia mi to samą 
przyjemność. 

3. Pana Jakubowskiego dlatego, że można było się z nim powygłupiać, był miły i nosił swoje 
żółte nauszniki na nasze lekcje. 

 

Stanisław Gomulicki 

 1. Bal szóstoklasisty. 
 2. W-f, fajna zabawa z kolegami. 
 3. Panią Grażynę Grudzińską, to była moja wychowawczyni. 

Natalia Wiatrowska 

 1. Bal 6-klasisty. 
 2. Historia, ponieważ była bardzo ciekawie prowadzona przez panią Rakoczy. 
 3. Panią Sienkiewicz, ponieważ była bardzo miła i prowadziła kółko teatralne, na które uwiel-
białam chodzić. 

Martyna Cymanek 

 1. Trudno powiedzieć, co było najlepszym wspomnieniem  z SP 118, bo jest ich naprawdę wiele. 
Bardzo dobrze wspominam walentynki, a tak dokładnie to pocztę walentynkową, gdyż byłam 
jedną z walentynek razem z moją przyjaciółką.   

 2. Moim ulubionym przedmiotem był zdecydowanie j. polski. Uwielbiam pisać długie wypraco-
wania i czytać książki. 

 3. Najlepiej wspominam panią Małgorzatę Gumienną. Wspaniale przekazuje wiedzę i zawsze 
można było z nią porozmawiać na różne tematy. Nie mogę pominąć pani Ewy Rakoczy. Była 
to moja wychowawczyni. Bardzo cenię ją za to, że jest wesoła i często się śmieje. 

Agnieszka Sulima 

1. Najlepszym wspomnieniem z mojej szkoły podstawowej jest bardzo dobra atmosfera 
w szkole i relacja między uczniem, a nauczycielem. Bardzo dużo wyjść, które integrowały 
klasę. Szkoła interesowała się każdym uczniem i dbała o to, aby czuł się bezpiecznie. 

2. Moim ulubionym przedmiotem była historia z panią Ewą Rakoczy. Pani potrafiła świetnie 
tłumaczyć i zachęcać do nauki historii. Dzięki temu widzę bardzo duże efekty na lekcji 
historii w gimnazjum. Drugim przedmiotem, który bardzo dobrze wspominam był język 
polski z panią Michoń. Dzięki temu, że pani bardzo naciskała na naukę i dawała dużo zadań 
domowych, teraz jestem dużo bardziej „do przodu” z gramatyką na języku polskim. 

 

Dzień Amerykański 2008 
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Kiermasz świąteczny 2006 Dzień Walijski 2007 

3. Najlepiej wspominam pana Jakubowskiego, mimo że nie miałam z nim w-f i poznałam pana 
przez to, że miał w-f z chłopcami z mojej klasy. Pan Jakubowski to bardzo pozytywna, 
optymistyczna i sympatyczna osoba, z którą zawsze można było porozmawiać. 

Ania Świerczek 

1. Bardzo mile wspominam wszystkie wycieczki, na których byłam ze swoją klasą. 6b rządzi! 
Od pierwszej zielonej szkoły byliśmy ze sobą zżyci, dlatego zawsze świetnie się bawiliśmy. 
Przez te 3 lata w gimnazjum ani razu nie byłam na równie dobrej wycieczce. […].  

2. Moim ulubionym przedmiotem był j. polski. Uczyła mnie pani Skibin. Pamiętam, że bardzo 
dobrze tłumaczyła nam tematy i ciekawie prowadziła lekcje. Pozdrawiam panią Skibin! :) 
(jej genialne kluczyki, którymi zawsze stukała o biurko). 

3. Z podstawówki bardzo mile wspominam mojego wychowawcę, pana Marka Palicę. Był on 
miły, sympatyczny, lekcje wychowawcze prowadził z humorem i potrafił z nami rozmawiać. 
Wspominam również lekcje religii prowadzone przez ks. Swatka. Bardzo mi brakuje wspól-
nych piosenek oraz wyjść, np. do seminarium.  

Kamil Kowalski 

1. Moim najlepszym wspomnieniem jest bal gimnazjalny. 
2. Historia, ponieważ lekcje były ciekawie prowadzone, a na początku każdej kolejnej powta-
rzaliśmy informacje z poprzedniej. 

3. Pani Teresa Świrska, ponieważ potrafiła w łatwy sposób przekazać wiedzę i ciekawie pro-
wadziła lekcje. 

Ola Kin 

1. Zielona szkoła. 
2. [Język] polski, bo bardzo lubiłam panią. 
3. Pana Palicę, bo jest zabawny i miło się z nim rozmawiało. 

Kamila Mikołajczyk (z byłej klasy 6b) 

1. Oczywiście najlepsze były zielone szkoły, których chyba nigdy nie zapomnę, ale było też 
mnóstwo innych miłych rzeczy. Myślę, że oprócz tego zapadła mi w pamięć dyskoteka kar-
nawałowa i konkurs na najlepsze przebranie. Ogólnie atmosfera w szkole była świetna, nie-
porównywalna do tej w gimnazjum. Często żałuję, że już skończyłam podstawówkę... 

2. Zdecydowanie muzyka i plastyka. Zawsze robiliśmy ciekawe rzeczy, a lekcje były przyjem-
ne. Tak samo, jak lekcje religii z księdzem Swatkiem. 

3. Ciężko wymienić jednego nauczyciela, którego miło wspominam: pana Marka Palicę, najlep-
szego wychowawcę na świecie, panią Dorotę Skibin, która prowadziła lekcje tak, że nauka 
nagle nie była taka zła, panią Teresę Świrską, bo choć każdy bał się lekcji matematyki, to 
dzięki niej naprawdę wiele się nauczyliśmy. Dziękuję wszystkim moim nauczycielom i ich 
pozdrawiam!  

                                  Przygotowała Kaja Urbaniuk kl. 5a (przy pomocy redakcyjnych kolegów) 
 

 

 

 

 

 
Andrzejki 2006 
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      BYLIŚMY TAM 

Czy wiesz, że:  
- Na Marsie znajduje się najwyższe wzniesienie w Układzie Słonecznym (wygasły wulkan „Góra 
Olimp"); 
- W Chinach mieszka ok. 1 320 000 000 ludzi; 
- W atmosferze Jowisza od 330 lat panuje wielka burza gazowa o średnicy ok. 26 000 km; 
- Tokio to największy zespół miejski świata, składa się z 26 dużych i 5 mniejszych miast; 
- Raflezja to największy kwiat na Ziemi (ma ok. 90 cm szerokości). 

Mateusz Pańczyszyn kl. 5a 
* 

- Ryby mają zęby! Systematycznie pocierają nimi o koralowce. 
- Amerykanie twierdzą, że Księżyc jest ich własnością! 

Jakub Stefurak (na podstawie: „Łatwe odpowiedzi na trudne pytania”) 
* 

- W Kosmosie jest woda! To tłumaczy powstanie życia w ziemskich oceanach. 
- Gdyby Słońce zanikło, wiedzielibyśmy o tym, że zniknęło nasze źródło światła w czasie około 
500 sekund (8 minut)! 

 Kasia Głogowska (na podstawie: „Łatwe odpowiedzi na trudne pytania”) 

         Drezno 

     13 grudnia w piątek razem z naszą klasą i klasą 6a wybrali-
śmy się do Drezna. Zwiedzaliśmy wiele ciekawych zabytków, 
między innymi.: zespół pałacowy Zwinger (Augusta II Mocne-
go), kościół protestancki, „Neues Grünes Gewölbe" (czyli Ko-
lekcja Klejnotów Królewskich). Następnie podziwialiśmy pięk-
ną rzekę Łabę. Byliśmy na dwóch  jarmarkach świątecznych: 
Neu Markt i Striezel Markt, który odbywał się już i po raz 549. Po spacerkach i małych zaku-
pach na stoiskach Striezel Markt wracaliśmy do autokaru zadowoleni i zmarznięci. 
                                                                                   Mateusz Pańczyszyn i Kuba Stefurak kl. 5a 

    Humanitarium 
     11 grudnia 2013 r. wraz z resztą klasy 5d pojechaliśmy do 
Humanitarium. Zajęcia rozpoczęły się o 8:30.  Związane były 
przede wszystkim z tematem muzycznym. Zobaczyliśmy wystawę 
najmniejszych pianin na świecie, słuchaliśmy przebojów z lat 60-
tych, 70–tych i 80-tych. Sprawdzaliśmy również czy mamy po-
czucie rytmu. Dużą atrakacją wycieczki było komponowanie wła-
snych perfum.  Z Humanitarium wróciliśmy o 11:00. Zajęcia po-

dobały mi się i chciałbym jak najwięcej wycieczek tego typu.    
Mateusz Kitzol kl. 5d    
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Rys. Hania Pużyńska kl. 2a 

 

          

                WYWIAD Z PANIĄ Joanną Dominik 
- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- We wrześniu rozpoczęłam 3 rok pracy. 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Oczywiście, bardzo lubię swoją pracę. 
- Czy lubi Pani dzieci? 
- Bardzo lubię dzieci, gdybym nie lubiła, nie mogłabym pracować w szkole. 
- O czym Pani marzyła, kiedy była w naszym wieku? 
- Miałam wiele marzeń, tym największym było posiadanie psa. 
- Jakie ma Pani hobby? 
- Moje hobby to jazda konna. 
- Jakie jest Pani ulubione zwierzę? 
- Lubię wszystkie zwierzątka, ale najbardziej konie i psy. 

Marysia Lewandowska i Kasia Głogowska kl. 3c 
 

                    WYWIAD Z PANEM Marcinem Bednarkiewiczem  
- Czy lubi Pan dzieci? 
- Bardzo lubię dzieci. 
- Od ilu lat pracuje Pan z dziećmi? 
- Mniej więcej od dziesięciu lat. 
- O czym Pan marzył w dzieciństwie? 
- W dzieciństwie marzyłem, żeby zostać czarodziejem.       
- Jakie jest Pana hobby? 
- Moim hobby jest nauka języka elfickiego. 
- Jaka jest Pana ulubiona książka? 
- Moją ulubioną książką jest „Władca Pierścieni”. 
- Czy lubi Pan zwierzęta? 
- Bardzo lubię zwierzęta. 
- Jaki jest Pana ulubiony kolor? 
- Moim ulubionym kolorem jest niebieski. 
- Jakiej słucha Pan muzyki? 
- Słucham muzyki celtyckiej. 
- Czy był Pan w Anglii? 
- Tak, mieszkałem w Anglii. 
                                                                   Rozmawiały: Karina Piotrowska i Magda Dudziak kl. 3c 

Rys. Staś Jarek kl. 2c 
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   Zadaliśmy pytania również uczniom, którzy obecnie uczęszczają do 118-ki. Zapytaliśmy: 
                            Za co lubisz swoją szkołę?  
Oto odpowiedzi: 
- Za to, że można się spotkać z kolegami. (Piotr 5d) 
- Za to, że jest mało lekcji. (Kuba 6e) 
- Za to, że nauczyciele są luźni i nie biorą wszystkiego na poważnie. (Łukasz 6b) 
- Za to, że można się uczyć. (Bartek 6e) 
- Za klimat. (Aleksandra 6b) 
- Za pięknie udekorowane sale. (Daniel 6e) 
- Za to, że nie jest zniszczona. (Agnieszka 6e) 
- Bo poznałam miłe koleżanki. (Kaja 5a) 
- Lubię ją za to, że można spotkać się z przyjaciółmi. (Basia 4b) 
- Za to, że są komputery. (Paulina 4b) 
- Za to, że jest wesoła. (Kasia 4c) 
- Za to, że są fajni nauczyciele. (Vanessa 6c) 
- Za ciekawe konkursy. (Ada 5b) 
- Za to, że jest duża. (Natalka 4d) 
- Za to, że mam fajnych przyjaciół. (Kasia 6b) 
- Za to, że mam fajne koleżanki. (Natasza 5a) 
- Bo mogę spotykać się z kolegami.( Mateusz 5d) 
- Nie lubię swojej szkoły. (Dominik 3c) 
- Mam tu fajne koleżanki i fajnych nauczycieli. (Anita 3c) 
- Lubię szkołę, bo są w niej różne imprezy. (Julia 3b) 
- Mam tu dużo koleżanek i za to, że mnie uczy. (Lidia 3b) 
- Lubię swoją szkołę, bo jest tu biblioteka i możemy się wiele 
nauczyć. (Zuzia 1c) 
- Lubię moją szkołę dlatego że jest bardzo fajna. (Maja 2b) 
- Lubię swoją szkołę, bo można pomagać dzieciom z biednych krajów, a na zajęciach komputero-
wych można grać w Internecie. (Kacper 2a) 
- Bo chodzi tu mój brat. (Milena 1a) 
- Bo mam fajną panią świetliczankę i panią na lekcjach. (Kacper 1e) 
- Bo mam dużo zajęć dodatkowych. (Klaudia 1b) 
- Bo jest dużo zajęć dodatkowych i poznajemy dużo liter. (Michasia 1b) 
- Za to, że jest bardzo dużo zajęć dodatkowych. (Maks 1b) 
- Za to, że mamy bardzo fajne panie. Za to, że są bardzo fajne zajęcia dodatkowe. (Kacper 1b) 
- Za to, że mamy bardzo fajne zajęcia dodatkowe. Za to, że są bardzo miłe panie. (Mikołaj 1b) 
- Za to, że jest w-f i łyżwy. (Mariusz 1c) 
- Za to, że można się w niej dużo nauczyć, że są fajne zabawy w świetlicy. (Iga 1c) 
- Za łyżwy, matematykę i angielski. (Łukasz 1c) 
- Lubię swoją szkołę za to, że mogę się w niej spotkać z kolegami. Mam fajną nauczycielkę oraz 
mogę się w niej [szkole] wiele nauczyć. (Zbyszek 3c) 
- Za to, że mam fajne koleżanki. (Maja 3c) 
- Za to, że mogę się tu nauczyć pisać. (Maciek 1b) 
- Bo jest tu dużo fajnych rzeczy i uczymy się pisać literki.  (Bartek 1b) 
                          Sondę przeprowadzili: Magda Dudziak i Karina Piotrowska kl. 3c, Natalia Tomasik 
i Marta Ryndak kl. 4b oraz  Damian Mazurek kl. 6e 

Zapytaliśmy naszych kolegów ... 

Andrzejki 2013 

Dzień Pluszowego Misia  
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Konkurs na najpiękniejszy lampion  
I m-ce: Wiktoria Krzykawska 4d, Aleksandra Krzykawska 4d i Bartosz Kucała 4d. II m-ce: Alicja 
Musiał 4d, Piotr Łyczko 5a, Gabrysia Surgut 5a. III m-ce: Julia Karczyńska 5a, Julia Kubińska 5b. 

    Ogólnopolski konkurs „Mój Biznes" 
Uczennica z kl. 5 d Aleksandra Silkowska zajęła III miejsce w konkursie zorganizowanym przez 
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Ministra Edukacji Narodowej i Narodowego Banku Polskiego. 

Międzyszkolny konkurs matematyczny „Matematyka z Mikołajem" 
     Nasza uczennica z kl. 3a Karolina Wąsowska zdobyła wyróżnienie w konkursie w kategorii 
klas 2 i 3 szkoły podstawowej. 

Laureaci konkursu plastycznego dla klas II „Rakietą w Kosmos”. 
     I miejsce – Alicja Jarosik z kl. 2a, II miejsce  – Maja Oszczęda z kl. 2d, III miejsce – Adam 
Kusztal z kl. 2b 

Laureaci konkursu ENGLISH MASTER 
     I miejsce – Kacper Włódarczyk 6e, II miejsce – Filip Kaczmarek 6e, III miejsce – Igor Lewan-
dowski 6e. Wyróżnienia: Łukasz Pulit 6a oraz Łukasz Serafin 6d.  
    Wszyscy laureaci zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu. 

Wyróżnieni w konkursie pt. „Deko w Eko" 
     Klasa 3c otrzymała dyplom za wyróżnioną pracę - choinkę ekologiczną z ozdobami - w konkursie 
pt. „Deko w Eko" w ramach akcji społeczno-ekologicznej "Recykling na Wielką Skalę" organizowa-
nego przez Bielany Wrocławskie. 

Konkurs na wiersz, rymowankę o szkole  
     24 stycznia 2014 roku zakończył się Szkolny Konkurs Klas I-III na napisanie wiersza o naszej 
szkole z okazji zbliżających się jej 20-stych urodzin. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy 
uczniowie klas 1-3 oraz ich rodzice. Napłynęło wiele fantastycznych wierszy, rymowanek oraz fra-
szek. Laureatkami konkursu zostały: 
I miejsce – Patrycja Dasiewicz z mamą – kl. 2b 
II miejsce – Justynka Kładoczna z mamą – kl. 1d 
III miejsce – Iga Gawrycka z rodzicami – kl. 2d 
Wyróżnienia: 
Amelia Walczak i jej mama – kl. 1a, Sara Sekuła – kl. 1b, Damian Bojarczuk z mamą – kl. 1c, Jan 
Marek – kl. 1e, Tosia Berus – kl. 2a, Filip Jadwiszczak – kl. 2c, Sebastian Rot – kl. 3a, Natalia Puci-
łowska – kl. 3b, Agnieszka Semeniuk – kl. 3c, Nina Rojewska – kl. 3d oraz Michał Roga – kl. 3e. 

II konkurs plastyczno-techniczny „Maszyny Latające" 
     Już po raz drugi w naszej szkole organizowany był międzyszkolny konkurs plastyczno-
techniczny „Maszyny Latające”. A oto zwycięzca spośród uczniów naszej szkoły: II miejsce  – 
Filip Rojewski, 5 lat, „Samolot". 
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Bitcoin 
   Bitcoin (czyt. bitkojn) to pierwszy cyfrowy pieniądz, który nie wymaga do 
działania żadnego banku. To jego użytkownicy wykorzystują swój komputer do 
sprawdzania transakcji¹ przed fałszowaniem. A co za to dostają? Darmowe 

bitcoiny. Pieniądze wysyła się od razu do odbiorcy, nie przechodzą one przez żaden bank. Dlate-
go też za przesłanie pieniędzy płaci się mniej, niż by trzeba zapłacić za np. przelew bankowy czy 
przekaz pieniędzy pocztą. Aby zacząć używać bitcoin należy ściągnąć program do jego obsługi na 
swój komputer lub telefon. Można także użyć portfela internetowego. 
 
¹ transakcja – przekazanie pieniędzy (lub innej rzeczy z wartością) do kogoś innego 

Autor: Filip Kaczmarek kl. 6e 

           KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 

Konkurs czytelniczy „Harry Potter i Zakon Feniksa" 
     Przedstawiamy wyniki szkolnego konkursu: I miejsce - Kaja Urbaniuk kl. 5a, II miejsce - Kasia 
Bilka kl. 6a, III miejsce - Justyna Świdzińska kl. 6c. 

                                Żaby 
     To rodzina płazów bezogonowych, długości do 30 cm. Mają tylne kończyny skoczne 
i pływne (palce spięte błoną). Zdobycz chwytają wyrzuconym języ-
kiem. Na pożywienie żaby składają się przede wszystkim lądowe owa-
dy dzienne,  dżdżownice, pająki, dorosłe ważki, ślimaki, różne nie wy-

mienione wcześniej owady lądowe, w mniejszym stopniu wodne (pluskwiaki, 
chrząszcze), drobne kręgowce. 

         Ropuchy 
     To też rodzina płazów bezogonowych, długości do 25 cm. Skaczą rzadko, w skórze mają gru-
czoły jadowe. Zamieszkują Eurazję, Afrykę, Amerykę; występująca w Polsce m.in. paskówka jest 
chroniona. Ropuchy są mięsożerne. 

Tekst i rys. Olga Żabska kl. 2c 

Smok  z  Komodo 

     Waran z Komodo inaczej zwany jest Smokiem z Komodo, to 
największa jaszczurka na świecie.  Mieszka na indonezyjskiej 
wyspie Komodo. Ma naprawdę ogromne wymiary, jego rekord 
wynosi mniej więcej 3,65 m. Najczęściej żywi się padliną 
i żywymi ssakami. Młode warany wspinają się na drzewa po 
jajka i pisklęta. Smok z Komodo jest prawie głuchy, jednak ma 

wyśmienity węch. Jego język zbiera nawet najsłabsze zapachy! Wędrujące warany często wysta-
wiają język. W ten sposób badają teren. Bardzo szybko biegają, są mistrzami wspinaczki i do-
brze pływają. Smok z Komodo prowadzi dzienny tryb życia. W nocy wraca do swojej nory. Potra-
fi przespać nawet kilka dni! Jest zabójczo niebezpieczny (nie wolno dotykać)!   

                                                                                                             Katarzyna Głogowska kl.3c 


