
 16 

 

 

IKAREK 
Nr 3/2017-18 

luty 2018 
 

Gazetka szkolna SP 118 
 

Bulwar Ikara 19 
54-130 Wrocław 

e-mail:  
gazetka.ikarek@gmail.com 
 

 

Zespół redakcyjny: 
 

Anna Babula 4c, Krzysztof Bielecki 6a, Kinga Bury 4c, Alek-
sandra Duńska 4b,  Karolina Goździaszek 4c, Hanna Grzy-
wińska 4c, Wiktoria Kamecka 4b, Cecylia Kapka 4b, Karolina 
Kazan 4b, Maciej Kowalczyk 4b, Ewa Paszkiewicz 4a, Marta 
Paszkiewicz 6a, Hanna Pużyńska 6a, Michał Rosiński 6a, 
Aleksandra Seniuk 4b, Julia Szymańska 4c, Maja Wieczo-
rek 4b, Karolina Woźniak 4c. 
                                       

   Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć  

i Joanny Dominik  
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Rys. Julia Szymańska 4c                   

Przygotowały: Aleksandra Duńska  kl. 4b,  Maja Wieczorek kl. 4b i Karolina Woźniak kl. 4c 
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- Dzień dobry, chciała pani 
zapisać Jasia do przedszkola. 
Zwolniło się miejsce.  
- Dziękuję za pamięć, ale Jaś 
już jest na studiach. 

-Kelner, kelner ! 
-Słucham pana... 
-Nie odpowiada mi ta 
zupa. 
-A o co ją pan pytał? 

-Jasiu, taki brudny nie pój-
dziesz do szkoły!!! 
-Dobrze, mamusiu, nie pójdę.  

Jasio miał już pięć lat, a jeszcze nic nie 
mówił. 
Pewnego dnia mama podaje mu obiad, a 
Jasio wrzeszczy: 
- A gdzie kompot?! 
Mama zdziwiona: 
- Jasiu, to ty umiesz mówić? 
- Umiem - odpowiada Jasio. 
- To dlaczego dotąd nic nie mówiłeś? - 
pyta mama. 
- Bo do tej pory zawsze był kompot! 

Ogródek skalny ma 
jedną zasadniczą 
wadę: kamienie rzad-
ko zakwitają. 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Za nami już… 
Warto zwiedzić 
Wiadomości biblioteczne 
A to historia!  
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość i Nasza galeria 
Warto przeczytać 
Kącik pupila  
Kącik Szkolnego Logopedy 
Kącik łasucha 
Kącik filmowy 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki, Humor  

 

Rys.  Natalia Kisiecka kl. 1e Rys. Karina Kodur kl. 1e 
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Chrzęst i brzęk, zgrzyt i stęk, 
Hałas jak w fabryce! 
Mniejszy mróz, lżejszy wóz 
Przy takiej muzyce 
                        Julian Tuwim 
Wyszukała Marta Paszkiewicz 
kl. 6a 

Koniec ferii 
Gdy się zbliża koniec ferii, 
Wszystkie dzieci są zmartwione, 
Bo te krótkie dwa tygodnie 
Zawsze pędzą jak szalone. 
 

Zanim człowiek się obejrzy, 
Już po sankach oraz śniegu. 
Znów się trzeba będzie uczyć 
I żyć ciągle w strasznym biegu. 
 

Znów sprawdziany i kartkówki 
I nauka aż do rana. 
Na osłodę są koledzy 
oraz przerwa ukochana. 
             Marta Paszkiewicz kl. 6a 

Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Jak wskazuje tytuł obecnego numeru gazetki - zima w tym roku jest całkiem bez śniegu w na-
szym rejonie. Zapewne większości z nas  brakuje „białego szaleństwa” i typowo zimowego krajobra-
zu. Taka dłuuuuga jesień w pogodzie jest doprawdy smutna…  Ale w naszej gazetce dużo zimowych 
tematów i rysunków.  Nie będziecie się nudzić. Zapraszamy do lektury!                                                                                                      
                                                                                                                                        Redakcja                                                          

Mróz 
W ostry mróz chłopek wiózł 
Z lasu chrust na wozie, 
Skrzypi coś, oś nie oś, 
Trzaska chrust na mrozie. 
 

Tężał mróz, wicher rósł, 
Pędząc jak w sto koni, 
Trzeszczy wóz, trzeszczy mróz, 
Chłop zębami dzwoni. 
 

Szkapa: brr! Chłop jej: prr! - 
A podwozie zgrzyta, 
Gwiżdże wiatr, śwista bat, 
Stukają kopyta. 

KĄCIK FILMOWY... 
Rys. Kalina Moskowska kl. 1e                  

Paddington 2 
   Już teraz można zobaczyć drugą część kultowych przygód misia Paddingtona, 
która dostarczy rozrywki i podbije serca dzieci i dorosłych. W tej części Pad-
dington został oskarżony o kradzież (!). Czego? Jak prawda wyjdzie na jaw? Co 
się stało z misiem? Tego można się dowiedzieć, oglądając film. Zapewniam, że 
nikt nie będzie się nudzić! 

Hania Pużyńska kl. 6a 

Gwiezdne Wojny - Solo historie 
   Jako że około tydzień temu Disney zaskoczył nas wydaniem zwia-
stuna nowego filmu, postanowiłem się do niego ustosunkować. Jedni 
twierdzą, że to będzie totalna porażka Gwiezdnych Wojen, inni zaś, 
że wielce pozytywna zmiana. Jedno jest jednak pewne, to będzie 

niezapomniany film, gdyż widzowie zainteresowali się jego tematem.         
   Jest dużo kontrowersji dotyczących tego filmu, jednak ja osobiście sądzę, że to będzie jeden 
z najlepszych filmów o Gwiezdnych Wojnach. Dlaczego? Są dwa kluczowe argumenty. Po pierw-
sze, to nie jest kolejna część Gwiezdnych Wojen. To są historie. I zgadzam się, że jeśli to by 
była IX część, to byłbym bardzo zawiedziony, tak jak inni. A po drugie, to trzeba sobie zadać 
jedno ważne pytanie. Kim jest Han Solo? No właśnie. Myślę, że dla fanów jest już jasne, dlaczego 
film będzie odgrywany w takim luźnym stylu. Rozumiem, że ludzie obawiają się zmian, jednakże 
myślę, że to absolutnie dobra decyzja, żeby zmienić klimat filmu. Pamiętacie, jak wyglądał Łotr 
Jeden. Tam historia musiała być poważna, gdyż akcja miała dotyczyć poważnego tematu, ale to 
nie znaczy, że musi być taka sama i tutaj. Wszystko rozstrzygnie się w maju tego roku. Czeka-
my..., a przynajmniej ja czekam. 

Michał Rosiński kl. 6a 
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2) 

3) 

4) 

Rys. Internet 

1. Dzieci na śniegu robią różne … 
2. Biały na ziemi zimą. 
3. Zjeżdżamy po nich na sankach. 
4. W czym mieszkają Eskimosi? 
5. Szukają ich dzieci pod choinką. 

Maciej Kowalczyk kl. 4b 

1. Pokrywa lodowisko. 
2. Można z niego ulepić bałwana. 
3. Jeździ się na nich po stoku narciarskim. 
4. Odpychasz się nimi, gdy jeździsz na nartach. 
5. Można stoczyć nimi bitwę zimową. 

Julia Szymańska kl. 4c 

5) 

1. Woda po zamarznięciu. 
2. Dłonie-rękawiczki. Stopy-….. 
3. Zjeżdżasz z niego na nartach. 
4. Jeździsz na nich, ale to nie łyżwy. 

Karolina Goździaszek kl. 4c 

1. Rosną na wiosnę i w lecie, są piękne i 
pachnące. 
2. Jest dużym białym ptakiem z czerwonym 
dziobem. 
3. Duży i sprytny ptak drapieżny. 
4. Duże, świecące latem. 
5. To z nich powstają kwiaty. 
6. Jest to trzeci miesiąc roku. 

Ania Babula kl. 4c 

Fot. Internet 

   1            
2               

 3              

   4            
 5                 
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  3            
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 5               

Nasze redakcyjne  koleżanki spytały uczniów (i nie tylko) o zajęcia podczas ferii. Oto odpowiedzi: 
- Jeździłam na snowboardzie – Emilka 4a 
- Byłam na basenie – Milena 5a 
- Byłam u kuzynki – Julia 6c 
- Byłam w Centrum Nauki Kopernik – Ola 5a 
- Byłam na półkolonii – Oliwia 4d 
- Odwiedziłam Szklarską Porębę – nauczycielka j. angielskiego 
- Spędziłam czas u babci – Natalia 5c 
- Poleciałem na Wyspy Kanaryjskie – Michał 6a 
- Pływałam w oceanie – Julia 6a 

Pytania zadawały Hania Pużyńska i Marta Paszkiewicz kl. 6a 
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 4               

1.Na lodowisku. 
2.Ptak na zegarze. 
3.Przeciwieństwo słowa „nie”. 
4.Pierwszy miesiąc w roku. 

Maja Wieczorek kl. 4b 
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   4              
   5               
  6               
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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:      
Oszklone ma ramki, wiszą w nim firanki. 
                                                                                                                     Hania Pużyńska kl. 6a                                               

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

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
10x9=              5x8=                6x7=             12x3=                4x5=             8x9=          6x7=       

99:11=             24:4=               56:8=            42:7=              50:10=             81:9=          36:6=                                              

Zadanie: 

Kasia i Ola poszły pobawić się na śniegu. Kasia ulepiła 5 śnieżek, a Ola o 3 więcej. Ile śnieżek 
ulepiła Ola, a ile ulepiły razem? 
 
   Odp.:…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                             

437+43=    956+223=    680+442=    68+182=    72+28=    33+43=    56+13=   

128-76=    
 

838-383=    761-285=    927-28=    299-15=    138-29=    37-3=   
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Przygotowały:  Ewa Paszkiewicz  kl.  4a, Maja Wieczorek,  Ola Seniuk kl. 4b   
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Stadion Wrocław 
   Stadion Miejski we Wrocławiu – arena zmagań piłkarskich – 
stanowi własność naszego pięknego miasta. Głównym jego użyt-
kownikiem jest klub piłkarski Śląsk Wrocław. Poza meczami od-
bywają się tu różne eventy (m.in. wystawy LEGO - jedne z więk-
szych w Polsce). Stadion ten był także miejscem potyczek UEFA 
Euro 2012 (A wiem, co mówię, ponieważ byłem na jednym z me-
czów :) 
Kilka ciekawostek: 
- Koszt budowy to aż 904 miliony PLN 
- Inauguracja odbyła się 10 września 2011 r. (podczas koncertu Georga Michaela) 
- Budowa odbywała się w latach 2009 – 2011 
- Stadion może pomieścić 45 105 kibiców, lecz najwyższa frekwencja wynosiła 44 500. 
   Projekt stadionu został wybrany w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miejski Wrocławia 
w październiku 2007r. Sąd konkursowy, w którym zasiadali architekci z Polski i zagranicy oraz 
urzędnicy miejscy, spośród kilkunastu zgłoszonych prac wybrał koncepcję opracowaną przez 
J.S.K. Architekci Sp. z o.o. 
   Charakterystycznym elementem konstrukcji stadionu jest jego elewacja zbudowana z pół-
przezroczystej siatki wykonanej z włókna szklanego pokrytego teflonem. (W trakcie meczów 
świeci się różnymi kolorami). 
Sam bardzo serdecznie zapraszam na ten stadion, ponieważ można tam przeżyć niezapomniane 
chwile.                                                                                                     
                                                                                                              Krzysztof Bielecki kl. 6a 

 Zabytkowa Warszawa 
Każdy przynajmniej raz w życiu powinien przejść się uliczkami 
zabytkowej Warszawy. Można tam zobaczyć Zamek Królew-
ski, Kolumnę Zygmunta, Barbakan i Stare Miasto. Warto wje-
chać na wieżę Pałacu Kultury i Nauki, by zobaczyć piękną pa-
noramę Warszawy, oraz zwiedzić Centrum Nauki Kopernik. 
Stolica pięknie wygląda zwłaszcza wieczorem, gdy zabytki są 

oświetlone. Można też wybrać się do Centrum Pieniądza NBP i potrzymać tam ogromną sztabkę 
złota wartą ponad 2 mln złotych! 

Ewa Paszkiewicz kl. 4a 

                         Brazylia 
   Czy wiecie, gdzie leży Brazylia? Jeśli tak, to bardzo do-
brze, a jeśli nie to powiem, że leży ona w Południowej Amery-
ce. A jak nazywa się stolica Brazylii? a) Sao Paulo, b) Brasilia, 
c) Rio de Janeiro? Myślę, że to oczywiste, więc raczej pora-
dzicie sobie z tym pytaniem. Czy wiecie, jaki kraj jest znany z 
najbardziej kolorowych i hucznych karnawałów? Wiadomo, że 
to Brazylia, ponieważ o niej piszę :). Czy wiecie, że Brazylia to 
piąte największe państwo świata, a może wiecie, dlaczego  pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio 
de Jeneiro (czytaj Rijo de żanejro ) został tam postawiony ? Odpowiem na to pytanie - ponieważ 
w ten sposób mieszkańcy Brazylii chcieli upamiętnić setną rocznicę niepodległości Brazylii.                                  
                                                                                                              Aleksandra Duńska kl. 4b 
Odpowiedź : b) Brasilia 
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Lama andyjska  
   Lamy pochodzą z rodziny wielbłądowatych. Występują w Ameryce Połu-
dniowej: zamieszkują Peru, Boliwię i Argentynę. Z lam pozyskiwana jest 
wełna i mięso, a ich odchody służą jako opał. Dorosłe lamy osiągają do 250 
kg wagi. Długość ciała wynosi około 120 cm, ogon – 15 cm, wysokość w 
kłębie wynosi 119 cm, waga przy urodzeniu – 8-18 kg. Kształt i ubarwienie 
ciała są różne: od smukłych i długonogich, po bardziej zaokrąglone, z 
krótszymi nogami, ubarwione od czarnego, niebieskiego, żółtego po białe, często niejednolicie. 
Lamy przystosowały się do przebywania na dużych wysokościach oraz terenach ubogich w wodę. 

Hania Grzywińska kl. 4c 

Kule śniegowe 
Co jest potrzebne? 
- Słoik mały lub duży, z zakrętką 
- sztuczny śnieg 
- Małe figurki, np. choinka 
- klej na gorąco 
Jak to zrobić? 
Do zakrętki słoika klejem na gorąco przyklejamy figurki. Do słoika wsypujemy sztuczny śnieg. 
Zakrętkę figurkami do środka przyklejamy klejem na gorąco. Gotowe! 

Julka Szymańska kl. 4c 

    YORK 
   York to inaczej Yorkshire terrier, rasa psa należąca do grupy terierów. 
Psy te pochodzą z Wielkiej Brytanii. Są małe, mają masę ciała do 3,2 kg, 
żyją od około 13 do 16 lat. Są aktywne, wesołe i chętne do zabawy, przywią-
zują się do właściciela i mogą być nieufne wobec obcych. Yorki wydają się 
być słodkimi małymi pieskami, ale to żywe i odważne  łobuziaki. 

                                                                                                               Maja Wieczorek kl. 4b 

Pantera śnieżna 
   Uwielbiam koty, dlatego opisuję panterę śnieżną. Jak ona wyglą-
da? Ma ona długą i gęstą sierść w kolorze kremowo-białym z ciemny-
mi pierścieniami na całym ciele za wyjątkiem brzucha. Występuje w 
górach, w środkowej części Azji. Jest aktywna w nocy. Je dzikie 
owce, kozy, zające, gryzonie i ptaki. Gatunek ten jest zagrożony 

wyginięciem - przypisuje się mu bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej 
przyszłości.                                                                                                   Cecylia Kapka kl.4B 

Od zawsze chciałam mieć psa, ale rodzice nigdy się nie zgadzali. 
Któregoś dnia, gdy tata poszedł do pracy okazało się, że jednak mam 
psiego przyjaciela. Poprzedniego dnia mój wujek kupił pięciotygodniowego 
szczeniaczka. Wabi się Tofi. Gdy pierwszy raz widziałam Tofiego to wy-
glądał jak mała, trzęsąca się kuleczka. Pomimo, że Tofi jest kundelkiem 
bardzo dużo ludzi myśli, że to konkretna rasa. Ten pies to pupil całej 
rodziny. Tofi nigdy nie jadł psiej karmy ani psich ciasteczek. Tak samo jak ja, uwielbia gotowa-
nego kurczaka. Teraz Tofi ma osiemnaście miesięcy. Wszyscy bardzo go lubimy.    

                                                                                                Wiktoria Kamecka kl. 4b  
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   Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Alfik 2017 
   Laureatami konkursu zostali Tymoteusz Skiba kl. 2a i Justyna Kładoczna kl. 5d. 
Dyplom za bardzo dobry wynik otrzymali: Artur Raczkowski kl. 4i, Maja Wieczorek kl. 4b, Ewa 
Paszkiewicz kl. 4a, Gabriela Olszowa kl. 4b, Hanna Siudzińska kl. 4g, Filip Kosmacz kl. 4c, Marek 
Rejek kl. 5b, Weronika Kiniorska kl. 5d, Aleksandra Śliwka kl. 5a, Jędrzej Pichur kl. 5e oraz Ce-
zary Surmiak kl. 6c i Filip Jadwiszczak kl. 6c. 
Dyplom za dobry wynik uzyskali: Sebastian Tomaszewski kl. 2c, Michał Maciołka kl. 2b, Szymon 
Chruszcz kl. 3d, Bartosz Kowalczyk kl. 3f, Marta Mruczek kl. 3b, Piotr Kosowski kl. 3e, Bartek 
Brzeziński kl. 3d, Karolina Goździaszek kl. 4c, Mateusz Gniadek kl. 6c, Piotr Domagała kl. 6b. 

Konkurs z języka niemieckiego "Idiomy obrazkowe" 
   W Międzyszkolnym Konkursie Językowo-Plastycznym z Języka Niemieckiego "Idiomy obraz-
kowe", organizowanym przez Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu, uczennica klasy 4a - Martyna Mazu-
rek otrzymała I miejsce, a uczennica klasy 5a - Amelia Walczyk otrzymała wyróżnienie.  

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej OLIMPUS z języka polskiego 
   3 miejsce zajęła Hanna Siudzińska z kl. 4g, a 7 miejsce przypadło Justynie Kładocznej z kl. 5d. 

Wyniki szkolnego etapu konkursu English Master 2018 
I miejsce – Filip Jadwiszczak kl. 6c, II miejsce – Weronika Mikuśkiewicz kl. 6c         
oraz Adrian Jelonek kl. 6c, III miejsce – Mateusz Gniadek kl. 6c 

Idol 2018 klas 4-6 - wyniki 
   1 miejsce – Julia Kłokowska kl. 4a, 2 miejsce – Marta Paszkiewicz kl. 6a, 3 miejsce – Robert 
Sochacki kl. 5d, Lena Łyko i Ida Sutuła kl. 4a. Wyróżnienie: Pola Żabska kl. 4a 

   2018 rok z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Rokiem Ireny Sendlerowej, wielkiej przyjaciółki dzieci i młodzieży, orędowniczki praw 
dziecka. W związku z tym w kolejnych numerach naszej gazetki zamieścimy w kąciku historycz-
nym  serię artykułów  związanych z życiem I. Sendlerowej. 
Pierwszy fakt o niej to, to, że była naprawdę odważna, ale i bardzo skromna, o czym sami się 
przekonacie. Gdyby nie ona i jej organizacja, tysiące dzieci żydowskich nie przeżyłoby straszliwej 
II wojny światowej. Urodziła się 10 lutego 1910 roku. Był to czas zaborów, ale była ona wychowy-
wana w wyjątkowo patriotycznej rodzinie. Jako chorowite dziecko, mieszkała na wsi. Lokalna lud-
ność bardzo lubiła rodzinę, gdyż ojciec był lekarzem i pomagał ubogim wieśniakom. Rodzice zachę-
cali ją do otwarcia się na inną kulturę. I tak, Irena nauczyła się mówić w jidysz. Sytuacja finanso-
wa rodziny pogorszyła się, gdy zmarł ojciec rodziny. Irena bardzo chciała pomagać innym i kształ-
cić się w tym kierunku, ale nie było takiej możliwości, więc studiowała prawo. Jednak po pewnym 
czasie zrezygnowała i studiowała polonistykę.   
 Relacje Polaków z Żydami były różne. Irena nie była po żadnej stronie, ale dzieliła ludzi na 2 ro-
dzaje: złych i dobrych. Nie liczyły się poglądy, pochodzenie itp. Przed wojną Irena zajmowała się 
biedotą, głównie żydowską. Bo byli ludzie bogaci, ale istniała też skrajna biedota. Wybuchła II 
wojna światowa.   I. Sendlerowa nie mogła patrzeć, jak Niemcy umieszczają Żydów w gettach. 
Warunki były jeszcze gorsze niż przed wojną dla ludzi, którzy już dawniej żyli w ubóstwie. Zaczę-
ła tworzyć słynną dzisiaj organizację, czyli Żegotę.  
C.d.n.                                                                                                             Michał Rosiński kl. 6a 
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Bolesław Orliński (biografia) 
   Bolesław Orliński (ur. 13 kwietnia 1899, zm. 28 lutego 1992 w Mississauga) – polski pilot wojsko-
wy, sportowy i doświadczalny, pułkownik Wojska Polskiego. 
    Nasz patron urodził się w Niwerce pod Kamieńcem Podolskim na Podolu. Podczas I wojny świa-
towej wstąpił do armii rosyjskiej, gdzie następnie ukończył kurs podoficerski. W 1918 wstąpił do 
formowanego w Rosji I Korpusu Polskiego gen. Dowbor-Muśnickiego. Po rozbrojeniu Korpusu przez 
Niemców w maju 1918 i jego demobilizacji, przedostał się na Ukrainę. Służył krótko w armii ukra-
ińskiej (URL). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do nowo utworzonego Wojska 
Polskiego, walczył w kawalerii podczas wojny polsko-bolszewickiej. Następnie został przeniesiony 
do lotnictwa. Ukończył następnie Niższą Szkołę Pilotów w Bydgoszczy, po czym wyższą szkołę 
pilotażu. W 1923 stał się instruktorem w Wyższej Szkole Pilotów w Grudziądzu. W latach 1922-
23 służył w 11 Pułku Myśliwskim. Szczególnie interesował się akrobacją lotniczą, będąc mistrzem w 
jej wykonywaniu - wykonał w jednym locie 242 pętle jedna po drugiej na samolocie Morane-
Saulnier MS.30. W dniach od 27 sierpnia do 25 września 1926, na samolocie Bréguet 19 A2, Or-
liński wraz z mechanikiem Leonardem Kubiakiem dokonali kilkuetapowego przelotu z Warszawy do 
Tokio, na trasie długości 10 300 km oraz z powrotem, pomimo uszkodzenia śmigła i dolnego płata w 
trasie (ostatnie 6680 km trasy pokonali samolotem z częściowo obciętym lewym dolnym skrzy-
dłem), oraz bardzo zużytym (w wyniku utraty oleju) silnikiem. W Japonii polscy lotnicy spotkali się 
z entuzjastycznym przyjęciem. Za przelot Orliński otrzymał japoński cesarski Order Wschodzą-
cego Słońca VI klasy oraz Złoty Medal Cesarskiego Towarzystwa Lotniczego, a po powrocie został 
awansowany na kapitana. Za swój przelot otrzymał on także od miasta Warszawa działkę przy ul. 
Racławickiej 94, gdzie wzniósł swój dom. W 1927 roku wystąpił w niemym filmie fabularnym Orlę – 
zagrał Janka Kuklińskiego, lotnika wojskowego. 
   Po wybuchu II wojny światowej Bolesław Orliński zgłosił się ochotniczo do wojska. 8 września 
1939 został wysłany do Rumunii w celu odebrania 11 brytyjskich myśliwców dla Polski. W grudniu 
1939 dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie odtwarzano Polskie Siły Powietrzne. Z uwagi na wiek, nie 
mógł zostać przyjęty do lotnictwa myśliwskiego i służył w polskim szkolnictwie  wojskowym jako 
instruktor. Na skutek swoich starań, w 1943 w stopniu majora został przydzielony do 305 Dywi-
zjonu Bombowego. W końcu 1943 przeszedł przeszkolenie na samolocie myśliwsko-bombowym De 
Havilland Mosquito. Wykonał na nim loty bojowe, zajmował się też szkoleniem pilotów (m.in. w awa-
ryjnym lądowaniu na jednym silniku). Od 1 sierpnia 1944 do 31 stycznia 1945, w brytyjskim stopniu 
Wing Commander był dowódcą tego dywizjonu, którego zadania wówczas polegały na samotnych 
nocnych misjach bombowych nad terenem wroga na samolotach Mosquito. Łącznie Orliński wykonał 
49 lotów bojowych.  Po wojnie pozostał na emigracji, osiadł w Kanadzie. Podczas swojej kariery 
lotniczej latał na 92 typach samolotów, spędzając w powietrzu siedem tysięcy godzin. W 1990 
roku Klub Pilotów Doświadczalnych w Warszawie odznaczył Bolesława Orlińskiego Złotą Odznaką 
Pilota Doświadczalnego nr 1. 
   Trumnę z prochami Bolesława Orlińskiego sprowadzono do Polski i pochowano w rodzinnym gro-
bie na wrocławskim cmentarzu na Sępolnie (tam chodzimy zapalać znicze). 
W latach 1994-1999 był patronem 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu. 
We Wrocławiu oraz w Krakowie jedną z ulic nazwano jego imieniem. Jest patronem Aeroklubu 
Wrocławskiego oraz naszej szkoły. Oprócz wyżej wymienionych otrzymał ordery i odznaczenia: 
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi – dwu-
krotnie, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległo-
ści, Medal Lotniczy – czterokrotnie, Polowa Odznaka Pilota, Odznaka I Korpusu Polskiego w Rosji, 
Odznaka Pilota Wojskowego – Czechosłowacja, Chevalier Legii Honorowej – Francja, Oficer Orde-
ru Korony Rumunii, Distinguished Flying Cross – Wielka Brytania.                                                             

                                                                                                      Krzysztof Bielecki kl.  6a 
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Czy wiesz, że:  
- Nietoperze, choć mają nogi, nie potrafią na nich ustać. 
- Najmniejszym ssakiem jest ryjkonos malutki. Jego ciało jest wielkości kciuka. 
- Największym ssakiem jest płetwal błękitny. Może mieć nawet 30 metrów długości i ważyć 150 
ton.                                                                                                           Ewa Paszkiewicz kl. 4a 
- Gdzie czekolada rośnie na drzewach? Czekoladę robi się z nasion drzewa kakaowego. Niestety, 
drzewa te nie rosną wszędzie. Występują tylko w gorących i mokrych częściach Ameryki Południo-
wej, południowo-wschodniej oraz zachodniej Azji. 

Maciej Kowalczyk kl. 4b  
- Didaskaleinofobia to lęk przed szkołą. Co ciekawe posiada go od 1% - 5% dzieci na całym świecie.  
- Większość najbogatszych ludzi na świecie nie ma wyższego wykształcenia. 
- Powierzchnia Azji jest większa od powierzchni Księżyca. 

Michał Rosiński kl. 6a 

                                 „Mandy the doll” 
   Zapewne wielu z Was słyszało kiedyś jakąś straszną historię o nawiedzonym domu, przedmio-
cie, itp. Kiedyś do Quesnel & District Museum w Kolumbii Brytyjskiej (prowincji Kanady) została 
przyniesiona niezwykła lalka. Jej właściciel twierdził, że w domu słyszał płacz dziecka (co samo w 
sobie nie byłoby wcale takie dziwne, gdyby nie fakt, że nie posiadał dzieci) oraz uskarżał się na 
wiecznie znikające przedmioty. Niedługo po przywiezieniu lalki pracownicy muzeum także zaczęli 
zauważać wokół siebie zmiany. Rzeczy zaczęły zmieniać swoje miejsce, a czasami w całym budyn-
ku rozlegały się dziwne dźwięki. Co ciekawe, pracownicy nie przestraszyli się. Codziennie nosili 
lalkę na rękach, by ta potem nie płakała. Mandy (tak nazywała się owa dziwna lalka) nie mogła 
także przebywać z innymi lalkami, bo – jak twierdzili – mogłaby je „skrzywdzić". Wielu ludzi 
uważa, że to wszystko miało tylko przyciągnąć do muzeum więcej zwiedzających. A Wy jak my-
ślicie, było w tym ziarnko prawdy?  A może nie wierzycie w takie straszne historie? 

Marta Paszkiewicz kl. 6a        

Pałac Królewski 
   Nie tak dawno, klasa 6a wybrała się do Pałacu Królewskiego, gdzie 
dowiedzieliśmy się dużo o przedsiębiorczości. Lekcja opowiadała nam 
o tym, jak biznes miał się w czasach średniowiecza, nowożytności i 
latach wojennych. Zobaczyliśmy tam wiele ciekawych eksponatów 
dotyczących  biznesu w mniejszym lub większym stopniu. Na samym 
progu przywitała nas Pani, która bardzo ciekawie opowiadała, jak to 
kiedyś było. Było coś w tej wypowiedzi, co zachęcało nas do otworzenia własnych firm, jednak 
biznes nie zawsze miał się dobrze.  
   W pałacu były ciekawe makiety i plany dotyczące Wrocławia. Wrocław, przez wszystkie lata 
swojego istnienia, niesamowicie się rozrastał, a zwłaszcza przed II wojną światową. Zdążyliśmy 
również zobaczyć wystawę o samej II wojnie, ale jeden z plakatów na wystawie był bardzo dziw-
ny(!). Na sam koniec dostaliśmy w prezencie ulotki, które niestety nie były długo w całości… 
   Zachęcam każdego do zwiedzenia Zamku Królewskiego osobiście!                                                 
                                                                                                                    Michał Rosiński kl. 6a  
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HASŁO: 
 
...……………………………………. ………….. …...  

Wywiad z  panią Pauliną Worsztynowicz 
- Kim chciała Pani zostać, gdy chodziła Pani do szkoły? 
- Zawsze chciałam zostać nauczycielem. Już od najmłodszych lat bawiłam się w szkołę z kolegami i 
koleżankami. 
- Jaki przedmiot szkolny Pani najbardziej lubiła? 
- W-f. Lubiłam grać w siatkówkę. 
- Co Pani lubi robić w wolnym czasie? 
- Najbardziej lubię czytać książki fantastyczne. 
- Do jakiego kraju chciałaby Pani pojechać? 
- Marzy mi się podróż na Hawaje. 
- Jaką porę roku Pani najbardziej lubi? 
- Wiosnę. Uwielbiam, jak wszystko budzi się do życia. 
- W jaki dzień Pani lubi odpoczywać? 
- Chyba jak każdy – w sobotę. 
- Jaki jest Pani ulubiony zespół muzyczny? 
- IRA. Zawsze chętnie chodzę na ich koncerty. 
- Jaką kuchnię Pani lubi? 
- Moja ulubiona kuchnia to włoska – pizze, makarony. Zawsze chętnie się nimi zajadam. 
- Jaką lekturę Pani najbardziej lubiła w szkole? 
- Najbardziej mi się podobała lektura „Dzieci z Bullerbyn”. 

Rozmowę przeprowadziły – Hanna Grzywińska i Kinga Bury kl. 4c 

Wywiad z  panem Mariuszem Durlakiem 
- Od kiedy Pan uczy w naszej szkole? 
- Od 1996 r. przez 4 lata, potem 8 lat w innej szkole i z powrotem w naszej. 
- Co najbardziej lubi Pan robić w wolnym czasie? 
- Najbardziej lubię odpoczywać. 
- Dlaczego wybrał pan wychowanie fizyczne? 
- Ponieważ zawsze lubiłem sport. 
- Czy od dziecka chciał Pan zostać nauczycielem? 
- Nie. 
- Czy lubi Pan swój zawód? 
- Tak. 
- Jakie najbardziej lubi Pan czytać książki? 
- Czytam tylko czasami, ale najbardziej lubię książki przygodowe. 

Rozmowę przeprowadziły Wiktoria Kamecka i Karolina Kazan  kl. 4b 
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                  Dzień Śpiocha 
   Ponieważ niedawno obchodziliśmy w szkole Dzień Śpiocha, postano-
wiłem napisać, co myślę o takich dniach. Osobiście nie brałem udziału 
w imprezie, gdyż nie do końca wiem, czy aby na pewno te materace, 
rozłożone na parterze, były kiedyś myte. Ja sam nie popieram takich 
akcji, gdyż sama w sobie nie skrywa tajemnic dobrego spania. Dlaczego nie możemy przynieść 
kołder do szkoły? Tego nie wiem, ale jeszcze bardziej nie podoba mi się muzyka grana niby do 
spania. Kolejną wadą jest to, że na takich matach jest duży tłok i wielu osobom to nie odpowiada.      
   To była moja opinia. Z drugiej strony, gdyby zlikwidowano te wszystkie wady, to można by było 
mówić o prawdziwym Dniu Śpiocha i zyskałby moje poparcie. Jednak, jeśli przymknie się oko na 
pewne minusy to można powiedzieć, że to był udany dzień.  
                                                                                                                   Michał Rosiński kl. 6a 

Finał konkursu „Zimowe opowieści” 
   26.02.2018 w naszej szkole odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród za konkurs literacki "Zimowe opo-
wieści." Wszystkim uczestnikom konkursu składam 
serdeczne podziękowania za  udział. Prace literackie 
były nadzwyczaj interesujące, z magicznym powiewem 
płatków śniegu. Rozdanie nagród odbyło się w  formie 
spotkań autorskich ze zwycięzcami, którzy czytali 
fragmenty napisanych przez  siebie książek.  
Oto lista laureatów: 
1 miejsce : Mateusz Myśliwiec - kl. 2a,  Antonina Twardowska, Alicja Jeżowska – kl. 3d 
2 miejsce : Lena Kaczmarek – kl. 4g, Martyna Mazurek – kl. 4a,  
3 miejsce  :Bohdan Hrynko – kl. 3h, Liwia Jankowska – kl. 2c,  Natalia Barnaś – kl. 4f 
Wyróżnienie : Ewa Paszkiewicz – kl. 4a,  Hanna Konewka – kl. 3a,  Alicja Jeżowska – kl. 3d i cała 
klasa 1b.                                                                                                                              
                                                                                                                           P. Barbara Rejek 

    Piernikowe domki i ciasteczka sprzedawane były 
w holu szkoły, a także na wspaniałym świątecznym 
finale akcji zorganizowanym przez najmłodszych 
uczniów naszej szkoły- dzieci z grupy 0a, 1a i 1b, 
które przygotowały piękne i wzruszające przedsta-
wienie pt. „Betlejemska dobranocka”. Wspólnie 
udało się nam zebrać 3066zł, kwota ta w całości 
została przekazana na rzecz UNICEF. 
   Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
w tych dniach otworzyły swoje serca i pomogły nam 
zebrać fundusze na rzecz dzieci z Syrii.  W tym 

roku klasy, które najaktywniej włączyły się do naszej akcji otrzymały tytuł „Najbardziej zaanga-
żowanej społecznie klasy”. To zaszczytne miano otrzymali uczniowie z grupy 0a, klas: 1b, 1c, 4b, 
4g, 5a. 

p. Joanna Dominik 
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W tym numerze gazetki kilka logopedycznych rad, dla każdej „Gaduły”. 
Reguły dla Gaduły 

Dbaj o swój język i mów poprawnie. 
Ładnie, wyraźnie oraz dokładnie. 
Bo kto nie ćwiczy często języka,  
Ten się w mówieniu potem potyka. 
  
Kiedy z tym miewasz jakieś kłopoty,  
To się natychmiast bierz do roboty! 
A, że nasz język bywa ciekawy, 
Czeka Cię przy tym mnóstwo zabawy. 
  
Spróbuj także się zmierzyć z językowymi łamańcami, posta-
raj się powiedzieć je poprawnie i szybko: 
- Mąż gżegżółki w chaszczach trzeszczy, w krzakach drzemie kszyk, a w Trzemesz-

nie straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyg. 

- Czy trzy cytrzystki grają na cytrze? Czy druga gwiżdże a trzecia łzy trze? 

- Rozdefragmentowany defragmentator dysków zdefragmentował niezdefragmento-

wane dyski. 

- Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. 

- W  trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny, a czy 

byczki znad Grzebyczki, z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. 
 

 

 
 
 
 

                    Opracowała p. Joanna Dominik 

Szpetny szakal szukał w szafie szarych 
sznurówek szalonego szopa.  
Rys. Karina Zachert kl. 4d 

Wymawiaj słowa bardzo starannie. 
Nawet, gdy zmywasz lub siedzisz w wannie. 
Z wielkim zapałem ruszaj ustami,  
I razem ze mną ciesz się słowami.                                                           
                  Autor: Małgorzata Strzałkowska. 

Rozemocjonowany rybak rozrzucił resztki 
ryb i raków, które go rozemocjonowały.  
Rys. Oliwia Kłokowska kl. 4a 

Kącik UNICEF 
Piernikowy zawrót głowy 

   W grudniu uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję UNIEF-„ Po-
móż dzieciom w Syrii przetrwać zimę”. Tegoroczne zadanie polegało na przy-
gotowaniu pierniczków. Do wspólnej kulinarnej zabawy włączyli się uczniowie 
z niemalże wszystkich klas. Wspólnie piekliśmy, dekorowaliśmy i kupowaliśmy pyszne pierniczki, 
a część dzieci wzięła także udział w akcji „Rodzinne domki z piernika” przygotowując z Rodzica-
mi i Dziadkami na rzecz UNICEF piernikowe chatki.  
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Niesamowity kot (cz. 2) 
   Okazało się, że Xyu pochodzi z Księżyca! Na Ziemię spadła przypadkiem, gdy Księżyc był w no-
wiu.  
 - Masz na myśli ten sam Księżyc, który krąży wokół naszej planety? – zdziwiłam się. – Pierwszy 

raz słyszę, by mieszkały tam koty! Xyu trochę się naburmuszyła. 
 - Oczywiście, że nie ten, tylko zupełnie inny, który dla ludzi jest niewidzialny. Pomożesz mi na 

niego wrócić? 
   - Ale jak? – zapytałam. – Przecież skoro go nie widzę, to nawet nie wiem, gdzie jest. 
   - O to się nie martw – uspokoiła mnie kotka. – Mogę sprawić, że go zobaczysz. 
Niewiele więcej zdołałam się dowiedzieć, bo mama wróciła z mnóstwem kocich przysmaków: pyszną 
szynką, pasztetem i kiełbasą. Xyu od razu zabrała się do jedzenia. Widać było, że jest bardzo 
głodna. W końcu mama zostawiła nas same, żebyśmy mogły się lepiej poznać. Sama pojechała do 
sklepu po kocie akcesoria. Uważała, że Xyu powinna z nami zostać. 
Kiedy tylko zniknęła za drzwiami, kotka powiedziała: 
   - Zamknij na chwilę oczy i otwórz je, kiedy ci pozwolę. 
   Zrobiłam, o co poprosiła. Poczułam dziwne mrowienie na całym ciele. Jakby oblazło mnie tysiąc 
mrówek! W końcu Xyu pozwoliła mi otworzyć oczy. Rzuciłam się do okna, ale na dworze wciąż było 
jasno. Już miałam powiedzieć kotce, że nic się nie zmieniło, gdy nagle zauważyłam dziwaczną mgłę. 
Niespodziewanie wyłonił się z niej świecący czerwonym blaskiem Księżyc… 
cdn.                                                                                                            Ewa Paszkiewicz  kl. 4a 

W nieznanej krainie (c.d.) 
… Nagle tuż przed moimi oczami zabłysło światło i coś odrzuciło mnie do tyłu. Spojrzałam przed 
siebie. Długie uszy, blond włosy… Nie było mowy o pomyłce. Przede mną stała elfka! Kazała chłopa-
kowi schować miecz, a potem podała mi dziwny pierścień. Gestami dała mi znać, bym go założyła. 
Kiedy tylko to zrobiłam, okazało się, że rozumiem jej język. 
- Nie bój się – rzekła. – Sprowadziliśmy cię tu, być pomogła nam pokonać pewnego maga. Zgodnie z 
pradawną przepowiednią może to zrobić tylko ludzkie dziecko o czystym sercu. 
- Mam pokonać maga w samej pidżamie? – zawołałam zdziwiona. – Przecież nie mam nawet marnego 
nożyka do papieru. 
   Elfka tylko uśmiechnęła się i machnęła czymś, co trochę przypominało różdżkę. Zaskoczona spo-
strzegłam, że mam na sobie niezwykle lekką i wygodną… zbroję. Zanim zdążyłam cokolwiek powie-
dzieć, elfka i chłopach sprowadzili konie i po chwili galopowaliśmy przez las. Podczas jazdy dowie-
działam się, że chłopak ma na imię Redo, a elfka - Amy. Oboje okazali się być strażnikami bramy 
łączącej świat ludzi z ich światem, Grantarią.  
 c.d.n.                                                                                                        Marta Paszkiewicz kl. 6a 

Przygoda w kopalni 
   Pewnego słonecznego dnia dziewczynka o imieniu Zuzia razem z rodzicami poszła na wycieczkę 
do Kopalni Soli „Wieliczka”. Dziewczynka zwiedzała z zachwytem kopalnię. Gdy tak chodziła, zau-
ważyła korytarz, nieoświetlony i zagrodzony drewnianym płotem, lecz wycieczka nie szła w tamtą 
stronę. Zuzia była tak ciekawa tego, co może być na końcu zakazanego korytarza, że weszła tam 
bez zastanowienia. Dosyć długo maszerowała, gdy nagle zatrzymała się i pomyślała „może ten płot 
był, żeby tu nie wchodzić, ale przecież tu mogą być wielkie bogactwa”. Ruszyła więc dalej. Nagle, 
w półmroku korytarza dostrzegła jaśniejsze światło. Okazało się, że na końcu korytarza znajduje 
się wielka, pięknie oświetlona sala. Zuzia weszła do sali i zaczęła się z zainteresowaniem rozglą-
dać, nagle usłyszała ryk. 
c.d.n.                                                                                                    Karolina Goździaszek kl. 4c 
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Emi i Tajny Klub Superdziewczyn 
    Książka opowiada o pewnej dziewczynce o imieniu Emi. Emi przeżywa dużo cie-
kawych przygód z rodziną i przyjaciółmi. Rozwiązuje różne tajemnice. Z przyja-
ciółmi spędza dużo czasu na tajnych misjach. To bardzo ciekawa przygodowa 
książka.   
                                                                                     Polecam- Kinga Bury kl. 4c 

                                           Czarna księga sekretów 
   Ludlow Fitch od dziecka zmuszany był przez rodziców do zdobywania pienię-
dzy w nieuczciwy sposób. Przed ich kolejnym dziwnym pomysłem postanawia 
ratować się ucieczką. Trafia do małej wioski Pagus Parvus gdzie spotyka Joe’go 
Zabbidou- właściciela lombardu, w którym można znaleźć dosłownie wszystko 
(nawet żaby i drewniane nogi). Głównym zajęciem Zabbidou jest jednak skupo-
wanie tajemnic. Ludlow zostaje zatrudniony do opieki nad Czarną Księgą Sekre-
tów. Nawet nie podejrzewa, że mieszkańcy tak małej osady mają tak wiele do 
ukrycia…                                                                       Marta Paszkiewicz kl. 6a 

Dziennik Cwaniaczka 
   Greg chciał spędzić święta Bożego Narodzenia w domu, jednak dzieje się 
inaczej… Rodzice zabierają całą rodzinę do egzotycznego kurortu Isla de Co-
rales. Tam główny bohater przeżywa mnóstwo zabawnych przygód. Nie zdra-
dzę Wam żadnej, ale jak chcecie się pośmiać, koniecznie sięgnijcie po najnow-
szą część z serii Dziennik Cwaniaczka – No to lecimy. 
                                                         Hanna Grzywińska kl.  4c 

    Zachęcam Was gorąco do przeczytania książek z serii „Kroniki pradawnego 
mroku”. Ich akcja rozgrywa się około 6 tysięcy lat temu. Jednym z głównych 
bohaterów jest Wilk, którym zaopiekował się Torak – dwunastoletni chłopiec, 
przygarnięty przez klan Kruka. Wspólnie z Renn walczą z Pożeraczami Dusz i 
przeżywają ciekawe przygody. Seria „Kroniki pradawnego mroku” to książki dla 
wszystkich, którzy lubią fantastykę.  

Ewa Paszkiewicz kl. 4a 

    David i Larisa - „Antykwariat pod Błękitnym Lustrem” 
    Książka ta opowiada o chłopcu Davidzie, którego rodzice wyjechali do pracy 
za granicę. Chłopiec nie chciał z nimi jechać, więc został z Melchiorem, właści-
cielem antykwariatu. Chodził do szkoły, gdzie poznał dziewczynkę o imieniu 
Larisa. Pewnego razu, gdy wrócił ze szkoły, okazało się, że Melchior zniknął. Po 
kilku dniach razem z Larisą postanowili, że go poszukają. Spotkała ich ciekawa, 
a zarazem straszna przygoda. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to przeczy-
tajcie tą, oraz inne książki Martina Widmarka z tej serii. 

Maja Wieczorek kl. 4b 
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 Ciasteczka  budyniowe  z  dżemem  truskawkowym 
Składniki :                                                                
- 120g masła (nie margaryny do pieczenia), schłodzonego i pokrojonego w 
kostkę. 
- 3 łyżki cukru pudru. 
- 150g mąki pszennej. 
- 40g budyniu w proszku (1 opakowanie bez cukru) np. waniliowego 
- 1 słoiczek dżemu (do przekładania) 
Sposób przygotowania: 
   Wszystkie składniki szybko posiekać, zagnieść i krótko wyrobić. Uformować kulę, spłaszczyć, 
owinąć folią spożywczą, schłodzić przez 30 min. Potem z ciasta formować kuleczki mniejsze od 
orzecha włoskiego (mocno rosną), układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Spłaszczać 
widelcem, nadając jednocześnie wzorek ciasteczkom. Ponownie schłodzić przez 1 godz. Piec ok. 12 
- 15 minut w temp. 200ºC (z termoobiegiem) lub do zarumienienia się brzegów. Pod koniec piecze-
nia temperaturę można zmniejszyć do 180ºC. Ciasteczka przekładać dżemem. Przechowywać do 7 
dni, w puszce. Smacznego :-)                                                                    Aleksandra Seniuk kl. 4b 

 Konkurs dla klas 3 
   5 lutego 2018 odbył się w szkolnej bibliotece konkurs czytelni-
czy dla klas 3 „Znam baśnie H. Ch. Andersena". Z przyjemno-
ścią przedstawiamy laureatów tego konkursu - Emilia Kucharska 
kl. 3a, Zosia Kubiak kl. 3a, Zuzanna Kogut kl. 3g, Bohdan 
Hrynko kl. 3h. 

Powyżsi uczniowie bezbłędnie rozwiązali zadania konkursowe i zdobyli maksymalną ilość punktów. 
Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Nikola Olszowy z kl. 3b i Bartosz Brzeziński z kl. 3d. 
   Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  

                      Dzień Kota - zbiórka karmy w bibliotece 
   Dnia 17 lutego obchodzimy DZIEŃ KOTA. Dzień Kota to okazja, by pomóc 
kotom wolno żyjącym, podopiecznym schronisk, przytulisk i fundacji dla 
kotów. 
    W bibliotece szkolnej w dniach: 12-16 lutego 2018 prowadziliśmy 
zbiórkę karmy dla podopiecznych Fundacji Koci Zakątek.  Udało nam się zebrać ok. 19 kg mokrej 
karmy i prawie 35 kg suchej. Ponadto uczniowie  zakupili 7 kalendarzy Kociozakatkowych. Otrzy-
maliśmy piękne podziękowanie od Fundacji Koci Zakątek, na rzecz której prowadziliśmy akcję :) 
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji! Macie wielkie serca! 
                                                          Konkurs Patron dla klas 5 

   W dniu 28 lutego, a więc w rocznicę śmierci Bolesława Orliń-
skiego, odbył się w naszej  bibliotece Konkurs Wiedzy o Patro-
nie Szkoły. Brały w nim udział reprezentacje klas piątych. Kon-
kurs miał po raz pierwszy formę quizu Kahoot. Jak to się czasa-
mi zdarza, zawiodła nas elektronika, ale wybrnęliśmy z opresji i 
udało się rozstrzygnąć rywalizację. Pierwsze miejsce ex aequo 
zajęły klasy 5b i 5e, drugie miejsce 5c, a na trzecim miejscu 

uplasowała się klasa 5d. 
   Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i rzetelne przygotowa-
nie, a zwycięzcom gratulujemy!                                    
                                                                 Przygotowały: P. Adriana Grochala-Kopeć i Alina Rodak    
 

 


