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Opiekun: 
Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

Nauczycielka pyta Jasia na lekcji geografii: 

- Która rzeka jest dłuŜsza; Ren czy Missisipi? 

- Oczywiście, Missisipi. 

- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuŜsza? 

- Dokładnie o sześć liter. 

W szkole pani do Jasia: 

- Wymień państwo na „K” 

- Państwo Kowalscy. 

  Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci: 

- Kto z was chce iść do nieba? 

Wszystkie dzieci podnoszą ręce, tylko Jaś nie. 

- A ty dlaczego nie chcesz? – pyta ksiądz. 

- Bo obiecałem tacie, Ŝe zaraz po lekcjach wrócę 

prosto do domu. 

Nauczycielka pyta Jasia: 

- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi? 

- Skąd pani to wie? 

- Bo obok ostatniego pytania ona napisała „nie 
wiem”, a ty „ja teŜ”. 

 

Humor wybrała  Monika Czaja kl. 6d  

Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  

- Kto waszym zdaniem był największym wyna-
lazcą wszechczasów?  

- Edison - odpowiada Jaś.  

- Czy mógłbyś to uzasadnić?  

- Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję oglądać 
przy świecach !!! 

W ksiąŜce „Ten Obcy” najbardziej podobał mi 

się Zenek, bo był głównym bohaterem i bez 

niego nie byłoby ksiąŜki. 

HUMOR Z ZESZYTÓW 

   

 

 

 

 

W NUMERZE m.in.: 
 Przepis na udane wakacje 
 BLIśEJ… NIE TYLKO NAUCZYCIELA 
 Szkolne sondy 
 NASZA TWÓRCZOŚĆ 
 Warto przeczytać                                 
 KĄCIK PUPILA 
 Nasze sukcesy 
 Ciekawe miejsca w naszym mieście 
 KrzyŜówka 
 MUZYCZNE PEJZAśE 
 Zabawa z komputerem 
 HUMOR 
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Anna Kwiecińska – Utkin 

Poranek 

Widzę drzewa przez firankę lekką, kwietną, 

szkło oprawne w białą ramkę ciszą letnią... 

Promień słońca zagrał tęczą, wesół pląsał 

z jakąś lekką śmieszną chęcią krople strząsał. 

Z drzew złocistych, z drzew wilgotnych,  
z krzewów, z trawy 

deszcz porannych kropli rosy, deszcz złotawy. 

 
 
 
 
 

Witajcie, drodzy Czytelnicy ! 
    Czekamy juŜ na wakacje, wyjazdy i wędrówki. Przed nami zasłuŜony odpoczynek. 
Marzymy o słońcu, cieple, zielonym lesie, śpiewie ptaków, ciszy gór lub gwarze nad-
morskich kurortów. Ikarek tym razem równieŜ wychodzi naprzeciw Waszym  
potrzebom - zamieściliśmy przepis na udane wakacje :), rozmowy z uczniami, ciekawą 
baśń, wyróŜnioną we wrocławskim konkursie, krzyŜówkę i humor, którego podczas 
wypoczynku nie moŜe zabraknąć. Na wakacyjne chwile relaksu polecamy Wam dobrą 
ksiąŜkę, a dla tych, którzy spędzą czas we Wrocławiu – propozycje miejsc, które 
warto odwiedzić. Oczywiście jest równieŜ sport w naszej gazetce: tym razem  odpo-
czynek w ruchu - Nordic Walking lub rowery - proponujemy ciekawą trasę  
rowerową. Jak zawsze Ŝyczymy Wam przyjemnej lektury i przede wszystkim   
WSPANIAŁYCH WAKACJI! (Pamiętajcie, Ŝeby były bezpieczne).  

Redakcja 

Wanda Chotomska 

 Gdzie jest słońce?                                               

 
- Gdzie jest słońce? 
- W kwiatach na łące. 
W biedronce. 
W skrzydłach motyla. 
W wierzbie, 
co się nad wodą schyla. 
- I gdzie jeszcze? 
W piosence. 
- A gdzie jest słońca najwięcej? 
- W uśmiechu naszej mamy, 
kiedy jej 
o kwiatach na łące, 
o biedronce, 
o skrzydłach motyla 
i o tej wierzbie, 
co się nad wodą schyla, 
piosenkę śpiewamy. 

 

Wierszyki wybrał: Adam Wiśniewski kl. 2c 

Rys. Natalia Jezior kl. 3b 
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Anahi Puente Portilla urodziła się 14 maja 1983r. w Meksyku.  
Nazywają ją Any. WaŜy 47 kg i ma 163 cm wzrostu. Jest ciemną blondynką o 
niebieskich oczach. Any od najmłodszych lat występowała w telewizji. Zadebiu-
towała mając dwa lata wraz ze swoją starszą siostrą w programie dla dzieci. Naj-
większą sławę przyniosła jej rola rozkapryszonej Mii w serialu „Zbuntowani” 
oraz śpiewanie w zespole RBD. Niestety w 2008 roku zespół rozpadł się, a kaŜ-
dy jego członek poszedł w inną stronę. Any zagrała jeszcze w serialach, m. in. 
„Clase 406”. Śpiewa oraz jest twarzą Avon i Herbal Essence. Jest bardzo utalen-
towana. Anahi wcześniej wiele wycierpiała. DąŜyła uparcie do celu, osiągnęła 
sukces, ale nabawiła się strasznej choroby – anoreksji. Była przesadnie ambitna, 
przyjmowała kolejne propozycje ról w serialach i filmach, nagrywała solowe 
płyty. W końcu nie wytrzymała tempa, która sama sobie narzuciła. Wyczerpana i 
wychudzona zgłosiła się na leczenie. Dwa lata spędziła w szpitalu. Teraz, kiedy 
jest u szczytu sławy, włączyła się do kampanii społecznej przeciwko anoreksji i 
bulimii. Any nigdy nie narzeka, zawsze cieszy się tym co ma. Po koniec listopa-
da zeszłego roku nagrała kolejną płytę pt. „Mi deliro” (Moje szaleństwo). Płyta 
bardzo spodobała się fanom. Moim zdaniem jest doskonała. Anahi jest zawsze 
miła i uśmiechnięta, ma dobry kontakt z fanami. Obecnie równieŜ projektuje 
ubrania. 

                                                                                        Aneta Berezowska kl. 6d 

KĄCIK  - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
  Kroniki Spiderwick 

 

  Gra ta jest objawieniem bliskiego, lecz niewidocznego świata. Jest  

  w nim wiele nietypowych zwierząt, na przykład: gobliny, chochliki, 

  gryfy i trole. Gobliny są małe i złośliwe. Chochliki przyjacielskie i ładne. 

  Gryfy natomiast mają ciało lwa ze skrzydłami, ale zachowują się jak 

zwykłe koty. Na koniec trole, które mają tylko mięśnie, a do tego są strasznie brzydkie. 

W świecie gry są ukryte przedmioty, które można wykorzystać do obrony przed 

goblinami i trolami. Za pomocą przedmiotów zdobytych w grze można także znajdować 

magicznych przyjaciół, pomocnych przy wykonywaniu zadań. Plansza jest duża. Jest na 

niej dom, wokół którego znajduje się krąg muchomorów. Jest także las, w którym żyją 

gobliny i trole. W głębi lasu jest kamieniołom (będący bazą goblinów), a w domu można 

spotkać przyjaciół i znaleźć wiele pożytecznych rzeczy. Gra dostarcza przyjemności w 

rozwiązywaniu wielu zadań-zagadek. Gdy chcecie sięgnąć po nową pozycję, polecam grę 

Kroniki Spiderwick, stworzona na podstawie książki i filmu o takim samym tytule.  

Karol Machoś kl. 3b 
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1. Nazwa wody do picia 

2. Są w warzywach i owocach 

3. Każda tancerka uczy się .... 

4. Stolicą tego państwa jest Londyn 

5. Rumiany owoc rosnący na drzewie 

6. Kwaśny jak .... 

7. Tańczyła z nitką w  wierszu Jana Brzechwy 

8. Polska leży w ....? 

9. Pijemy ją codziennie 

10. Duuuuuży, mięsisty letni owoc z wielką ilością soku 

11. Dźwięk, jaki wydaje wrona 

12. Ma swoje święto 23 czerwca 

13. Siostra mamy lub taty 

14. Znosi je kura 

15. Książka, w której są informacje z wszystkich dziedzin wiedzy 
 

KrzyŜówka i rysunek : Ola Bober  kl. 4b 
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Gdzie jest słońce?                                                

SKŁADNIKI: 
1 kilogram dobrego humoru 

1 łyŜka stołowa twórczego myślenia 

1 dzbanek szczęścia 

¾  szklanki odwagi 

5 uśmiechów 

garść radości 

3 kilogramy dobrej pogody 

½ łyŜeczki relaksu 

słońce w oliwce do smarowania :)  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Wszystkie składniki dobrze wymieszać aŜ do uzyskania pogodnej konsystencji.  
WłoŜyć do formy, wysmarowanej ciepłym wiatrem i piec w promieniach słońca przez 
dwa miesiące. 

Uwaga dla alergików! Przed podaniem, zmoczyć morską wodą. :) 

śyczymy udanych wakacji! 

Rozmowa z Panem Michałem Szymańskim ze Studia Tańca „Gemar” 
- Od ilu lat jest Pan nauczycielem tańca? 
- Od 3-4 lat. 
- Czy uczy Pan innych tańców niŜ hip-hop? 

- Tak, uczę np. polki. 
- Jaki taniec lubi Pan najbardziej? 

- Najbardziej hip-hop i taniec współczesny. 
- Czy lubi Pan swoją pracę? 

- Bardzo lubię swoją pracę. 
- Ma Pan jakieś inne zainteresowania oprócz tańca? 

- Tak, moje zwierzaki i muzyka. 
- Czy dzieci są trudne do nauki tańca? 

- To zaleŜy które. 

- Czy ma Pan jakiegoś pupila? 

- Tak, mam trzy pupile. Dwa psy i jednego kota. 
                                                              

Wywiad przeprowadziła: Weronika Kowalczyk kl. 4b 
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Nasza dziennikarka, Hania  zadała  kilka pytań uczniom, którzy dostali się do finału  
Festiwalu Talentów. W mini-wywiadzie  uczestniczyli: Natalia Szostak z kl. 2 d, Kata-
rzyna Welc z  kl. 6d, Olga Grześkowiak z  kl. 3c, Igor Trela z kl. 5d, Natalia Felsztyń-

ska z kl. 3a, Laura Kowalczyk z  kl. 3a, Julia Rodakiewicz z kl. 3a, Wiktoria Chojcan  

z kl. 2d, Wiktoria Zakrzewska z kl. 4c i Aleksandra Urbanek z kl.  5b. 

Po pogratulowaniu uczniom przejścia do ścisłego finału Festiwalu, Hania spytała: 
- Czy decyzja o występie była spontaniczna, czy  moŜe wszystko było dokładnie  
zaplanowane? 
N. Sz.: Zaplanowane. Długo się przygotowywałam. 
K. W.: Raczej spontaniczna… 
O. G.: Zaplanowana. 
I. T.: Dokładnie zaplanowana. 
N. F.: Tak naprawdę to nie jestem pewna… 
L. K.: Spontaniczna. I to bardzo. 
J. R.: Raczej spontaniczna. 
W. Ch.: Wszystko było zaplanowane. 
W. Z.: Czysto spontaniczna. 
A. U.: Spontaniczna. 
Drugie pytanie brzmiało:  Czy duŜym zaskoczeniem była dla Ciebie wieść o Twoim 
udziale w finale? Cieszyłaś(eś) się, moŜe lekko się bałaś(eś)? 
N. Sz.: Nie bałam się. Cieszyłam się, ale nie bardzo, bo wiem jak to jest występować. 
K.W.: DuŜym. Byłam trochę zdziwiona. 
O. G.: Bardzo się cieszyłam. 
I. T.: Tak cieszyłem się, jednak spodziewaliśmy się tego. (Igor nie występował solo) 
N. F.: Cieszyłam się, byłam teŜ trochę zaskoczona. 
L. K.: Bardzo się cieszyłam i chyba tak samo mocno byłam zaskoczona. 
J. R.: Była duŜym zaskoczeniem. Szalenie się cieszyłam! 
W. Ch.: Nie bałam się, jestem przyzwyczajona do występowania. 
W. Z.: Cieszyłam się. 
A. U.: Tak, była zaplanowana i tak, cieszyłam się. 
Na kolejne pytanie - „Od ilu lat zajmujesz się śpiewem (tańcem, grą na gitarze- w 
zaleŜności od zainteresowań)?” - uczniowie odpowiedzieli: 
 N. Sz.: Chodzę do Teatru Lalek od trzech lat i tam śpiewam. 
 K. W.: (Tańcem) około sześciu lat. 
 O. G.: (Tańcem) od trzech lat. 
 I. T.: Gram (na gitarze) od czterech lat. 
 N. F.: (Tańcem) od około czterech, pięciu lat. 
 L. K.: (Śpiewem) od trzech lat. 
 J. R.: Zaczęłam (śpiewać) gdy miałam sześć lat. 
 W. Ch.: (Śpiewam) od kiedy pamiętam - od małego. 
 W. Z.: (Śpiewam) od pierwszej klasy. 
 A. U.: (Śpiewam) od przedszkola. 
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Wakacyjne szlaki: Trasa rowerowa 

ul. Wejherowska - Kozanów - ujście Ślęzy - Kozanów - Pilczyce 
Trasa ta moŜe być szczególnie atrakcyjna dla mieszkańców tej części miasta. Jest 
naprawdę ciekawa i wydaje się, Ŝe warta poznania. 
Opis trasy: 
⇒ Dojazd do skrzyŜowania ul. Wejherowskiej i Popowickiej dowolny.  
⇒ Stąd jedziemy ul. Wejherowską, by po 50 m skręcić w lewo, w szeroką aleję 

parkową. 
⇒ Po ok. 300 m na dość duŜym skrzyŜowaniu ścieŜek skręcamy w prawo, by jadąc 

wzdłuŜ płotu (zespołu sportowego przy ul. Wejherowskiej) dojechać do wałów 
nad Odrą.  

⇒ Dalej przejazd wałami, aŜ do asfaltowego przesmyku z Kozanowa nad Odrę.  
⇒ Po przejechaniu asfaltu zjeŜdŜamy ostrym zjazdem nad małe jeziorko, mijamy 

je wzdłuŜ jego prawego brzegu i dalej przez łąkę wyjeŜdŜamy obok wjazdu na 
teren komisariatu policji W-w Fabryczna. 

⇒ Mijamy bramę (nie wjeŜdŜamy) i za działkami dojeŜdŜamy do obwodnicy dookoła 
Kozanowa.  

⇒ Stąd chodnikiem wzdłuŜ obwodnicy, do zjazdu na teren działek.  
⇒ Dziurawą alejką pomiędzy działkami dojeŜdŜamy do lasku nad Odrą. Zaczyna się 

najprzyjemniejsza część naszej wyprawy.  
⇒ Gdy juŜ jesteśmy nad Odrą, staramy się trzymać cały czas blisko rzeki. ŚcieŜka 

jest dość wyraźna i nie powinno być z nią problemów. Po ok. 2 km dojeŜdŜamy do 
jazu Rędzin (jest to stara poniemiecka budowla wodna słuŜąca spiętrzaniu wody 
w Odrze). 

⇒ Trzymając się cały czas niedalekiej Odry, wkrótce docieramy do ścieŜki, która 
biegnie bezpośrednio nad brzegiem. Ta dróŜka doprowadzi nas bezbłędnie do 
celu naszej wyprawy - miejsca gdzie do Odry wpada jej mniejsza siostra - Ślęza.  

⇒ Po krótkim odpoczynku wracamy do domu jadąc nad brzegami Ślęzy. Ten odcinek 
jest trochę trudniejszy od poprzedniego.  

⇒ Po jakimś czasie docieramy do szerszej drogi i ogródków działkowych. Stąd juŜ 
blisko do zabudowań Kozanowa.  

⇒ Mamy teŜ wybór, albo wracać drogą, którą przyjechaliśmy (tj. asfaltowym chod-
nikiem wzdłuŜ obwodnicy) lub po przejechaniu ul. Pilczyckiej dalej nad brzegiem 
Ślęzy dojechać do ul. Lotniczej i stąd wzdłuŜ ul. Legnickiej powrót do centrum. 

 
 
 
 
 

 
 

Źródło: www.wrower.pl   Autor trasy: Adam Samuel 
opracowała: Weronika Kowalczyk kl. 4b 
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AQUAPARK we Wrocławiu to park wodny, w którym moŜna 
spędzić atrakcyjnie cały dzień. Podstawowe funkcje tego obiektu to 
rekreacja i wypoczynek wodny. Na terenie parku moŜna skorzystać 
równieŜ z sauny, wellnessu i fitnessu oraz  solarium. Do najwięk-
szych przyjemności z wodnych szaleństw moŜna zaliczyć: zjeŜ-
dŜalnie („kamikadze”, pontonowa, zwykła i „skocznia Małysza”), 

sztuczną falę, „leniwą rzekę”, solanki, kąpiele na świeŜym powietrzu, masaŜe 
oraz specjalne atrakcje dla najmłodszych. Według mnie dobrym pomysłem  
są restauracje na terenie obiektu i lodziarnia wodna. Będąc tam moŜna poczuć 
namiastkę Afryki i Azji. 

 Tymek Makowski kl. 3b  

Wrocławska katedra p.w. św. Jana Chrzciciela wraz  
z całym zespołem Ostrowa Tumskiego, to jedno z najładniej-
szych miejsc we Wrocławiu. Panuje tutaj niepowtarzalna at-
mosfera, jak gdyby czas zatrzymał się w miejscu. Wieczorem 
dzięki nowoczesnemu oświetleniu moŜna zobaczyć niepowta-
rzalne widoki i oddać się mistycznemu nastrojowi. Obecna 
czwarta katedra pochodzi zasadniczo z okresu gotyku, z XII-
XIV w., poprzedzały ją jednak trzy inne kościoły znajdujące 
się w tym samym miejscu. Obecny kształt jest efektem baro-
kowych uzupełnień oraz współczesnych restauracji po znisz-
czeniach wojennych. Uchodzi za pierwszą w pełni gotycką 
świątynię na ziemiach polskich. 

Kuba Pokropski kl. 2c 

Ogród Botaniczny - jedna z najstarszych i najbardziej 
znanych tego typu instytucji w Polsce. Od momentu po-
wstania w 1811r. zgromadzono tam ponad okazy ponad  
7 tysięcy rzadkich i ginących gatunków roślin z całego 
świata. Kolekcje flory prezentowane są między innymi  
w kaktusiarni, alpinarium, palmiarni, akwariach, basenach 
i na stawie. 
Musicie teŜ wiedzieć, Ŝe znalezieniu niektórych okazów 

przyrodnicy poświęcali nawet całe Ŝycie (pewien botanik przez wiele lat wędro-
wał do pewnego chińskiego drzewa, a gdy tam doszedł okazało się, Ŝe je ścięto). 

 Naprawdę warto tam zajrzeć, pooglądać osobliwe rośliny, odpocząć  
w cieniu wiekowych drzew.           

Michał Biernat  kl. 5a 
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Rok szkolny dobiega końca. Zapytaliśmy uczniów klas szóstych jak się czują kiedy 
mają opuścić szkołę podstawową, jakie gimnazja ich najbardziej interesują oraz gdzie 
wolą pojechać na wakacje. 

 Jakie gimnazjum jest według Ciebie najlepsze?  

 45% uczniów uwaŜa, Ŝe najlepsze jest gimnazjum Nr 1 , 35% uczniów uwaŜa,  
Ŝe najlepsze jest gimnazjum Nr 18 , 20% uczniów uwaŜa, Ŝe najlepsze jest  
gimnazjum Nr 28 . 

Nad morze czy w góry? Gdzie lepiej spędzić wakacje?  

50% uczniów woli pojechać nad morze, 40% uczniów woli pojechać w góry,10% uczniów nie 
wie, nie ma zdania.    

 Jak się czujesz, kiedy masz opuścić szkołę?  

Łukasz  6d : Jest mi bardzo smutno w sercu. Chętnie cofnąłbym się w czasie, kiedy 
było osiem  klas podstawówki.  
Miłosz 6d : Czuję się szczęśliwy, ale i nieszczęśliwy.  
Michał  6b : Smutno. Będę często tu przychodził.   
Paweł 6b : Smutno mi…  
Martyna 6b : Trochę smutno, ale cieszę się, Ŝe poznam kogoś nowego.   
Justyna 6b : Nie chcę opuszczać przyjaciół, ale w gimnazjum poznam kogoś nowego.   
Mateusz 6d : Trochę smutno. Ale trzeba iść dalej.                                                                                            

Sondę przeprowadziła Paulina Żuchowska kl.6d  

Nasza dziennikarka zapytała równieŜ: „Czy duŜo czasu poświęciłaś(eś) na przygoto-
wania?”- na co otrzymała odpowiedź: 
N. Sz.: Tydzień, kaŜdego dnia po pół godziny. 
K. W.: Dowiedziałam się dzień przed o Festiwalu Talentów, więc nie miałam duŜo  
czasu – tylko jeden dzień. 
O. G.: Ćwiczyłam co piątek od dłuŜszego czasu. 
I. T.: Około dwóch godzin, przez tydzień. 
N. F.: DuŜo, parę tygodni. 
L. K.: Jeden dzień, bo wtedy dowiedziałam się o Festiwalu. 
J. R.: Nie, mniej więcej tydzień. 
W. Ch.: Prawie w ogóle. 
W. Z.: Jeden miesiąc. 
A. U.: Nie wiem, około tygodnia. 
Na koniec Hania podziękowała wszystkim za poświęcony czas i zapewniła, Ŝe trzyma za 
nich kciuki.  

Hanna Pater kl. 6b 



 6 

 

 
 

MOJA MAŁA WROCŁAWSKA BAŚŃ 
 

 Dawno, dawno temu była sobie dobra WróŜka o imieniu 
RóŜa, która chcąc zrobić coś dobrego dla ludzi, zaczarowała flet, 
który miał spełniać ich Ŝyczenia. PoniewaŜ ludzie prosili tylko  
o pieniądze, władzę i inne cenne rzeczy, nie myśleli wcale o bied-
nych, słabszych i chorych, wróŜka postanowiła pozbyć się zacza-
rowanego instrumentu. Wrzuciła flet do głębokiej wody. Wpadł 
on do rzeki Odry. LeŜał tam wiele lat, ale poniewaŜ był czaro-
dziejski, nic mu się nie stało. Zaprzyjaźniły się z nim nawet ryby 
i chętnie przebywały w jego towarzystwie. 

 Pewnego dnia silny nurt wody porwał flet i wyrzucił na 
brzegu Wyspy Słodowej we Wrocławiu. Była piękna majowa niedziela: ludzie spa-
cerowali, dzieci karmiły kaczki i łabędzie. Mały chłopiec o imieniu Wojtuś bawił się 
statkiem na brzegu rzeki, kiedy nagle coś zamigotało w wodzie. Chłopiec miał na-
dzieję, Ŝe to jakiś pieniądz i będzie mógł kupić sobie coś do jedzenia, bo w jego do-
mu było bardzo biednie. Jego rodzice byli dobrymi i pracowitymi ludźmi, ale nie 
mogli znaleźć pracy. Ciekawość chłopca sprawiła, Ŝe wszedł do wody i wyciągnął 
swój skarb. Troszkę się zmartwił, Ŝe to tylko zwykły flet, ale i tak postanowił go 
wziąć. W domu, gdy go czyścił, usłyszał cichutki głos. To flet opowiedział mu swo-
ją historię. Wojtuś nie mógł w nią długo uwierzyć, ale gdy instrument wyczarował 
mu pyszne lody czekoladowe, nie miał juŜ wątpliwości. Od tego momentu bardzo 
się zaprzyjaźnili i wszędzie chodzili razem. Wojtek postanowił, Ŝe będzie czynił 
zaczarowanym instrumentem tylko dobre rzeczy. Sprawił, Ŝe rodzice znaleźli pracę, 
sąsiadka z drugiego piętra przestała chorować, a smutna dziewczynka odnalazła 
swojego kotka. 

 Dni mijały Wojtkowi i jego zaczarowanemu instrumentowi na czynieniu 
dobrych uczynków i oboje byli z tego powodu bardzo szczęśliwi. AŜ do czasu, kie-
dy chcieli pomóc starszej pani wyczarować pieniądze, aby mogła kupić leki. Nie 
zauwaŜyli, Ŝe cały czas stał za nimi Pan w czarnym płaszczu i kapeluszu, i uwaŜnie 
się im przyglądał. MęŜczyzna ten widział, jak Wojtek przy pomocy zaczarowanego 
fletu wyczarowuje monety i wręcza je biednej kobiecie. Nazywał się Leon Chciwo-
lis, był bardzo chciwym i bogatym kupcem, ale chciał być jeszcze bogatszy. Nie 
mógł uwierzyć w te czary, ale chęć łatwego wzbogacenia się była silniejsza niŜ wia-
ra w czary. WciąŜ szedł za Wojtkiem i cały czas obserwował, jak chłopiec wracając 
do domu rozmawia z fletem. W pewnym momencie zaszedł mu drogę i grzecznie się 
przywitał, powiedział, Ŝe jest znajomym jego rodziców - co nie było prawdą. Wojtuś 
grzecznie się ukłonił. Pan Leon chciał zaprosić chłopca na lody, ale nie udało mu się 
to, poniewaŜ Wojtek pamiętał, co mówiła mu mama, Ŝeby nigdy nie brał nic od nie-
znajomych. Podziękował i pobiegł do domu. Zły kupiec nie dał jednak za wygraną. 
W nocy, kiedy wszyscy spali, zakradł się cichutko przez okno do mieszkania Wojtka  
i wszedł do jego pokoju. Młodzieniec spał, a w ręku trzymał swój skarb. Leon Chci- 

 11 

 

KONKURS WIEDZOWO-ZRĘCZNOŚCIOWY W RAMACH PROJEKTU  
"WROCŁAWSKIE DZIECI UCZĄ SEGREGOWAĆ ŚMIECI" 

Reprezentacja uczniów klasy 5d: Krystian Bocheński, Adam Iwan, Michał Różycki zajęła III miejsce. 
 

„MOJA WROCŁAWSKA BAŚŃ" MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI 
Jury konkursu literackiego, który zorganizowany został przez Centrum Edukacji  

Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy we Wrocławiu, po przeczytaniu 243 prac  
przyznało 10 nagród i 10 wyróŜnień: 

1. Aleksandra Hołda kl. 4b, 
2. Julia Ślęzak kl.6a, 

3. Weronika Bihl kl. 4b, 
6. Weronika Kowalczyk kl.4b. 

 

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI 
Zosia Flaczyńska z kl. 5a zajęła I miejsce w  konkursie, w którym udział wzięło   

75 uczestników z 20 szkół. Wyróżnienie otrzymał Michał Humiński z kl. 6c. 
 

FINAŁ XXV JUBILEUSZOWEGO KONKURSU „INTERPRETACJE DZIECIĘCE” 
Natalia Szostak z 2d zajęła II miejsce” w kategorii „interpretacja piosenki”  

w grupie wiekowej 9-11 lat. 
 

SZKOLNY KONKURSU" WODA A ŻYCIE” 

I miejsce - Szymon Żabicki kl. 6d,  

II miejsce - Mateusz Godyń kl. 6d  
III miejsce - Dawid Szarek kl. 6d i Kamil Milejski kl. 5e 

 

KONKURS PLASTYCZNY KLAS PIERWSZYCH - "RAKIETĄ NA MARSA" 
I miejsce: Karolina Kuriata kl. 1c,  

II miejsce: Julia Rotko kl. 1c,  
II miejsce: Martyna Regulińska kl. 1b.  

WyróŜnienia: Michalina Święcka kl. 1d, Alicja Sochacka kl. 1b, Julia Kubińska kl. 1b. 
 

 KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS II  
1. Filip Kaczmarek kl. 2 e - 111 punktów, 
2. Nina Czarnecka kl. 2 e - 105 punktów, 

3. Łukasz Serafin kl. 2 d - 103 punkty. 
 

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Anglojęzycznej  
oraz Niemieckojęzycznej Literatury Dziecięcej 
WyróŜnienie otrzymała  Natalia Szostak z kl.2d  

 

                Dzień Sportu 2010   DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 
I miejsce wśród klas czwartych - kl. 4c,    PRZEGLĄD KLAS-PAŃSTW  

I miejsce wśród klas piątych - klasy 5d i 5b,         Zwycięzcy w klasach I–III:  0a, 1a, 2a 

I miejsce wśród klas szóstych - kl. 6b          Zwycięzcy w klasach IV–VI: 5e, 6b.  

I na koniec- dla ochłody -  informujemy, Ŝe Marta Rotko z kl. 2a zajęła II miejsce w Zawodach 
w Narciarstwie Alpejskim "Laur ŚnieŜki". Zawody odbyły się w Karpaczu w dniach 27-28 marca b.r.  
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Laureaci XIV Konkursu Recytatorskiego 
 Literatury Obcojęzycznej – etap szkolny 

Kategoria Język angielski 
Klasy 1-3 

1 miejsce – Natalia Szostak kl 2d 
2 miejsce – Nina Czarnecka kl. 2c 

3 miejsce – Zuzanna Nakonieczna kl. 1d 
WyróŜnienie – Hanna Kłopocka kl. 2d 

Klasy 4-6 
1 miejsce – Małgorzata Dobiech kl. 4b 

2 miejsce – Dominika Zajączkowska kl.4a 
3 miejsce – Kinga Hądzlik kl. 4b 

WyróŜnienie – Weronika Czuksanow kl.4a 
WyróŜnienie – Oskar Jarosz kl.4e 

Kategoria Język niemiecki 
Klasy 1-3 

1 miejsce – Natalia Felsztyńska kl.3a 
2 miejsce – Marta Rotko kl.2a 
3 miejsce – Jakub Lewicki kl.1a 
WyróŜnienie – Natasza Ptak kl.1a 
WyróŜnienie – Gabriela Surgut kl.1a 

Klasy 4-6 
1 miejsce – Julia Fiołkowska kl.4a 
2 miejsce – Alicja Pieczykolan kl.4a 
3 miejsce – Klaudia Osińska kl.5a 

 
 

Międzyszkolny konkurs foto/graficzny "Woda żródłem życia. Od kropli do oce-
anu" 

II miejsce zajęła Justyna Tworzydło z kl. 5c – w kategorii fotografia – podkategoria wie-
kowa II i III, zaś Łukasz Trojan z kl. 6d w tej kategorii otrzymał wyróżnienie  

 

Konkurs LOP "Mój las" 
Uczniowie -  Katarzyna Franczak kl. 3d, Aleksandra Buza kl. 3d, Grzegorz Antczak  

kl. 4d, Mateusz Lachowski kl. 4d - otrzymali wyróŜnienie.  
 

LEW, CZAROWNICA I STARA SZAFA - quiz dla uważnych czytelników 

I miejsce - Weronika Głogowska kl. 3a i Kaja Urbaniuk kl. 1a, 
II miejsce - Ala Fleszar kl. 4b, Matylda Jarmoluk kl. 3d, Narcyza Krajewska kl. 4a,  

III miejsce - Agnieszka Roguska kl. 4c.  
 

WROCŁAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEśY W PIŁCE RĘCZNEJ 
W dniu 31 maja 2010 r. odbyła się Wrocławska Olimpiada MłodzieŜy w piłce ręcznej.  
DruŜyna chłopców w składzie: Bartosz NiŜnik, Andrzej Herman, Rafał Joniak, Mateusz 
Janik, Kacper Skoczek, Mateusz Klimentowski, Tomasz Malisz, Sebastian Gofryk, Kamil 
Karliński zajęła III miejsce pokonując 12 do 7 Szkołę Podstawową nr 90. 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
MATEMATYCZNY „KANGUR” 

 

Wynik bardzo dobry:  
Paweł Cegieła  kl. 3a  
Daniel Wójtowicz  kl.5a  

 

WyróŜnienie:  
Jakub Czastor kl. 4a  

Bartosz Nakonieczny kl. 4a  
Konrad Arent kl. 5e  
Kamil Styczeń kl. 5e  
Agata Zielińska kl. 6c  
Michał Dąbrowski kl. 6b  
Hanna Pater kl. 6b  

Katarzyna Franczak 3d  
Weronika Głogowska 3a  

 

Nagrodzeni w Kangurku:  
Jan Pacześniak 2b  
Filip Kaczmarek 2e  
Igor Lewandowski 2e  
Łukasz Serafin 2d  
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i wszedł do jego pokoju. Młodzieniec spał, a w ręku trzymał swój skarb. Leon 
Chciwolis zabrał mu flet i uciekł. Rankiem, kiedy chłopiec zauwaŜył jego brak, 
płakał, poniewaŜ nie tylko stracił zaczarowany instrument, ale stracił dobrego przy-
jaciela do rozmów i zabaw. 
 W tym czasie chciwy kupiec zmusił flet do wyczarowania wielkiego worka 
pieniędzy, drogich kamieni i złota. I ciągle było mu mało… Chciał więcej i więcej. 
Kiedy juŜ jego dom zmienił się w pałac cały pokryty złotem, ludzie zaczęli przy-
chodzić do niego z prośbą o pomoc, ale on nie umiał i nie chciał się z nikim dzielić. 
Wyganiał ludzi. Wieść o bogatym kupcu szybko rozeszła się po całym Wrocławiu. 
Pewnej niedzieli rodzice Wojtka rozmawiali o nim przy obiedzie i chłopiec stwier-
dził, Ŝe tam musi być jego flet. Wybiegł z domu i poleciał prosto do pałacu obrzy-
dliwie bogatego kupca. Po drodze obmyślał plan, jak odzyskać swój skarb. Gdy był 
juŜ pod bramą, zadzwonił. Powiedział, Ŝe musi spotkać się z właścicielem tego 
pięknego pałacu, Ŝe jest jego przyjacielem. Nie chciano mu jednak otworzyć, ponie-
waŜ słuŜba dobrze wiedziała, Ŝe ich pracodawca nie ma przyjaciół. Chłopiec jednak 
nalegał i po kilku godzinach udało mu się dostać do środka. Chciwolis powiedział, 
Ŝe ma tylko chwileczkę dla niego. A gdy zobaczył, Ŝe chłopiec, który chce się z nim 
spotkać to Wojtek, bardzo się przestraszył i trzymał flet mocno w ręku. Wojtek jed-
nak uŜył podstępu. Powiedział, Ŝe przyszedł tylko pokazać panu Leonowi jak moŜ-
na wyczarować więcej złota i być jeszcze bogatszym – najbogatszym na całym 
świecie! Chciwy kupiec nie myśląc o niczym innym tylko o pieniądzach, podał 
Wojtkowi instrument. W tym samym momencie młodzieniec zaczarował pana Le-
ona w piękną skarbonkę, odczarował cały złoty pałac, zabrał flet i pobiegł nad 
brzeg Odry, tam gdzie znalazł swój cenny skarb. Długo myślał co zrobić: nie chciał, 
aby ta sytuacja się powtórzyła. Postanowił po raz ostatni poprosić o coś flet: chciał, 
aby ludzie byli dla siebie uczynni, mili i dobrzy. Później wrzucił flet do rzeki i wró-
cił do domu. 

 Aleksandra Hołda kl. 4b 

 

 

Seria książek Evy Ibbotson 

Pełne humoru książki Evy Ibbotson w parę chwil poprawią nam samopoczucie. 

Książka pt. ,,Siedem wiedźm dla Arymana” pokazuje nam, że kiedy ktoś nas kocha, nieważ-

ne kim jesteśmy i jak wyglądamy. Wielki Mag z Północy poszukuje żony. Urządza konkurs na 

najczarniejszą czarownicę. Siedem wiedźm prezentuje swoje zdolności. Wywołują Krakena, 

zamieniają księżniczki w ,,łabędzie” i zamykają ludzi w drzewach. Wydaje się, że biała cza-

rownica Belladona nie ma szans. Jednak wygrywa dzięki przyjaźni i… dżdżownicy. Książ-

ka ,,Tropiciele zła” ma podobny przekaz. Dwie czarownice – zwierzęca i kamienna - pokłóci-

ły się o kapelusze. Wyjeżdżają jak najdalej od siebie. Jedna ma węże w akwarium, druga 

troje dzieci i smobaka – pół smoka i pół robaka. Niestety samotne zmienianie złoczyńców w 

zwierzęta i kamień nie jest zbyt przyjemne. Jednak przyjaźń pokonuje wszelkie przeciwno-

ści. Naprawdę, warto przeczytać!  

Paulina Żuchowska kl.6d 
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Rys. Nina Czarnecka kl. 2c 

Rys. Emilka Simon  kl. 2e 

Mahatma Gandhi — jeden z twórców współcze-
snej państwowości indyjskiej i propagator pacyfizmu 
jako środka walki politycznej. 

Rys. Ola Kuśmierek kl. 2e 

Autor portretów: Michał Biernat kl. 5a 

Theodore Roosevelt — dwudziesty szósty pre-
zydent USA (1901-1909), laureat Nagrody Nobla. 

Rys. Ola Hołda  kl. 4b 
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śÓŁW OZDOBNY 

Jest wiele gatunków Ŝółwi. Są małe i duŜe. Mniejsze Ŝółwie moŜna hodować w akwa-
rium, ale większe pływają w morzu. Najpopularniejsze są Ŝółwie Ŝółto – czerwono-lice. 

śółwie doŜywają przeciętnie 20-30 lat. śywią się dŜdŜownicami, krewetkami i mały-
mi rybkami, sałatą, marchewką i surowym mięsem, np. drobiowym. W warunkach  
domowych moŜemy je karmić suszonymi krewetkami, kawałkami kurczaka, marchewką 
i sałatą. śółwie powinny mieć odpowiednich rozmiarów akwarium z grzałką i filtrem. 
Uwielbiają się wygrzewać. 

Ja mam w domu Ŝółwia o imieniu Kiler i bardzo go lubię. Rozpoznaje on osoby,  
zawsze reaguje, gdy zbliŜam się do akwarium. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Weronika Chrzanowska kl. 5b  

(tekst  i rysunek) 

LETNIE  SPORTY LETNIE  SPORTY LETNIE  SPORTY LETNIE  SPORTY ----    Nordic Walking 
 

Jest to rodzaj, dyscyplina sportu, która polega na chodzeniu z 
kijami (podobnymi z wyglądu do kijków narciarskich). MoŜna kupić 
je w sportowych sklepach. Idąc na wakacyjny spacer po lesie mo-
Ŝemy wykorzystać ten rodzaj sportu. Dzięki kijkom łatwiej jest 
chodzić. Nie jest to droga inwestycja, a dobra.  Sport ten upra-
wia wiele osób, niezaleŜnie od wieku. Idąc na zwykły spacer spali-
my mniej kalorii, niŜ idąc z kijami. Nordic Walking poprawia zdro-

wie, tak jak kaŜdy ruch. Polecam nawet dzieciom. 

Julia Maśluszczak kl. 5b 

Czy wiesz, … gdzie raki zimują? 

Wbrew popularnemu powiedzeniu, nie jest to Ŝadne egzotyczne miejsce. Raki zimu-
ją w miejscach swojego bytowania, w norkach wydłubanych w gliniastym brzegu rzeki 
lub w kryjówkach na dnie zbiorników wodnych. Co pewien czas wystawiają ze swoich 
schronień szczypce i polują na przepływające obok drobne rybki. 

                                                                                                     Hania Pater kl. 6b 


