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   Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć i 

Joanny Dominik  
 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 
koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy 
od siebie. 

-Z czym kojarzy wam 
się łyżka? 
-Z jesienią. 
-? 
-No bo je-się-nią. 

Jaś mówi do kolegi: 
 -Słuchaj, ja dziś od rana chodzę głodny… 
 -To usiądź.   

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:  
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowie-
niem, że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do 
nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę. 
- I co, wypadł ci orzeł? 
- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

Na lekcji biologii pani pyta uczniów: 
-Czy potraficie wymienić pięć drapieżników? 
-Jeden lew i cztery tygrysy. 

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

Pani pyta Kasię: 
-Kasiu, co to jest litr 
wody? 
-To samo co kilogram, 
tylko na mokro. 

Nauczyciel na lekcji matematyki: 
- Marysiu, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a 
w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...? 
Marysia odpowiada: 
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, 
proszę pana. 

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej 
wyjątkowo tępej klasie. 
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z was 
nie ma najmniejszego pojęcia o matematyce. 
Na to jeden z uczniów: 
- Przesadza pan, panie profesorze! Tylu to nas 
nawet nie ma w klasie. 

Jasio przychodzi do domu i mówi: 
-Mamo dostałem piątkę w szkole. 
Mama: -Naprawdę? 
Jasio: -Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z 
historii i jedynkę z polskiego.  

-Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i 
trzy Zosi. Ile cukierków zostanie dla cie-
bie?- pyta nauczycielka. 
-Za mało. 

Mama woła dziecko na podwórku: – Jasiu do domu!  
- A co? Spać mi się chce?  
– Nie! Głodny jesteś!.  

   

 

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 
Nasze sukcesy  
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki i Humor  
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Rys. Ola Duńska kl. 4b 
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Październik 
Przyszła jesień, spadły liście, 
Wszystkie ptaki odleciały, 
Już z kasztanów i żołędzi 
Dzieci ludki zbudowały. 
 

Chmury częściej się gromadzą, 
Deszczowymi łzami płaczą. 
Dzieci chodzą po kałużach 
I w kaloszach po nich skaczą. 

Marta Paszkiewicz kl. 6a 

    W dniu 4.10.2017 r. nasza szkoła świętowała Światowy 
Dzień Zwierząt, który obchodzony jest od 1931 r. Ucznio-
wie przebrali się za zwierzęta różnorodnych gatunków. 
Klasy i korytarze szkoły były przepełnione „zwierzęcymi” 
przebierańcami. Wszędzie chodziły jednorożce, koty, psy, 
tygrysy, myszki, króliki i inne zwierzaki. 
Zorganizowano także zbiórkę na rzecz schroniska dla zwie-
rząt. Dzieci zgromadziły karmę, poduszki, koce i inne potrzebne zwierzakom rzeczy. Zwierzęta, 
które otrzymały te prezenty na pewno się ucieszyły. Dziękujemy wszystkim darczyńcom! 

Martyna Skrzeszewska kl. 4i 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
    W dniu 10.10.2017 r. odbyły się w naszej szkole wybory do 
samorządu uczniowskiego. W wyborach kandydował jeden przed-
stawiciel z każdej klasy IV-VI. Na te wyznaczone osoby mogli 
głosować wszyscy uczniowie z wymienionych powyżej klas. Głoso-
wanie odbyło się w holu szkoły, gdzie stała urna na głosy oraz 
wisiały plakaty wszystkich kandydatów. W komisji wyborczej 
zasiadła pani Ewa Żmidzińska. Wybory wygrała zdecydowaną 

większością głosów (174) Wiktoria Lubczyńska z kl. 6d. Gratulujemy!                                                          
                                                                                                         Martyna Skrzeszewska kl. 4i 

     

Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Za nami już pierwsze tygodnie szkolnych zmagań, pierwsze deszczowe i chłodne dni, ale też 
pierwsze dni kolorowej jesieni…  Witamy naszych stałych czytelników i nowych również zachęca-
my do czytania szkolnej gazetki. Znajdziecie w niej ulubione kąciki, ale też pojawiły się nowe… 
Zapraszamy do lektury!                                                                                                   Redakcja                        

Jesienne liście  
Z tym jesiennym wiatrem  
tańczą sobie liście,  
tańczą sobie tańczą  
czerwone złociście.  
 

Z tym jesiennym wiatrem  
odtańczą daleko,  
i nie skończą tańczyć,  
aż za siódmą rzeką.  
 

Aż za siódmą rzeką,  
Aż za siódma górą,  
Aż je śnieg przykryje  
Grubą, białą chmurą. 
Autorka:  Ewa Szelburg-Zarębina 
Wyszukała Marta Paszkiewicz kl. 6a 
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1) 

2) 

1. Zielone lub czerwone z liściem na 
ogonie. 
2. Związane z duchami. 
3. Jesienny …. Z rodzicami do parku. 
4. Pomarańczowa kula, można w niej 
wystrugać straszną minę. 
5. Opadają z drzew. 
6. Jego dziecko to jelonek. 
Oliwia Pawlak, Kaja Świerczyńska kl. 5d 

3) 

1. Leśna restauracja dla zwie-
rząt. 
2. Czerwone kulki na drzewach. 
3. Zalewa ludziom domy. 
4. Ptaszek z pomarańczowym 
czubkiem. 
5. Ptasi lekarz drzew. 
6. Słynie z tego, że lubi orzechy. 
7. Pora roku po lecie. 
8. Pieprznik jadalny zwany po-
tocznie  … 
9. Mała myszka robiąca wiele 
szkód na polach i w ogródkach. 
10. Dziewiąty miesiąc w roku. 
11. Uzupełnia witaminy zwierzę-
tom leśnym. 

Aleksandra Duńska kl. 4b 

4) 

      1            

2                          

      3               

     4                   
   5                    

 6                    

1. Jesienią zakopuje się pod 
stertą liści. 
2. Dziesiąty miesiąc roku. 
3. Przysmak królików i zajęcy. 
4. Myśleć o niebieskich …. 
5. Miesiąc, w którym zaczyna 
się rok szkolny. 
6. Rosną na niej jabłka. 

Ewa Paszkiewicz kl. 4a 

1. Zwierzę z kolcami. 
2. Spadają z drzew. 
3. Siedzi się na nim. 
4. Chodzi po drzewach i jest ruda. 
5. Do kolorowania. 
6. Ciągle leży/tytuł wiersza. 

Maja Wieczorek kl. 4b 
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 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
7x7=              8x2=                5x5=             14x1=                9x9=             3x6=          6x8=       

80:10=              6:3=               10:5=            8:2=              22:2=             36:6=          50:10=                                              

Zadanie: 

Kasia miała 10 zł. Mama dała jej jeszcze 3 zł, babcia 5 zł, a wujek 2 zł. Ile pieniędzy miała Kasia? 

Odp.:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

150+150=    30+24=    57+43=    48+18=    12+12=    123+321=    45+75=   

100-81=    
 

88-22=    125-43=    55-32=    12-8=    35-12=    15-6=   

Rys. Internet 

Rys. Maja Wieczorek 4b 
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    Kraków 
    Nie macie pomysłu na wycieczkę? Wybierzcie się do Krakowa! Można 
tam zobaczyć największy w Europie rynek oraz zabytkowe Sukiennice, 
kościół Mariacki i zamek na Wawelu. W zamku warto zwiedzić zbrojow-
nię i skarbiec, w którym znajduje się Szczerbiec, czyli miecz, którym 
koronowano polskich królów. Kraków to piękne miasto pełne zabytko-

wych kościołów i kamieniczek. Kiedyś było stolicą Polski, dlatego każdy powinien się tam wybrać 
przynajmniej jeden raz. 

Ewa Paszkiewicz kl. 4a 

Singapur 
1. Jest to jedno z najmniejszych państw na świecie. 
2. To, co rzuca się w oczy, to bogactwo tego kraju. 
3. Jest to, zaraz po Japonii, najbardziej rozwinięte państwo w 
Azji. 
4. Tak naprawdę to jedno wielkie miasto. 
5. Tysiące świateł rozświetlające niebo w nocy, zapiera dech w 
piersiach z lotu ptaka. 
Dużymi atrakcjami Singapuru są: 
- Merlion (symbol miasta),  Teatr Wiktorii i Hala Koncertowa,  Hotel Fullerton,  Marina Bay, 
Sands i Art Science Museum,  Dawny Pałac Kampong Glam 

Michał Rosiński kl. 6a 

                                      Chorwacja  
    Chorwacja to bardzo piękny i ciepły latem kraj. Jego plaże                    
są kamieniste, ale za to woda jest błękitna i przezroczysta. Po 
plaży trzeba chodzić w specjalnych butach.  Stolicą Chorwacji jest 

Zagrzeb. Oficjalna waluta to kuna A teraz 
kilka miejsc i atrakcji: Jedno z ciekawych miejsc w Chorwacji do Park Na-
rodowy Krka (Park z wodospadami). Uwagę również przykuwają piękne 
zabytkowe miasteczka np. Split, Dubrownik, Trogir. 
A czy wiedzieliście, że… pewna rasa psów otrzymała nazwę po regionie 
Chorwacji? To oczywiście Dalmatyńczyki. To właśnie od Dalmacji pochodzi 
nazwa rasy białych psów z licznymi czarnymi łatkami.                                                                 

                                                                                                                   Karolina Kazan  kl. 4B 

 Mostar (Bośnia i Hercegowina)  
    Mostar - miasto położone jest nad Neretwą - rzeką o najbardziej 
niesamowitym kolorze, jaki dotąd widziałem. Kamienne, białe koryto 
oraz brzegi rzeki kontrastują z głęboko turkusową jej barwą. Woda 
jest nadspodziewanie ciepła - zarówno miejscowi, jak i turyści moczą w 
niej nogi, będąc przy brzegu. Głębiej jest raczej niebezpiecznie, rzeka 

ma porywisty nurt, a na jej środku kłębią się silne wiry. Nad tą rzeką znajduje się stary Kamien-
ny Most, obecnie wpisany na światową listę UNESCO . Został wybudowany w 1566 r. Został zbu-
rzony 9 listopada 1993 r. przez Chorwatów, podczas wojny domowej. Oficjalnie otwarcie po od-
budowie nastąpiło w 2004 r. Most był używany do 1950 roku, kiedy nieopodal tego miejsca wybu-
dowano nowy. Teraz korzystają z niego tylko piesi. Ma on starszego bliźniaka w Turcji. 

                                                  Łukasz Fijałkowski kl. 5c 
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  Jak wiecie, październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. W  związku z tym panie bibliotekar-
ki przygotowały szereg akcji, związanych z książką i czytaniem. W dniach 30 i 31 X odbył się w 
holu szkoły kiermasz „Zaopiekuj się książką”. Uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły  
mogli za przysłowiowy „grosz” (dokładnie 50 gr) zakupić książki, które zostały przygotowane na 
kiermasz. Odbyła się też loteria, w której można było wygrać książki, słodycze lub zakładki. Opie-
kę nad kiermaszem objęły uczennice z koła dziennikarskiego.  

 
 
 
 
 
 

    W dniach 2-6 października  2017r. w naszej szkole przeprowadzono głosowanie na ulubioną 
książkę uczniów kl. IV-VI. Łącznie oddano 418 głosów, w tym 2 nieważne. Poniżej przedstawiamy  
wyniki głosowania uwzględniające tytuły książek, które zdobyły 5 i więcej głosów.  
W plebiscycie zwyciężyły następujące tytuły: 
I miejsce:  seria „Harry Potter” Joanne Rowling - 36 głosów, II miejsce:  seria „Dziennik Cwa-
niaczka” autora Jeffa Kinneya -  35 głosów, III miejsce: seria „Magiczne drzewo” Andrzeja Ma-
leszki - 18 głosów, IV miejsce: „Mikołajek” seria Rene Goscinny’ego i Jeana-Jacquesa Sempe -  12 
głosów.  
9 głosów zdobyły książki: 
- „Był sobie pies”  W. Bruce’a Camerona, 
- cykl  „Percy Jackson i bogowie” Riordana Ricka, 
- seria „Wojownicy” Erin Hunter.  
6 głosów otrzymały książki:  
- „Akademia Pana Kleksa”  Jana Brzechwy, 
- seria “Baśniobór”  Brandona Mulla,  
 - komiksy „Kaczor Donald”, 
- seria  „Nela mała reporterka” , 
- seria „Star Wars”, 
- seria „Tomek Łebski” Liz Pichon, 
- seria „Zmierzch”  Stephenie Meyer. 
    Cieszy nas niezmiernie fakt, że książki, które wygrały w rankingu znajdują się w szkolnym księ-
gozbiorze.  Wyniki głosowania będą brane pod uwagę przy zakupie książek z funduszu otrzymane-
go z kiermaszu książek, który planujemy w dniach 30-31 października. 
Serdecznie dziękujemy nauczycielom polonistom za pomoc w przeprowadzeniu głosowania. 
Cztery osoby odpowiedziały, że nie mają ulubionej książki, a siedem, że nie lubi czytać :(                                   
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                              
                                                                                   Opracowały: Panie Adriana Grochala-Kopeć i Alina Rodak 
    

7 głosów padło na książki: 
- serię „Maincraft”, 
- „Spirit Animals” cykl  wielu autorów,  
- „Tajemniczy ogród” Frances H.  Burnett. 
5 głosów zdobyły książki: 
- „Dzieci z Bullerbyn”  Astrid Lindgren, 
- seria „Pięć Królestw” Brandona Mulla, 
- „W pustyni i w puszczy”  Henryka Sien-
kiewicza, 
- seria  „Zwiadowcy” Johna Flanagana. 

Tak czytamy 
w bibliotece 
szkolnej! 
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zDolny Ślązaczek 
   Trzech uczniów z klasy 6c: Cezary Surmiak, Tymoteusz Wałczyk oraz Filip Jadwiszczak zostali 
zakwalifikowani do II etapu zDolnego Ślązaczka.  

Kinga Grabowska wicemistrzynią świata w tańcu klasycznym 
   W czasie wakacji uczennica naszej szkoły - Kinga Grabowska zdobyła srebrny medal w mistrzo-
stwach świata w tańcu klasycznym - World Dance Cup 2017.  

Barwy jesieni - rozstrzygnięcie konkursu 
   Nasze uczennice - MARIA ŻYGADŁO - klasa 1e i ANASTAZJA PACULA - klasa 5a otrzymały 
wyróżnienie w konkursie plastycznym "BARWY JESIENI" organizowanym przez Ligę Ochrony 
Przyrody.  

Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego "DRZEWO I JA" 
   Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce - Roksana Płocka klasa 6a oraz Igor Olejnik klasa 4c 
II miejsce - Martyna Mazurek klasa 4a  
III miejsce - Antonina Berus klasa 6a      
wyróżnienie - Adam Szała klasa 5b, Emilia Rotko klasa 4a oraz Gabriela Rotko klasa 4a 

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego „DRZEWO W BARWACH JESIENI" 
   Laureatami konkursu (realizowanego w ramach projektu „Posadź drzewko dla pokoju”) zostali: 
I miejsce - Hanna Siudzińska klasa 4g oraz Lena Kaczmarek klasa 4g 
II miejsce - Mikołaj Chowaniec klasa 4c oraz Dawid Cybulski klasa 4a 
III miejsce - Martyna Mazurek klasa 4a oraz Dominika Sikora klasa 6d  
Wyróżnienie - Amelia Pańczyszyn klasa 5a 

Maja Rogoza - mistrzynią Hubertusa 2107 
   Miło jest nam poinformować o sukcesie jaki odniosła uczennica klasy 6b Maja Rogoza zwycięża-
jąc w zawodach jeździeckich Hubertus 2107.  

   27. Bieg Solidarności - Cezary Surmiak 
   W biegu młodzików uczeń naszej szkoły Cezary Surmiak z klasy 6c zajął 2. miejsce.  

Bieg Solidarności – Marta Surmiak 
   W biegu dzieci i młodzików uczennica naszej szkoły Marta Surmiak z klasy 2a zajęła 1 miejsce!  

Konkurs „Z kulturą na co dzień” 
   W konkursie zwyciężyła IGA ROGOZA z kl. 4i. Natomiast czworo uczniów będzie uczestniczy-
ło w dogrywce konkursu, walcząc o 2 i 3 miejsce: Maja Wieczorek kl. 4b, Oskar Kozubek kl. 4d, 
Victoria Morelowska kl. 4e i Emilia Pastuszka kl. 4h. Drugi etap konkursu odbędzie się  w ponie-
działek 6 listopada 2017 r. na 7 lekcji  w szkolnej bibliotece.  
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2) 

- 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii 
- 75g mąki 
- szczypta soli 
- 200g serka Philadelphia   

                    Serniko-brownie  
Składniki: 
- 125g gorzkiej czekolady 
- 125g masła  
- 2 duże jajka  
- 150g cukru 
Sposób przygotowania: 
   W małym garnuszku roztopić masło z czekoladą, do momentu rozpuszczenia i połączenia. Lekko 
przestudzić. Jajka (całe) ubić z cukrem i wanilią, wmieszać do mąkę i szczyptę soli. Na końcu 
wymieszać z masą czekoladową. Serek kremowy pokroić w cienkie plastry. Formę kwadratową o 
boku 23 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Wlać połowę ciasta, na to włożyć pokrojony serek, a 
na górę resztę  ciasta, wyrównać. 
Piec w temperaturze 180 stopni przez około 20 min. Dokładnie przestudzić, a najlepiej pozosta-
wić na kilka godzin  w chłodnym miejscu. SMACZNEGO!                                                                                                     
                                                                                                                  Ignacy Grotthus kl. 5c 

Szybkie babeczki 
Składniki: 
- 4 jajka 
- 220 gramów mąki 
- cukier (tyle, ile lubimy) 
- ok. 200 gramów masła/oleju 
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
Sposób przygotowania: 
Ubijamy jajka z cukrem, dodajemy masło lub olej i dalej miksujemy. Następnie wsypujemy mąkę  
z proszkiem do pieczenia (przesianą przez sitko). Ciasto wkładamy do foremek „babeczkowych”  
i pieczemy w temp. 170 stopni C przez 20-25 minut. Smacznego! 

Hania Pużyńska kl. 6a  
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Czy wiesz, że:  
- Warzywa i owoce świetnie rosną w pobliżu wulkanów, ponieważ popiół wulkaniczny użyźnia glebę. 
- Prehistoryczne potwory morskie żywiły się meduzami. 
- Nietoperz jest jedynym ssakiem, który potrafi latać. 
- Jednym z najrzadszych zwierząt jest kuprej, ponieważ na świecie jest tylko kilkaset osobni-
ków. 
- Pigmejka jest najmniejszą małpą na świecie. Jest wielkości ludzkiej dłoni. 

Ewa Paszkiewicz kl. 4a 
- Dlaczego warto jeść kiwi ? To prawdziwa bomba witaminowa, bardzo duże bogactwo witaminy 
C, ponadto kiwi posiada wiele minerałów, m.in.: potas, cynk i wapń. 
- Chomiki razem w klatce ? Niemożliwe! A jednak tak,  większość chomików nie lubi spędzać cza-
su razem z innymi chomikami w jednej klatce.  Jednak niektóre, tak jak chomiki dżungarskie, 
uwielbiają się bawić, więc nie przeszkadza im mieszkanie w grupach. 
- Zamek królewski w Windsorze stoi już od 1110 r. Wiec teraz ma dokładnie 907 lat!  
                                                                                                            Aleksandra Seniuk kl. . 4b 

Historie pomijane: Stefan Czarniecki 
 W wojsku polskim służył od 1621 r. Rodzice Stefana mieli 11 dzieci i byli szlachtą śred-
nią, więc nie mieli pieniędzy na wyższe wykształcenie swojego syna. Nic jednak nie stało na prze-
szkodzie, żeby nie mógł wstąpić właśnie do wojska polskiego. Swoją drogą, walczył wśród kulto-
wych lisowczyków (formacja lekkiej jazdy polskiej o charakterze utrzymującego się z łupów woj-
ska najemnego). Jednak lisowczycy kojarzyli się społeczności z grabieżami i brutalnością. Co cie-
kawe, Czarniecki walczył pod Chocimiem razem z Kozakami, których później tak bardzo nienawi-
dził. Zasłużył się w walkach z Moskwą, gdzie palił całe osady. Tłumił powstanie na Ukrainie. Z niewo-
li po powstaniu wrócił straszliwie wściekły. Po wypuszczeniu mordował buntowników i tak zabił po-
nad 8 tys. osób. Starał się, jak tylko mógł, bronić Polski przed Szwedami i wychodziło mu to cał-
kiem dobrze. Żołnierze go lubili, ponieważ zachowywał się jak jeden z nich. Sukces w walkach z 
Moskwą był tak ogromny, że Czarniecki zapomniał o swojej skromności i wjechał na czele parady 
wojskowej w Warszawie. 

Michał Rosiński kl. 6a 

    Z okazji Dnia Chłopaka klasa 6a wybrała się w panią J. Maciaszek-
Klimczyk i panem M. Durlakiem do centrum Sportwerk we Wrocławiu. 
Podczas, gdy dziewczyny ćwiczyły aerobik, chłopcy próbowali swoich 
sił w badmintonie. Później zamienili się rolami – chłopcy trenowali 
crossfit, a dziewczyny chwyciły za lotki i paletki. Po wysiłku na 
wszystkich czekała zasłużona nagroda. W „Projekt pizza” każdy zna-
lazł coś dla siebie i uzupełnił kalorie. 

                                                                                                                Marta Paszkiewicz kl. 6a 
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Wywiad z Panią Jolantą Selwesiuk:  
- Czy lubi pani czytać? 
- Bardzo, ale mam na to mało czasu. 
- Czy podoba się pani w naszej szkole? 
- Podoba mi się. Szkoła jest zadbana, dużo się tu dzieje, a wszyscy są zorganizowani. 
- Gdzie wcześniej pani pracowała? 
- Wcześniej pracowałam w gimnazjum nr 40. 
- Dlaczego wybrała pani język niemiecki? 
- Ponieważ dobrze sobie z nim radziłam i lubiłam ten język. 
- Czy była pani w Niemczech? 
- Byłam. 
- Co się pani najbardziej podobało? 
- Katedra w Kolonii. Bardzo smakowały mi też niemieckie precle. 
- Jakiego przedmiotu w szkole pani nie lubiła, a jaki był pani ulubionym? 
- Nie lubiłam chemii, za to historia i polski były moimi ulubionymi przedmiotami. 
- Gdyby nie mogła pani być nauczycielką, to kim by pani była? 
- Myślę, że przewodnikiem. Chciałabym pokazywać zabytki i opowiadać o nich. 

Marta Paszkiewicz i Hania Pużyńska  kl. 6a 

Wywiad z Panią Anną Dzierżanowską-Słowik 
- Od kiedy Pani uczy? 
- Od 15 lat. Nie wiem, kiedy to zleciało! 
- Czy podoba się Pani ten zawód? 
- Bardzo go lubię! Nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Zawsze 
chciałam być nauczycielką! 
- Dlaczego wybrała Pani ten przedmiot? 
- Mam rodzinę w USA i dlatego od najmłodszych lat uczyłam się języka angiel-
skiego i sprawiało mi to dużo radości. 
- Co lubi Pani czytać? 
- Najbardziej lubię czytać książki psychologiczne i biografie. 
- Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
- Niebieski – kolor nieba!                                               Aleksandra Seniuk i Karolina Kazan kl. 4b 

Wywiad z Panią Weroniką Buchar 
- Czy od dziecka ( tak 5-6 klasa) chciała Pani zostać nauczycielką?  
- Tak,  od dziecka wiedziałam, że chce być nauczycielką.  
- Czy podoba się Pani w naszej szkole?  
- Tak, bardzo mi się podoba. 
- Czy jest Pani zadowolona z tego, że wybrała Pani zawód nauczyciela matematyki? 
- Tak. 
- Czy lubi Pani czytać książki? 
- Lubię. 
- Czy jest to Pani pierwsza szkoła, w której Pani uczy? 
- Tak. 
- Czy łatwo jest pracować w zawodzie nauczyciela matematyki? 
- Łatwo nie jest. 
- Czy ma Pani jakieś zwierzątko w domu 
 - Nie, ponieważ mieszkam na 4 piętrze i np. piesek by się męczył.  
                                                                                       Kaja Świerczyńska i Oliwia Pawlak kl. 5d 
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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! 
 Zagadka:                                                                                                                        Redakcja                                           
Co to jest? Nie je, nie pije i nie oddycha, a chodzi i tyka.                        Łukasz Fijałkowski  kl. 5c 

Hubert 5c: Zwiadowcy 
Filip 4c: Magiczne Drzewo 
Kuba 4a: O krok - autor Henning Mankell 
Igor 5b: Opowieści z Narnii 
Magda 5c: Kroniki Archeo 
Szymon 6a: W pustyni i w puszczy 
Kasia 5c: Spirit Animals 
Łukasz 6b: Harry Potter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Świadomo-
ści Dysleksji 2017 nasi redaktorzy przeprowadzili sondę na 

temat: Moja ulubiona książka. Oto, jakie książki wymienili nasi uczniowie: 
Łukasz 5c: Dziennik Cwaniaczka 
Kacper 5c: Harry Potter 
Michał 6b: Persy Jackson i bogowie olimpijscy 
Kacper 5b: Komiksy Star Wars 
Mikołaj 5b: Najfutbolniejsi 
Martyna 4a: Sisters 
Marcin 5c: O psie, który jeździł koleją 
Wiktoria 5c: Harry Potter 
Szymon 4c: Harry Potter 
Marcin 6a: Harry Potter 
Zuzia 5c: Harry Potter i Książę Półkrwi 
Natalka 5c: W pustyni i w puszczy 
Kaja 5c: Ania z Zielonego Wzgórza 
Ala 5c: Mikołajek 
Ignacy 5c: Zwiadowcy 
Igor 5c: Kroniki Spiderwick 
Maciek 5c: Harry Potter 
Hubert 5b: Assassin's Creed 
Marek 5b: Bracia Lwie Serce 
Kacper 5c: Kolor magii 
Kuba 5c: W pustyni i w puszczy 

Sondę przeprowadzili: Łukasz Fijałkowski i Igor Balcerzak kl. 5c 
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI  
    W październiku w naszej szkole został zorganizowany Europejski Tydzień Świadomości Dys-
leksji, w ramach którego podjęto działania propagujące wiedzę o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się. Z tej okazji uczniowie klas IV- VI przygotowali ortogramy oraz mapy myśli i plakaty 
pomagające utrwalić zasady pisowni, a efekty ich pracy można podziwiać na wystawie w holu. 
Przygotowana  została także gazetka na temat dysleksji, przybliżająca wszystkim to zagadnie-
nie oraz postaci słynnych osób z dysleksją. Chcemy pokazać uczniom, że również ze specyficzny-
mi trudnościami w uczeniu się można osiągnąć sukces i rozwijać swoje talenty. Serdecznie dzię-
kujemy Nauczycielom języka polskiego za pomoc i owocną współpracę. 

 Panie Joanna Dominik i Renata Barsznica- Kalinowska 
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Polowanie na mamuta 
   Dawno temu, a dokładniej w epoce kamienia łupanego, żył sobie jaskiniowiec Vuhiu. Nie mogę 
napisać w tym opowiadaniu, jak się dokładnie nazywał, bo nie dysponuję odpowiednimi znakami. 
Mieszkał on w różnych miejscach, ponieważ prowadził koczowniczy tryb życia. Napiszę o przecięt-
nym dniu z jego gjag czyli jego życia (no może nie do końca przeciętnym). 
Vuhiu obudził jego swhg (przyjaciel). Ciągle coś bełkotał. Potem bełkot zmienił się w słowa: 
– Wstawaj, przecież dzisiaj dzień polowania na mamuta – mówił przyjaciel jaskiniowca. 
No tak. Jak Vuhiu mógł o tym zapomnieć? To był najważniejszy dzień w jego życiu. W tym dniu 
miał stać się mężczyzną. Szybko wstał, przebrał się ze skóry nocnej w skórę dzienną, wziął swoją 
uiuyhyuh (włócznię) i wybiegł na dwór. Gdyby się spóźnił, musiałby czekać kolejne pięć lat na taką 
szansę. Gdy wybiegł z pokp (jaskini) zobaczył dwóch swoich uihki (rówieśników). 
- Zaspało się?!- spytał kąśliwie Eglka, który był bardzo zestresowany. 
- I kto to mówi?- zripostował Vuhiu. 
- Spokojnie, jeśli będziecie się kłócić, to na pewno nie złapiemy mamuta- uspokoił ich Reyxc. 
   Zadanie nie było łatwe, ponieważ złapanie mamuta nawet dla wytrawnych myśliwych było bardzo 
trudne, a co dopiero dla nowicjuszy. Po odnalezieniu odpowiedniego miejsca na pułapkę cała czwór-
ka wzięła się za kopanie jsaskjs (dołu). Zajęło im to strasznie dużo czasu, bo jsaskjs musiał mieć z 
20 velk (łokci) głębokości. Kiedy wreszcie wykopali jsaskjs poszli zbierać dfgfhh (patyki) i wtedy 
zdarzył się cud. Vuhiu znalazł mleczyka, który w tych czasach był najlepszą przynętą na mamuty. 
Mamut wyczuwał mleczyka na ju (mnóstwo łokci), więc mieli z głowy czekanie na mamuta, bo on 
sam do nich przyjdzie. Kiedy zasłaniali dziurę przy użyciu dfgfhh, Eglka wpadł do jsasjkjs. Na 
szczęście nic nie złamał, więc wyciągnęli go bez problemu. Gdy tylko znaleźli frvc (mech i tym 
podobne) i zasłonili nim dfgfhh, zaczaili się za bnvg (krzakami). Chwile potem ziemia zaczęła 
drżeć. Nagle zza drzew wybiegł mamut, który tak zafascynował się mleczykiem, że nie zauważył 
kamyczka, przez co się potknął i spadł do jsaskjs na kark i zginął na miejscu. Wszyscy łowcy byli 
bardzo szczęśliwi, bo to oznaczało, że nie muszą zabijać mamuta. Potem tylko odkroili najlepsze 
części zwierzyny i wrócili do swoich pokp. Wszyscy zdali test prawdziwego mężczyzny i żyli długo 
i szczęśliwie. 

Ignacy Grotthus kl. 5c 

Smocza planeta 
    Dawno, dawno temu w odległym Kosmosie istniała dziwna planeta. Jej mieszkańcy byli podzieleni 
na dwa plemiona: smoków i ludzi, zwanych jeźdźcami jednorożców. Smoki zasiedlały góry, nato-
miast ludzie mieszkali w miastach. Oba plemiona ciągle spierały się i walczyły ze sobą z powodu 
dzielących je różnic. Smoki burzyły miasta, a ludzie zabijali je z pomocą jednorożców. Żadne z 
plemion nie chciało zakończyć kłótni. Skrzydlate jaszczury ciągle powtarzały, że są silniejsze i 
lepsze od ludzi. Jednak w pewnym momencie wszystko się zmieniło.   
    Którejś wiosny smoki spostrzegły, że z ich jajek nic się nie wykluwa. Były przerażone, że niedłu-
go wyginą. Nie miały innego wyjścia, jak poprosić kogoś o pomoc. Próbowały wszystkiego. W końcu 
nie miały innego wyjścia, jak zwrócić się do ludzi. Obserwując ich, dowiedziały się, że są oni bar-
dzo mądrzy i pomysłowi, znają się na ziołach i wielu różnych rzeczach. 
    Ludzie pomogli smokom. Wybudowali dla nich specjalną wylęgarnię. Smoki znów zaczęły przy-
chodzić na świat. Okazało się, że ludzie atakowali smoki, bo po prostu musieli się bronić. Kiedy 
przestały na nich napadać, ludzie nie musieli ich zabijać. Od tego czasu oba plemiona żyją w zgo-
dzie, a ludzie oprócz jednorożców, ujeżdżają także smoki.                                                                               
                                                                           Ewa Paszkiewicz kl. 4a i Marta Paszkiewicz kl. 6a 
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„Matt Hidalf i Błyskawica Widmo” 
   Jest to idealna książka dla fanów Harry’ego Pottera. Opowiada o chłopcu 
chcącym podstępem wstąpić do magicznej szkoły - Akademii Elity. Znajdziecie 
w niej zarówno humor, jak i pełną napięć akcję. Będziecie się świetnie bawić, 
czytając o próbie pierwszego miesiąca i złapaniu Błyskawicy Widmo. A jeśli się 
Wam spodoba, zawsze możecie sięgnąć po kolejne części. Naprawdę polecam!                                                     
                                                                                        Marta Paszkiewicz, 6a 

Książka Zwiadowcy „Ruiny Gorlanu’’ 
    Kiedy Will zostaje czeladnikiem mrukliwego Halta, członka owianej legendą 
elitarnej formacji zwiadowców, rozpoczyna się jego szkolenie. Nad królestwem od 
pewnego czasu wisi groźba ze strony zbuntowanego wielmoży, wygnanego przed 
laty z Aurelanu. Wysłał on bestie-zabójców by zamordowały króla. Will wraz ze 
swoim mistrzem wyrusza, aby je zabić . Czy je pokonają? Akcja szybka i ciekawa. 
Nie można się oderwać.                       Gorąco polecam - Ignacy Grotthus  kl. 5c  

    Bardzo polecam wszystkim przeczytać książkę „To tylko pies?!” autorstwa 
niemieckiej pisarki Suzanne Selfors. 
Książka opowiada o chłopcu Homerze Puddingu, który chce zostać kartografem. 
Jego wujek Drake, z zawodu kartograf, został pożarty przez giga-żółwie. Chłopiec 
w spadku otrzymuje psa. Homer dołącza do tajnej organizacji L.O.S.T. i wtedy 
zaczynają się jego zagadkowe przygody.  
Jeżeli czytelnicy chcą dowiedzieć się, co stało się dalej, muszą sięgnąć po jedną z 
książek tej trzytomowej serii. 

Martyna Skrzeszewska kl. 4i 

  Chciałabym Wam polecić książkę pod tytułem „Był sobie pies”. Głównym bohate-
rem i narratorem jest sympatyczny pies Bailey, który opisuje swoje perypetie od 
momentu narodzin aż do śmierci. Fascynujące jest to, że opowiada to kilka razy. 
Niemożliwe ? A jednak to prawda, bo ten pies z nieznanych przyczyn może się 
odradzać w nowym wcieleniu. Za każdym razem przychodzi na świat w innej psiej 
rodzinie.  „Był sobie Pies”  to świat widziany oczami psa. Dzięki tej książce dowie-
cie się, że psy podobnie jak ludzie potrafią kochać, odczuwać ból i strach. A naj-
ważniejsze, potrafią przebaczać. Żeby to wszystko zrozumieć musicie sięgnąć po 
tę książkę. Polecam :)!                                                                             Aleksandra Seniuk kl. 4b 

    Moim zdaniem, warto przeczytać książkę p.t. Wojownicy. Jest to opowieść o 
domowym kocie, który pewnego dnia wchodzi do lasu i … wstępuje do klanu. Na 
początku jest odrzucany, ale z czasem koty z klanu go akceptują. Są różne kla-
ny: Wiatru, Rzeki, Cienia oraz Pioruna. Główny bohater przeżywa różne przygo-
dy… Zyskuje pozycję.  
    Myślę, że wszyscy powinni to przeczytać, jeżeli lubią przygodę, przyjaźń, 
walki, oraz szybkie kartkowanie stron, oczekując końca.  
Przeczytałam wszystkie części Wojowników i wiem, że ta książka pochłania czy-
telnika. Przeżywałam wszystkie emocje wraz z bohaterami i polecam przeczytać 

książkę.                                                                                                 
                                                                                                                   Hania Pużyńska kl. 6a 
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                                  Kot Abisyński 
Wygląd: 
Średniej wielkości kot, smukły, doskonale umięśniony, o migda-
łowych oczach. Sierść krótka, z niewielka ilością podszerstka. 
Waga od 2,5 do 5 kg. 
Charakter i zachowanie kota abisyńskiego 

• Są czułe, przymilne, kochają ludzi, uwielbiają im towarzy-
szyć w codziennych domowych pracach 

• Jest bardzo towarzyski, łatwo nawiązuje kontakt zarówno z człowiekiem, jak i z innymi 
zwierzętami.  

• Lekki, zwinny i ruchliwy jest doskonałym towarzyszem dla dzieci i dorosłych.  

• Jego niespożyta energia i ciekawość powodują, że daje się sprowokować do każdej zabawy.  

• Uczy się aportować drobne przedmioty i bawić małymi piłeczkami.  
                            Ciekawostka 
    Ze względu na łatwość kontaktu i całkowity brak agresji w kra-
jach skandynawskich kot abisyński jest wykorzystywany do felino-
terapii* dzieci i dorosłych. 
*felinoterapia-leczeniem kotem, polega na poprawieniu kondycji 
psychicznej i fizycznej pacjenta poprzez kontakt z kocim tera-
peutą oraz z jego opiekunem 

Aleksandra Duńska kl. 4b 

    Nigdy nie chciałem psa. Wyobrażałem sobie bałaganiarza, który 
tarmosi koty, drze na kawałki papier toaletowy, a jego obecność w 
domu to masa niepotrzebnych obowiązków. Okazało się, że jest 
trochę  inaczej i o tym opowiem w tym artykule.  
    Sześć miesięcy temu w moim domu zamieszkał pies i od tamtej 
pory wiem, że posiadanie psa to niesamowita frajda. Yoga, bo tak 
ma na imię mój pies, przyjechała do nas z miejscowości Miechów  
jako sześciotygodniowy szczeniak. Po wyjęciu z pudełka okazało się, że jest wystraszonym, trzę-
sącym się stworkiem, mniejszym niż moje koty. Dziś ma prawie siedem miesięcy, przerosła trzy-
krotnie koty i nadal się trzęsie ze strachu. Mój pies zdecydowanie nie należy do psów obron-
nych, można powiedzieć, że boi się własnego cienia. 

    Najlepiej czuje się w domu, gryząc kości i bawiąc się z kotem, z 
którym się bardzo zaprzyjaźniła. Na spacer trzeba ją ciągnąć i 
przekupywać, nie lubi deszczu ani wiatru i niechętnie chodzi tam, 
gdzie jest ruch i hałas.  
    Yoga daje nam każdego dnia wiele radości. Kiedy wracam ze 
szkoły, zawsze wita mnie merdaniem ogona, lizaniem i dzikimi sko-
kami. Nie sposób mieć przy niej złego humoru. 
Teraz już wiem, że pies to przede wszystkim radość i każdego dnia 

cieszę się, że Yoga jest z nami :) 
                                                                                                    Igor Balcerzak kl. 5c 


