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Wuefista każe dzieciom robić „rowerek”. Wszy-
scy wykonują ćwiczenie, tylko Jasio położył się na 
plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze. 
- A ty co? – pyta nauczyciel. 
- A ja jadę z górki. 
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W szkole pani kazała narysować dzieciom swo-
ich rodziców. 
Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta: 
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 
- Bo nie było łysej kredki. 

Zdyszany Jasio wbiega do klasy. Pani pyta go: 
- Jasiu, co się stało? 
- Gonili mnie dwaj mężczyźni. 
- Jesteś cały? 
- Tak, ale zabrali mi wypracowanie z polskiego.  

W szkole pyta pani Jasia: 
- Przyznaj się, kto za ciebie odrabiał lekcje: 
mama, czy tata? 
- Nie wiem, psze pani, bo już spałem!  

    - Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś sio-
strze i trzy bratu. Ile cukierków zostanie dla 
Ciebie? - pyta nauczycielka. 
- Za mało. 

Pani w szkole pyta Jasia: 
- Powiedz mi, jaka litera jest w alfabecie   
po „a”? 
- No, wszystkie pozostałe! 

  

Rozmawiają dwie pchły: 
- Gdzie byłaś na wakacjach? 
- Na krecie. 

Wybrali:  Ania Grabska kl. 6a, Mateusz Pańczyszyn kl. 4a, Karolina Butryn kl. 4b 

Zapłakany Jasio przychodzi do domu. Mama 
pyta, co się stało, a Jasio na to:  
- Spóźniłem się do szkoły i dla mnie zostało 
najgorsze świadectwo!  

Kto z was zrobił dobry uczynek? 
- Mnie się udały dwa – mówi Jasio. 
- Jakie, Jasiu? 
- W sobotę pojechałem do babci i babcia 
bardzo się ucieszyła. 
- A drugi? 
- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia 
ucieszyła się jeszcze bardziej. 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
  Lato tuż, tuż i wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Każdy tęsknie ich wyczekuje i planuje 
swój wypoczynek. W naszej gazetce znajdziecie wiele wakacyjnych akcentów, choć też, jak zwy-
kle, opisujemy, co się działo w szkole w minionym czasie. Tym razem mnóstwo działań proekolo-
gicznych, którym poświęciliśmy dużo miejsca w „Ikarku”. Polecamy Wam też wiele artykułów      
w stałych kącikach - gdzie znajdziecie porcję wiedzy i sporą dozę rozrywki. 
  Zapraszamy do czytania i życzymy przyjemnych i bezpiecznych wakacji!    
                                                                                                                                      Redakcja               

Wakacje 
Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, 
jutro wakacje, lekcje skończone. 
A teraz wszystkich czeka nagroda: 
wakacje, słońce, piękna pogoda. 
 

Gorący piasek, szum modrej fali, 
kuszący zapach lasu w oddali,  
a w lesie dźwięczne ptaków piosenki 
i chmurki lotne, i czysty błękit. 
 

Pachnące kwiaty na łąkach w trawie,  
przejrzysta woda w rzece i w stawie, 
perlista rosa na listkach w borze,  
złociste pole, rzeka i morze. 
 

Trzeba opalić twarze na wietrze, 
trzeba oddychać świeżym powietrzem, 
trzeba wyćwiczyć nogi i ręce, 
trzeba wyśpiewać radość w piosence. 
 

Więc na kolonie, pociąg już czeka, 
w góry, nad morze podróż daleka. 
Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek. 
Już są wakacje, lekcje skończone. 
                                     Danuta Wawiłow 
             Udostępniła Karolina Machińska kl. 6a 

     SPORT 

Zdj. i kliparty:  
Internet 
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Mini-siatkówka 
   Mini-siatkówka to sport drużynowy, oparty na zasadach gry w siatkówkę, z kilko-
ma różnicami. Jest raczej przystosowana do dzieci i młodzieży (boisko jest mniej-
sze, siatka jest niżej, mniejsza ilość graczy). Sport ten dzieli się na trzy grupy: 
a) dwójki - w jednej drużynie są dwie osoby, boisko ma wymiary 5 m na 4 m (strona 
jednej drużyny), a siatka ma wysokość 2 m, 
b) trójki - drużyny są trzyosobowe, boisko ma wymiary 7 m na 4,5 m, a siatka 210 
cm, 
c) czwórki - w jednej drużynie są cztery osoby, boisko- 7 m na 7 m, a wysokość 
siatki to 215 cm dla dziewcząt i 230 cm dla chłopców. 
   Gra jest bardzo ciekawa i emocjonująca. To świetny sposób na urozmaicenie wakacji. Zachęcam 
do wypróbowania swoich sił w mini-siatkówce.                              Tekst i rys.: Natalia Jezior kl. 6b                                                                                     

Słońce maluje kwiaty… 
Słońce nam maluje kwiaty 
Jak najlepszy malarz 
I ty czerwcu patrzysz na to, 
Robotę pochwalasz 
Maczek główkę ma w czerwieni, 
Jaskry mają w złocie 
Jak to miło się przyglądać 
Malarskiej robocie. 
                 Lucyna Krzemieniecka 
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1. Mówimy …, gdy się nie zgadzamy. 
2. Wrocławski, żółto-czerwony 
środek transportu. 
3. Pojazd jednośladowy. 
4. Kolorowa pora roku. 
5. Może być jabłkowy. 
6. Pasy na jezdni, też zwierzę. 
7. … - mary. 
8. Duży ptak  „gulgocze” na farmie. 
9. Tytuł filmu: „… w czerni”. 
10. … angielski, taniec towarzyski. 
11. Dziewczynka jak dorośnie to 
jest … 
12. Do czytania. 
13. Duży owoc, czerwony w środku. 
14. Mały, żółty i kwaśny owoc. 
15. Dzikie zwierzę, występuje też 
jako słowo- pytanie. 
16. … Makuszyński, pisarz polski. 
           Mateusz Pańczyszyn kl. 4a 

5)     1                

     2                 

     3                 

  4                 

    5                     
     6                

  7                 

8                       

 9                    

   10                   

1. Wyjeżdżamy nad nie na wakacje, 
lubimy w nim pływać. 
2. Gdy na jeziorze prąd znosi łód-
kę, to ona … 
3. Nie tylko od deszczu, możemy 
się pod nim ochronić przed słońcem 
4. Ulubiona pora roku uczniów i na-
uczycieli. 
5. W nim można obejrzeć zwierzę-
ta mórz i oceanów. 
6. W wakacje najważniejsza jest 
nie nauka, lecz …. 
7. Tatry, Beskidy, Alpy to … 
8. Przebywanie na słońcu to … 
9. Można płynąć nim w rejs wy-
cieczkowy. 
10. Pora odpoczynku uczniów to …                                                                 
               Karolina Machińska kl. 6a 

      1           
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  16                  

                                    PAMIETAJ!  

UDANE WAKACJE TO BEZPIECZNE WAKACJE! 

6) 

Kliparty: Internet 
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1) 

2) 

3) 

4) 

1. Wielki kompozytor epoki baroku. 
2. Rodzaj papugi. 
3. Szkolna lub szpitalna. 
4. Figura geometryczna. 
5. Nazwisko popularnej polskiej pisarki dla 
dzieci. 
                                     Mateusz Kitzol kl. 4d 

1. 26. Maja jest Dzień …. 
2. Nazwa naszej gazetki. 
3. Ferie letnie. 
4. Jest łaciata i daje mleko. 
                              Gabrysia Surgut kl. 4a 

Odp. Ten pan miał czkawkę. 

1                   

     2               
   3                 

     4           

     5             

    6               

    7              

     8             

1. Siódmy miesiąc w roku. 
2. Kolor przyjazny kierowcom. 
3. Nie jest nudne, co jest …. 
4. Ma 365 dni, a co 4 lata 366. 
5. Może być pełen ziemniaków, zabawek, 
itd. 
6. Ta pora roku w bieżącym się spóźniła. 
7. Koń z paskami. 
8. Co się robi z książkami? 
                            Karolina Butryn kl. 4b 

   Pewien pan przyszedł do baru, prosząc o szklankę wody. Barman wyjął pistolet, a po chwili go 
schował. Natomiast pan zapłacił barmanowi, podziękował i wyszedł. Jak to wyjaśnić?  
                                                                                                             Weronika Głogowska kl. 6a 
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1. Np. z daszkiem. 
2. Zwierzę w paski. 
3. Po lecie. 
4. Jeden, dwa, … 
5. Np. I … światowa. 
6. Tulipan, krokus, bratek. 
7. Gatunek strusia. 
8. Dawny władca Rosji. 
                                           Adam Ryczkowski kl. 6b 
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Cisza 
Znacie przepis na ciszę? 
Na ciszę? Pierwsze słyszę. 
Zaraz wszystko powiem Ci, 
jednak najpierw zamknij drzwi. 
Wyłącz kabel z telefonu, 
niech nie dzwoni dzisiaj w domu. 
Gdy deszcz o parapet stuka, 
zamknąć okno, to nie sztuka. 
Jeśli tato głośno chrapie, 
będzie spał dziś na kanapie. 
Złap komara do słoika, 
niechaj w nocy Ci nie bzyka. 
Żeby nie burczało w brzuszku, 
nakarm wszystkich łakomczuszków. 
A na koniec moi mili, byście radio wyłączyli. 
Gdy hałasu się pozbędziesz, 
wtedy cisza będzie wszędzie. 
Jednak, gdy Ci się  to znudzi, 
możesz zawsze iść do ludzi. 
                                  Julia Czerniak kl. 1c 

Rozmowa z siostrą 
Po co jest siostra? Pierwsza myśl. 
Jest niepotrzebna, tak jak pluszowy miś. 
Mamę przywołał „ryk”. 
,,Urwała mi rękę.” - siostra rozpoczęła krzyk. 
,,A ile masz rąk?” - pyta mama. 
,,Cztery lub pięć.” – odpowiada siostra zapłakana. 
,,Może ona jest pająkiem?” - padło pytanie. 
Nie mam pomysłu, co odpowiedzieć na nie. 
,,To skandal!” - krzyczę wniebogłosy. 
Pewnie od tego wrzasku  
poprzewracały się na polach wszystkie kłosy. 
                                             Kaja Urbaniuk kl. 4a 

Jak zamierzasz spędzić wakacje? 
1. Na koloniach - Marta, 5b 
2. W Tunezji - Agnieszka, 5b 
3. W Chorwacji, na kolonii - Matylda, 6b 
4. W Nowym Yorku - Oliwia, 5c 
5. Na obozie harcerskim - Gosia, 5d 
6. Pod koniec wakacji jadę do Francji, Włoch i Hiszpanii. A przed tym będę na: kolonii zuchowej 
(opiekunem), festiwalu w Kielcach i obozie harcerskim - Wiktoria, 5d 
7. Najpierw we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Francji w parkach rozrywki, potem na obozie 
sportowym, a następnie na obozie „Activa". Pod koniec wakacji jadę do Zakopanego, do babci - 
Karolina, 6a 
8. Wszędzie - Kacper, 6a 
9. Jadę za granicę - Adam, 6a 
10. Jadę do Grecji - Aga, 4d 
11. Pojadę do Grecji - Julka, 4d 
                                                             Sondę przeprowadziły: Ania Grabska i Julka Junak kl. 6a 

Zapytaliśmy naszych kolegów ... 

Kliparty: Internet 
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BIT.TRIPRUNNER 
   Czy słyszeliście kiedyś o tej grze, której tytuł jest powyżej? Nie? No to żałuj-
cie. Jest to na pierwszy rzut oka łatwa „zręcznościówka” rytmiczna, ale nie dajcie 
się zwieść. Po przejściu kilku poziomów gry, możecie spowodować zniszczenie kla-
wiatury w napadzie złości po dwusetnej próbie, która znów była „o chwilkę” od końca poziomu. Je-
żeli chodzi o grafikę, to jest ona specjalnie „rozpikselizowana” dla efektu klasycznej gry dla 
„hardcorów”. Rozgrywka opiera się na wciskaniu odpowiednich przycisków, odpowiadających danym 
umiejętnościom. Na początku tylko skaczemy, ale szybko dochodzą nowe możliwości, jak np. wśli-
zgi. Warto dodać, że nie można się zatrzymać, czy chociaż zwolnić, a na każdym poziomie są 
sztabki złota i kawałki tęczy, które po zebraniu dają nam na tym poziomie tęczowy ślad. Muzyka 
jest nieodłączalną częścią rozgrywki, bo nasze ruchy wyzwalają pewne dźwięki, które połączone 
tworzą bardzo przyjemną muzykę elektroniczną. Jedyne, co może się nie podobać, to wspomniany 
już, z czasem wzrastający do prawie niemożliwego, poziom trudności. Przez tą grę nie mam już 
podpórek w klawiaturze. Mnie samemu nie udało się przejść całej gry, ale polecam ją wszystkim, 
którzy lubią trudne „zręcznościówki” oraz elektroniczną, przyjemną muzykę.   
                      *                                               Łukasz Mikołajczyk kl. 5b 

FLIGHT GEAR- jest to darmowy symulator latania samolotem (do pobrania ze strony http://
www.flightgear.org/ (1), dla użytkowników smartfonów z systemem android, QR code poniżej), 
który oferuje nam długie godziny zabaw w opanowywaniu sztuki latania. Po zainstalowaniu zapewne 
niektórych zasmuci mała ilość samolotów, ale można je dograć (sam dograłem ponad 100 maszyn) 
ze strony http://flightgear.bplaced.de/aircraftlist/ (2). Dodatkowo symulator posiada tryb multi-
player, co oznacza, że nie musimy wykonywać akrobacji sami. Niestety, Flight Gear jest dość 
trudny w obsłudze, ale zawsze można znaleźć jakieś poradniki w Internecie. Dla mnie jest to 
wspaniały program. Jeżeli miałbym wystawić mu ocenę, to zdecydowanie byłoby to 9/10. 
 1)                                  2)                                                                                                  
                                                                                                                                           
                                                                           
                        

         KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 

Game Dev Tycoon 
   Game Dev Tycoon jest symulacją pracy firmy tworzącej i wydającej 
gry. Gra polega na uzyskaniu jak największej liczby fanów i pobijaniu 
własnych rekordów w liczbie sprzedanych egzemplarzy. Rozpoczynając, 
możemy wybrać, jak będzie wyglądać nasz bohater. W początkowej 
fazie rozgrywki możemy tylko produkować gry. W późniejszych etapach będziemy mogli wykonywać 
np. kontrakty dla innych firm. Możemy wybierać, co ma być priorytetem w naszej produkcji. Poma-
ga nam w tym napis u góry ekranu, co jest w danej chwili popularne, np. w danym okresie mogą to 
być gry akcji, a w innym czasie gry przygodowe. Proces produkcji gry składa się z trzech etapów.  
W czasie pracy dostajemy punkty technologii, punkty projektu i punkty poszukiwania. Dwa pierwsze 
rodzaje świadczą o grze, czyli im więcej ich w danym projekcie, tym będzie on lepszy. Trzeci ro-
dzaj służy do wyszukiwania np. nowych technologii, aby nasza gra stała się lepsza i bardziej sprecy-
zowana. Po zakończeniu pracy otrzymujemy informacje na temat ocen naszej gry. Im większa bę-
dzie średnia ocen, tym lepiej projekt się sprzeda i nasza początkująca firma zdobędzie fanów.  Gra 
bardzo mi się spodobała, ponieważ jest prosta, a zarazem „wciągająca” i czasami zabawna. Można ją 
zakupić na oficjalnej stronie producenta w cenie 30 zł z podatkiem VAT. Polecam ją KAŻDEMU.                                  
                                                                                                                     Karol Mamczura kl. 6b 
 

Karol Machoś kl. 6b 
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Stypendiada Wczesnoszkolna 
   Swoje zdolności plastyczne zaprezentowali: Jan Ginał z kl. 2a, Melisa Paul z kl. 2d i Karolina 
Woźniak z kl. 2e, zdobywając wyróżnienia w konkursie "Kreska" . 

Wyniki konkursu dla kl. II „Kubuś Puchatek” 
I miejsce – Maja Spik kl. 2d, II miejsce – Jan Ginał kl. 2a, III miejsce – Karina Piotrowska kl. 2c. 

Ogólnopolski konkurs Omnibus 
   Dobre wyniki uzyskali: Natasza Ptak kl. 4a, Mateusz Kitzol kl. 4d, Kaja Urbaniuk  kl. 4a, Prze-
mek Kolanek kl. 6d, Katarzyna Franczak kl. 6d, Paweł Cegieła kl. 6a, Franciszek Kolebuk  kl.6a, 
Julia Junak kl. 6a. 

  Jan Pacześniak z kl. 5b,  zdobył brązowy medal w kategorii "Układy formalne" podczas Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Taekwon-do.  

Konkurs czytelniczy kl. III „Znam baśnie Andersena” 
   Laureatki konkursu: I miejsce -  Weronika Trojanowska kl. 3a, II miejsce – Hanna Święcicka     
kl. 3d, III miejsce – Iga Jakimiak kl. 3c. 

I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Religijnej „Anielska Muzyka”. 
   Uczennice z klas IV-VI zdobyły  miejsca na poszczególnych poziomach: 
wśród klas IV -  miejsce I -  Zuzia Nakonieczna kl. 4d, klasy V - miejsce III -  Wiktoria Choj-
can  kl. 5d, klasy VI - miejsce III - Weronika Wąsikiewicz kl. 6a. 

Międzyszkolny Konkurs Poezji Obcojęzycznej 
   Oliwia Bąk z klasy 4a zajęła I miejsce w konkursie, a Janek Ginał z klasy 2a - II miejsce.  

   Laureatem konkursu English Master został Kacper Roziecki z klasy 6d, a finalistą konkursu 
został Filip Kaczmarek z klasy 5e.  

Alfik Matematyczny 2012 
Wynik bardzo dobry uzyskał Igor Lewandowski z klasy 5e. Wynik dobry uzyskali: Jakub Kosowski 
z klasy 2d i Alicja Musiał z klasy 3d. Najlepszy wynik w szkole wśród klas czwartych uzyskał Ma-
teusz Kitzol z klasy 4d, a wśród klas szóstych - Olga Grześkowiak z klasy 6c.  

   Uczennica klasy 5a Marta Rotko zajęła III miejsce w III Dolnośląskim Konkursie Dzien-
nikarskim „Współczesny Dolny Śląsk”.  

Konkurs "Czy potrafisz udzielić pomocy medycznej?" 
I miejsce - Kacper Czapiga kl. 4b, II miejsce Ala Kuchta i Wiktoria Korzecka z kl. 4a, III miej-
sce Natasza Ptak kl. 4a i Marcin Śliwka kl. 4c. 

X Międzyszkolny Turniej Ekologiczny 
   Zespół w składzie: Zuzia Borkowska i Hania Kolebuk z kl. 3a oraz Przemek Kolanek i Tomek Wi-
necki z kl. 6d zajął II miejsce.  

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" - VI edycja 
Nagroda główna - laureaci: I - Olaf Surgut kl. 2d, I - Agnieszka Semeniuk kl. 2c. 
II - Melisa Paul kl. 2d, II - Nina Rojewska kl. 2d, II - Julia Przybylska kl. 2d.  
Wyróżnienie: Magdalena Dudziak kl. 2c. 
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Laureaci VI konkursu ekologicznego "Zdrowie może być smakowite" 
   W kategorii bajki prozą „Przyjaciel Pan Zdrówko” z naszej szkoły laureatami zostali: Kacper Kulik 
kl. 6a i Adrianna Buczek kl. 6a. 
   W kategorii „Kapelusze pełne zdrowia” - plastyczna praca przestrzenna laureatami zostali ucznio-
wie pod kierunkiem p. B. Wyporkiewicz (klasy 1-3) oraz Szymon Szała kl. 4c i Marta Rotko kl. 5a   
(kl. 4-6) 
   W kategorii Prezentacja multimedialna „Mój zdrowy dzień” z naszej szkoły nagrodę zdobyli:   
Ania Grabska kl. 6a, Weronika Głogowska kl. 6a i Paweł Cegieła kl. 6a, Natalia Rotte kl. 5d i Liwia 
Marciniak kl. 5c. 

   Uczeń klasy 6d - Przemysław Kolanek - jest laureatem szóstego miejsca w ogólnopolskim konkur-
sie Alfik Humanistyczny.  

Marta Rotko z kl. 5a i Natalia Szostak z 5d zdobyły wyróżnienia na X Konkursie Recytator-
skim "Dzieci mają głos".  

   Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie pt. "Segregujesz-wygrywasz", którego 
organizatorem był sklep IKEA.  

Szkolny Konkurs Recytatorski Literatury Obcojęzycznej 
   Laureatami zostali - w kategorii język angielski : I miejsce - Jan Ginał kl.2a, II miejsce - Kamila 
Łyszczak kl. 2b, III miejsce - Agnieszka Semeniuk kl. 2c (klasy 1-3) oraz: I miejsce - Mikołaj Ha-
sik kl.5a, II miejsce - Natalia Szostak kl. 5d, III miejsce - Zofia Gul 4c (klasy 4-6) 
   W kategorii język niemiecki: I miejsce - Michał Klamczyński kl.3a, II miejsce - Michał Chawar 
kl.3a, III miejsce -  Maciej Kaczmarek kl.3a (klasy 1-3) oraz: I miejsce - Oliwia Bąk kl.4a, II miej-
sce - Jan Jancewicz kl. 5a, III miejsce - Marta Rotko kl.5a (klasy 4-6). 

Międzyklasowy Konkurs Matematyczny klas 2 
   Laureatami konkursu zostali: I miejsce - Karolina Wąsowska kl. 2a, II miejsce - Bartosz Słowik 
kl. 2d, III miejsce - Jakub Kosowski kl. 2d. 

Konkurs na najładniejszy gabinet 
   Tablicę  interaktywną - otrzymuje klasa I a, sala  nr 30, opiekun gabinetu pani A. Skoropada. 
Bony na pomoce dydaktyczne do gabinetów - każdy bon na kwotę 1000 zł otrzymują: 
- klasa 1d – sala nr 24, opiekun gabinetu p. D. Bodkowska, 
- klasa 1c  - sala nr 25, opiekun gabinetu p. M. Sonnek,  
- klasa 1b – sala nr 31 , opiekun gabinetu  p. E. Podsiadło. 
Bony na pomoce dydaktyczne do gabinetów - każdy bon na kwotę  300 zł otrzymują: 
- klasa 2d - za ciekawy  kącik przyrodniczy – sala nr 40, opiekun  gabinetu p. K. Kwasigroch, 
- klasa 2a - za ciekawe kąciki zainteresowań – sala nr 26, opiekun gabinetu  p. R. Sosulska. 

   Natalia Szostak z kl. 5d zdobyła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 
dzielnicy Wrocław-Fabryczna i zakwalifikowała się do etapu powiatowego.  

Konkurs czytelniczy "Podróż Wędrowca do Świtu" 
Laureaci: I miejsce - Kaja Urbaniuk kl. 4a, II miejsce - Natalia Wiatrowska kl. 6c, III miejsce - 
Franek Kolebuk kl. 6a. 
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Częstochowa 
   W maju b.r. niektórzy z uczniów klas szóstych oraz z klasy 5e pojechali z księdzem Rafałem 
Swatkiem na pielgrzymkę do Częstochowy. Zwiedziliśmy wiele pięknych zabytków i oczywiście 
zobaczyliśmy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca, 
w charakterze religijnym. Sądzę, że naprawdę warto odwiedzić Częstochowę. 
                                                                                                               Weronika Głogowska kl. 6a 

    23 kwietnia wybraliśmy się z klasą do Teatru Arka na spektakl pt. „Przygody małego M.”. 
Przedstawienie wyreżyserowała Renata Jasińska, scenariusz napisał Maciej Sosnowski, a muzyka 
była skomponowana przez Łukasza Damrycha.   
   Spektakl dotyczył przede wszystkim tolerancji wobec drugiego człowieka.  Wykorzystane zosta-
ły fragmenty utworów: „Mikołajek”, „Mały książę” oraz „Król Maciuś I”. Postaci dziecięce grały 
dorosłe osoby. W przedstawieniu dorośli zostali zamienieni w dzieci, kiedy dolecieli na Księżyc       
i zobaczyli dobrą energię.  Rekwizyty: np. stoły, zeszyty i inne rzeczy były poduszkami, aby przy-
pomnieć bardziej lata dzieciństwa. W niektórych momentach były one wykorzystywane do bitwy 
na poduszki. Spektakl był oryginalny i wyjątkowo interesujący. Początkowo, kiedy na scenie poja-
wiły się dziwne istoty, jak kosmici, trudno było zrozumieć, o co chodzi. Później okazało się, że to 
jest Mikołajek  ze swoimi rówieśnikami w skafandrach. W przedstawieniu brały udział również 
osoby niepełnosprawne. Świetnie sobie poradziły z grą aktorską. 
   To był dla nas wyjątkowy dzień spędzony ze sztuką i z kolegami. 
                                                                                           Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 4a 

Scribblenauts: Unlimited 
   Jest to druga odsłona serii Scribblenauts, lecz pierwsza na PC (komputery). Dowiedziałem się       
o niej od kolegi i moje wyobrażenie wyglądało tak, że będziemy chodzić czarnym ludzikiem po czar-
no-białym świecie z notesem w ręce. Jednak jakiś czas później musiałem w to zagrać. Pierwsze, co 
mnie zaskoczyło to kolorowe menu (czyli gra jest kolorowa… aż do przesady). Bez zastanowienia 
dałem New Game (gra jest po angielsku i nigdy nikt nie będzie tłumaczył jej na polski, ponieważ zaję-
łoby to zbyt dużo czasu) i kolejne miłe zaskoczenie, czyli w miarę długa historia początkowa wprowa-
dzająca do gry. Nasza Siostra zostaje zamieniona w kamień i musimy ją uratować, zbierając gwiazd-
ki za poziomy. Zaczynamy grę w wiosce, gdzie naszym magicznym notesem (jeśli w nim coś napiszemy 
i zatwierdzimy, to wtedy to „coś” się pojawi w świecie gry) musimy pomóc farmerowi upiększyć jego 
świnkę na konkurs tak by zajęła 1. miejsce. Tworzenie jest ograniczone jedynie naszą wyobraźnią     
i znajomością angielskiego. Uważam, że gra jest nie tylko dobrą rozrywką, ale też programem do 
nauki angielskich słówek. Moja ocena dla gry to 8/10. Brak dwóch punktów jest spowodowany tym, że 
gra nie ma niektórych słówek wpisanych do słownika i czasem trzeba dłużej pomyśleć nad rozwiąza-
niem problemu na danym poziomie. Liczę na to, że twórcy opublikują poprawki do gry. 
                                                                                                                Tymoteusz Makowski kl. 6b   

                     Wycieczka 
   Dnia 28 maja klasa 4a wyjechała na wycieczkę do Kłodzka, Wambierzyc    
i Nowej Rudy. W Kłodzku byliśmy w twierdzy. Tam dowiedzieliśmy się, jak 
kiedyś wyglądało życie żołnierza. W Wambierzycach zwiedziliśmy bazylikę 
Matki Bożej Królowej Rodzin (podobno Maryja kiedyś się tam objawiła).   
W Nowej Rudzie poszliśmy do kopalni węgla. Był tam straszny pan, którego 
bały się wszystkie dziewczyny, a chłopcy nazwali go Henio. Na koniec jechaliśmy kolejką. Na obiad 
pojechaliśmy do McDonald’sa w Kłodzku. To był bardzo smaczny obiad. Wycieczka była ciekawa       
i udała nam się.                                                                     Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 4a 
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Wolsztyn 
   Jest to miasto, w którym znajduje się jedna z największych parowozowni w Europie. Co roku, 
pod koniec maja, odbywa się tam parada parowozów, gdzie pokazywane są stare, lecz jeszcze 
sprawne lokomotywy.  Najciekawszą atrakcją parady jest możliwość przejechania pewnej odległo-
ści w wagonie ciągniętym przez parowóz. Można także pooglądać te piękne lokomotywy od środka. 
Wolsztyn leży od Wrocławia tylko o dwie godziny jazdy samochodem. Polecam odwiedzić to mia-
sto, ponieważ można się w nim naprawdę dobrze bawić. 
                                                                                                                   Michał Franczak kl. 6b  

 UWAGA! Ostatni już konkurs SKO  w roku szkolnym 2012/2013 

   OSZCZĘDZANIE Z SKO ZAPROCENTUJE W PRZYSZŁOŚCI! 
Żyrafa Lokatka zaprosiła wszystkich swoich najwierniejszych fanów, czyli 
tych, którzy regularnie odkładają pieniądze w SKO, w dniu 8 maja 2013 roku 
do Opery Wrocławskiej na spektakl pt. „ Alicja w krainie czarów”. Utwór opo-

wiada historię o małej dziewczynce, która we śnie zbłądziła w krainie, w której wszystko jest 
możliwe. Przeżywa ona, a my wraz z nią, wiele przygód, którym towarzyszy bajkowa scenografia, 
fantazyjne kostiumy, interesująca muzyka oraz gra świateł. Atmosfera przedstawienia udzieliła 
się wszystkim i być może w przyszłości Żyrafa Lokatka zaprosi ponownie  oszczędzających na 
interesujące wydarzenie kulturalne. Pamiętaj, oszczędzanie w SKO naprawdę się opłaca!       
                                                                           Natalia Wiatrowska kl. 6c 

Natalia Wiatrowska kl. 6 c, oszczędzająca w SKO. Interesuje się 
wschodnimi sztukami walki oraz bardzo lubi czytać książki. 

KONKURS  „Rymowanka lub wierszyk o SKO” 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VI, 
• przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza lub rymowanki na temat SKO i zamieszczenie 

swojej pracy na szkolnym blogu: http://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-nr-118-
wroclaw w komentarzu, 

• do konkursu mogą być zgłaszane TYLKO prace indywidualne, 
• ilość prac z poszczególnej klasy jest dowolna, 
• prace muszą zawierać informacje: imię, nazwisko autora, klasa, 
• prace należy napisać w formie komentarza na szkolnym blogu naszej szkoły do dnia 10 VI 13 r., 
• prace zamieszczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie, 
• prace będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe.                                                                               

POWODZENIA !!!                                                               Organizator: Małgorzata Metelica 

   UWAGA, SUKCES! 
   Nasza szkoła, realizując projekt Szkolnej Kasy Oszczędności, wzięła udział w konkursie "Kronika 
SKO" organizowanym przez Bank PKO BP. Celem konkursu było wyróżnienie szkół podstawowych, 
które w programie SKO wykazały się największą aktywnością i pomysłowością. Konkurs podzielono 
na dwa etapy: regionalny oraz krajowy. Kronika SKO naszej szkoły zdobyła nagrodę pieniężną II 
stopnia Regionalnego Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności i została zakwalifikowana do 
etapu krajowego. GRATULUJEMY! 
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„Dobre rady na odpady” „Drzewko eko” - kodeks ekologiczny SP 118 

♦ Eko - orkiestra zaopatrzona w  instrumenty z odpadów  
♦ Eko - pokaz mody z materiałów podlegających recyklingowi  
♦ W ramach realizacji proekologicznych założeń w roku szkolnym 

2012/2013 zachęcaliśmy dzieci do używania lunch box’ów oraz picia wody/
napojów z bidonów. Ponadto udostępniono uczniom duży pojemnik z wodą   
i zachęcaliśmy do korzystania z naczyń wielokrotnego użytku. Zauważyli-
śmy, że wielu uczniów realizuje nasze postulaty. W przyszłym roku planu-
jemy kontynuować tę akcję. 

♦ Projekt klasy II – KONTYNENTY I ICH ZWIERZĘTA. Do pracy wykorzystane zostały mate-
riały z różnych elementów - nakrętki, kamyczki, patyczki, kawałki drewna, kolorowe pióra, 
muszelki, makaron, trociny z kredek, styropian, resztki materiałów, makulatura, druciki, 
sznurki, wełna, guziki. Eko - zwierzęta z różnych kontynentów zilustrowały temat ZAGROŻO-
NE GATUNKI NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH. Dzieci wylosowały kontynent i z wybranych 
materiałów stworzyły mapę świata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Projekt edukacyjny „Śmiecenie odpada” jest rzeczywiście prawdziwy w naszej szkole. Od lat 

bowiem podejmujemy dużo działań  proekologicznych, zmierzających do ograniczenia ilości 
odpadów w naszym najbliższym środowisku. Skutkiem tego jest większa świadomość proeko-
logiczna naszych uczniów i ich rodziców. Ponadto niezbitym dowodem naszego eko - zaanga-
żowania są Międzynarodowe Certyfikaty  Zielonej Flagi otrzymane trzy razy z rzędu! 

♦ Większość projektów realizujemy w szkole globalnie – biorą w nich najczęściej uczniowie 
wszystkich klas.  

♦ Ścisła grupa osób zaangażowana bezpośrednio w projekt „Śmiecenie odpada” i przygotowują-
ca eko - obrazy, eko - modę i eko - orkiestre oraz eko -  mapę z zagrożonymi gatunkami to 
około 50 uczniów i 3 nauczycieli (Bogumiła Hucaluk – Pacek, Krystyna Kwasigroch, Ewa Żmi-
dzińska). 

                                      Koordynacja działań: Bogumiła Hucaluk - Pacek  
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„ŚMIECENIE ODPADA”  
   Działania dotyczące ograniczenia ilości odpadów „lądujących” na wysypiskach podejmowane         
w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu:  
♦ Każdego roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowują kodeks postępowania ekolo-

gicznego – zawsze na pierwszym miejscu jest zasada 3R !!!  
♦ Od 13 lat organizujemy szkolny konkurs ”ZBIERAMY MAKULATURĘ I PUSZKI - OCZYSZCZA-

MY ŚWIAT-POMAGAMY SZKOLE”. Oprócz makulatury i aluminium, zbieramy także baterie do 
specjalnego pojemnika, tonery, szkło bezbarwne i plastik oraz nakrętki plastikowe i zużyte 
telefony komórkowe. Zebrane fundusze wykorzystane są na potrzeby szkoły lub dla wsparcia 
potrzebujących. 

 
 
 
 
 
 
 
 
♦ OD 5 LAT REALIZUJEMY PROJEKT EDUKACYJNY „Wrocławskie dzieci uczą segregować 

śmieci” Celem projektu jest: świadome segregowanie śmieci, rozumienie znaczenia powtórnego 
wykorzystania surowców, uczniowie podejmują działania zwiększające czystość w swojej okoli-
cy.  

♦ Warsztaty WPO Alba na temat możliwości wykorzystania surowców wtórnych  
♦ WARSZTATY EKOLOGICZNE DLA DZIECI POŁĄCZONE Z MONTAŻEM  RE-WIZJERÓW 

TZW. KAPSUŁ CZASU (ORGANIZATOREM WARSZTATÓW JEST WPO ALBA SA ORAZ 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZÓSTKA”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Zajęcia artystyczne uczniów klas czwartych na temat możliwości wykorzystania surowców 

wtórnych ( zakrętki posłużyły jako materiał do wykonania kolorowych obrazów a następnie tra-
fiły do pojemnika, w którym je  zbieramy na cele charytatywne).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7 

 

 

          Finał VI Konkursu Ekologicznego 
   Pod koniec kwietnia 2013 r. odbył się w naszej szkole Finał VI 
Konkursu Ekologicznego „Zdrowie może być smakowite” pod Ho-
norowym Patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego. Po obejrzeniu 
przepięknych występów (tanecznych i nie tylko), laureaci zostali 
nagrodzeni wspaniałymi nagrodami.           
   Na sam koniec przyszła pora na poczęstunek (zdrowy, oczywi-
ście). Myślę, że wszyscy, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości, wiedzą już, 
jak mają się odżywiać… 
                                    Zdrowego każdego dnia życzą – Ania Grabska i Weronika Głogowska kl. 6a 

Domy 
            Australia 
   Na słabo zaludnionych terenach Australii, w mieście Coober Pedy, ludzie wykopali dziury, aby 
wydobywać cenny kamień szlachetny o nazwie opal. Wykuli sobie również małe podziemne domki, 
które chronią ich przed upałami, jakie panują na powierzchni. 
            Holandia 
   W Holandii wielu ludzi mieszka w barkach zacumowanych przy jednym z wielu kanałów. Właści-
ciele nie mają na nich ogrodów, ale niektórzy uprawiają kwiaty na dachu.   
                                                                                                                     Adam Ryczkowski 6b 

* 
 Gdy w starożytnym Egipcie kogoś bolał ząb, lekarze zalecali mu przykładanie do dziąseł świeżo 
zabitej myszy… Zastanów się, czy kuracja nie była gorsza, niż sama dolegliwość! 
                                                                                                               Mateusz Mazurek kl. 4a 

* 
Czy wiesz , że : 
- Już ponad 3 miliardy ludzi ma telefon komórkowy. 
- Tokio to największy zespół miejski świata . Składa się z 26 dużych i 5 mniejszych miast. 
-  Już w starożytni Rzymianie mieli "centralne ogrzewanie" zwane wówczas "hypocaust" . 
                                                                                                            Mateusz Pańczyszyn kl. 4a 

                      Tukan 

   Tukan to ptak z rodziny dzięciołowatych, który zamieszkuje tere-
ny   południowej Ameryki.  Żywi się głównie owocami, je także  owa-
dy, ptasie  jaja, jaszczurki czy  nadrzewne żaby. Ciekawe jest to, 
że  1/3  masy jego ciała to dziób. Jego naturalnym środowiskiem są 
nizinne lasy deszczowe, jednak z powodu słabo rozwiniętej umiejęt-
ności  latania  porusza  się głównie  poprzez  przeskakiwanie z drze-
wa na drzewo.  

                                                                       Mateusz Pańczyszyn kl. 4a 
Zdj. źródło: Internet 
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   Przedstawiamy Wam fragmenty wywiadu z Radosławem Ratajszczakiem, Dyrektorem Wro-
cławskiego Ogrodu Zoologicznego, przeprowadzonego przez Martę Rotko z kl. 5a. 
MR: Witam serdecznie, zawsze bardzo chciałam poznać tajniki Pańskiej pracy, dlatego cieszę się, 
że zgodził się Pan na tę rozmowę. Proszę powiedzieć, jak długo pracuje Pan we Wrocławskim Zoo? 
RR: No, niedługo, za kilka dni minie 6 lat, ponieważ pracę tu zacząłem 2. stycznia 2007 roku. 
MR: Czy  poprzednio też pracował Pan ze zwierzętami? 
RR: Tak, od początku, od skończenia studiów pracuję w ogrodach zoologicznych, 
najpierw w Poznaniu […], aż wygrałem konkurs tu i przeniosłem się z Poznania do 
Wrocławia, ale ze zwierzętami pracuję praktycznie od dziecka. 
MR: Skąd się wzięło u Pana zamiłowanie do zwierząt? 
RR: Myślę, że zadziałała tu genetyka, bo mój ojciec jest leśnikiem i gdy byłem 
małym dzieckiem, jeździłem z nim do lasu. […] Zawsze mnie to interesowało. […] 
MR: Z którego zwierzęcia w ZOO jest Pan najbardziej dumny? 
RR: Najbardziej dumny jestem z naszej hodowli kanczyli filipińskich, ponieważ 
jest to jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt na kuli 
ziemskiej, a naszemu ogrodowi zoologicznemu udało się je najszybciej rozmnożyć. Wszystkie kan-
czyle filipińskie w Europie urodziły się we Wrocławiu. […] 
MR: Jakie zwierzęta będą mieszkać w budowanym właśnie Oceanarium i Afrykarium? 
RR: Oj, tam zamieszka ok. 200 gatunków zwierząt, najważniejsze z nich to: rekiny, płaszczki, tuń-
czyki, pingwiny, kotiki afrykańskie, manaty czyli krowy morskie i syreny, bo też istnieją, ale nie 
wyglądają tak, jak na obrazkach. […] 
MR: Ile litrów wody pomieści Oceanarium? 
RR: W sumie ok. 14 mln litrów wody. Największy basen rekinów pomieści prawie 6 mln litrów. 
MR: Będzie to woda naturalna czy sztuczna? 
RR: Będzie to woda sztuczna robiona ze specjalnych soli, takie sole się przywozi i rozpuszcza w 
wodzie odmineralizowanej, czyli pozbawionej minerałów, no i ta woda musi trochę dojrzewać i póź-
niej jest już gotowa. 
MR: Skąd będą pochodzić mieszkańcy Oceanarium? 
RR:  W większości z innych ogrodów zoologicznych, część natomiast weźmiemy z naszego ZOO, np. 
hipopotamy, mamy też już pewne gatunki ryb do dużych akwariów, a resztę będziemy zdobywać od 
specjalistycznych firm, które zajmują się dostarczaniem ryb morskich, bo np. rekiny  rzadko hodu-
je się w ogrodach zoologicznych […] 
MR: W jaki sposób te zwierzęta zostaną przetransportowane? 
RR: Przetransportują je specjalne firmy, posiadające duże samochody, w których jest zamontowa-
ny  cały system podtrzymywania życia. […], potem przy pomocy dźwigów wpuścimy zwierzęta do 
basenów. […] 
MR: Kiedy Oceanarium i Afrykarium zostanie udostępnione dla publiczności? 
RR: Prawdopodobnie na początku 2015r., jeżeli wszystko dobrze pójdzie, być może trochę wcze-
śniej. […] 
MR: Co będzie największą atrakcją Oceanarium? 
RR: Generalnie cały obiekt będzie bardzo atrakcyjny. Zależy, co kto lubi. […]. Niewątpliwie wiele 
atrakcji zapewni obserwowanie stada pingwinów pod wodą, podobnie jak tysięcy ryb koralowych, 
których kolory przypominają barwy motyli tropikalnych. Kolejną ciekawostką będą rekiny i płaszcz-
ki, które będziemy mogli podziwiać dzięki specjalnemu szklanemu tunelowi. Zwiedzający będą mieli 
wrażenie, że są pod wodą i pływają razem z nimi.[…] 
MR: […] Bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas i życzę zrealizowania wszystkich planów. 
RR: Ja również bardzo dziękuję i życzę powodzenia. 
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ZWIAD EKOLOGICZNY 
wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 118 na osiedlu Kosmonautów w ramach realizacji 
projektu „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci” pod patronatem Wydziału Edukacji         
oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia 

I 

Mapka wykonana przez uczniów SP 118 

LEGENDA 
 
I rejon zwiadu 
ekologicznego  
 
X - kosz na 
odpady 
P  - pojemnik 
na psie odpady 
K - kontenery 
na odpady 

Zdjęcia z I rejonu zwiadu ekologicznego  

     

   

Zadania dodatkowe: 
- rejon I zwiadu ekologicznego to obszerny teren, który mógłby 
służyć jako plac rekreacyjny dla mieszkańców osiedla 
- rejon I zwiadu ekologicznego należy do gminy Wrocław 
 

              Koordynator projektu - Elżbieta Wdowczyk 
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Zdj. z projektu „Zakwitnę na wiosnę” 

   Wśród działań ekologicznych w SP 118 realizowany jest VIII Projekt Ekologiczny Wrocław-
skie Dzieci Uczą Segregować Śmieci - „Śmieci? STOP!”, w którym realizowane są różne zadania:  
- udział w warsztatach ekologicznych z projektu segreguj wroc.pl „recykling – segregacja” 
- szkolne „Wiosenne porządki”, projekt „Posadź Drzewko dla Pokoju” oraz „Zakwitnę na wiosnę” 
- przeprowadzenie badań przyrodniczych – analiza poziomu hałasu (p. A. Zajączkowski, zamieszczo-
ny na stronie internetowej szkoły)  
- zwiad ekologiczny „Dzikie wysypiska” 
- zwiedzanie sortowni WPO ALBA – z projektu „Ekologia” 
   Uczniowie biorą udział w licznych konkursach: 
- fotograficzny „PRZYRODA W MOIM MIESCIE”, 
- na plakat i hasło ekologiczne  
- wiedzowo-zręcznościowy kl. I-III (czwarte miejsce, jako 
szkoła drugie miejsce, zdj. obok) 
- na grę ekologiczną (wyróżnienia Wiktoria Korzecka i Julia 
Karczyńska kl. 4a, Natalia Łach kl. 5e) 
- dolnośląski LOP-u   
- plastyczny „Ssaki polujące nocą” ( wyróżnienie Franciszek Kolebuk kl. 6a) 
- fotograficzny „ Kwiaty jednoliściennych roślin lasów i łąk (I miejsce Helena Tompol kl. 6d, wyróż-
nienia: Marta Rotko, Jakub Łyko, Katarzyna Bilka, Amelia Sobolewska, Nina Przegalińska) 
- multimedialny „Czy i jak w moim domu oszczędza się energię” 
- „Mój Las”  
-Wielka Wrocławska Zielona Szkoła XVII konkurs ekologiczny (SP118 II miejsce), 
-Szkolny konkurs „Cztery pory roku”- (4 etapy, zakończenie we wrześniu), 
-Szkolny konkurs „Zbieramy makulaturę i puszki, oczyszczamy świat – pomagamy szkole”. 
   Realizowane są projekty: 
- uroczystość wręczenia Certyfikatów Zielonej Flagi – przedstawienie wizytówki szkoły 
- projekt WDUSŚ (poniżej zdj. z Gali) 
- projekt „segreguj.wroc.pl” 
- programy promocji zdrowia:  „Szkoła w Formie” (w tym „Uczeń w Formie”) oraz kon-
tynuacja „Cisza to jest to …”  
- „Projekt Ekologia -  innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych metodą projektu” 
- szkolny –„Posadź drzewko dla pokoju”, „Zakwitnę na wiosnę” (zdjęcia poniżej), „Tydzień Edukacji 
Globalnej” 
- zachęcenie uczniów do udziału w ogólnopolskiej akcji „Zamień Odpady na Kulturalne Wypady”  

Uczestniczki konkursu wiedzowo-
zręcznościowego dla kl. I-III 
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KĄCIK FILMOWY... 

REBUS Kaja Urbaniuk kl. 4a 

 

HASŁO:  ............................................. 

                     Tajemnica Zielonego Królestwa 
   28 maja klasa 4a poszła do kina na „Tajemnice Zielonego Królestwa”. Film opo-
wiadał o przeżyciach Mary Katherine (MK), córce naukowca, która przyjechała do 
ojca, ponieważ jej mama zmarła. Tato był tak zajęty pracą, że nawet jej nie zau-
ważył. Gdy bohaterka uciekła od ojca z powodu braku zainteresowania z jego stro-
ny, przypadkiem trafiła do Zielonego Królestwa. Tam wraz z nowymi przyjaciółmi 
stawia czoło siłom zagrażającym naturze ( tylko magiczny pąk może uratować cały 
świat przyrody…). 
   Polecamy ten film- 

                                                                                          Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 4a 

    
 

             Krudowie 
   W wytwórni Dreamworks powstał film pt. „Krudowie”. Seans opowiada o rodzi-
nie: nadopiekuńczym ojcu, zbuntowanej córce o imieniu Ip, gapowatym synu, malu-
chu „z piekła rodem”. W skład rodziny wchodzi również wyrozumiała mama i teścio-
wa, jak z dowcipów.  
Krudowie mieszkają w jaskini, kiedyś mieli wielu sąsiadów, ale ginęli oni po kolei w niemiłych oko-
licznościach, związanych np.  z dzikimi zwierzętami. Ip zbuntowała się przeciwko rodzicom i pew-
nej nocy złamała zasady, czyli wyszła z jaskini. Poznała młodego i inteligentnego człowieka o imieniu 
Gaj. Dla Krudów wszystko, co nowe, było straszne, dla Gaja – ciekawe i inspirujące. Gaj był po pro-
stu prehistorycznym wynalazcą. Całkiem odmienił życie Krudów, uratował ich od zagłady.  
Polecamy ten film - 
                                                                                           Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 4a 

Oszukane 

   Film jest przeznaczony dla starszych czytelników „Ikarka”, czyli uczniów klas IV-VI. Opowiada 
o bliźniaczkach, które odnalazły się po latach, ponieważ 17 lat wcześniej zamieniono je w szpitalu    
i trafiły do różnych rodzin. Natalia i Magda zaprzyjaźniły się od razu. Tym samym odtrąciły Anetę, 
dziewczynę, z którą Natalia została pomylona. Historia jest oparta na faktach, niestety, jest bar-
dzo smutna. 

                                                                                      Ania Grabska i Weronika Głogowska kl. 6a  
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   „Baśniobór” Brandon Mull, pierwsza część cyklu „Baśniobór”, to książka o 
niesamowitych przygodach Kedry, Setha oraz ich dziadków. Cała akcja rozgry-
wa się na terenie domu dziadków Sorensonów i magicznego rezerwatu. Kiedy na 
wakacje rodzeństwo przyjeżdża do dziadka i babci, odkrywają niezwykłą ta-
jemnicę. Co naprawdę jest w rezerwacie? Gdzie się podziała babcia? Czemu 
dziadek nie pozwala im wchodzić do stodoły i co ona ukrywa?  Na te, oraz na 
inne pytania znajdziecie odpowiedź w książce. Cały cykl w polskim wydaniu ma 
pięć części, lecz w każdej z nich odkrywamy kolejną tajemnicę. Książki są 
„wciągające” i bardzo ciekawe. Polecam tą serię.                                                                             
                                                                                         Karolina Butryn kl. 4b 

       
    

„Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa” 
   Z wielką chęcią sięgnąłem po kolejną cześć o przygodach polskich nastolat-
ków. Autorem książki jest Rafał Kosik. Tym razem Felix, Net i Nika jadą na 
wakacje, gdzie znajduje się urządzenie o tajemniczym przeznaczeniu . Przygód 
nie zabraknie -  podróże w przyszłość i przeszłość, dwumetrowa rosiczka i zja-
wy żołnierzy!  Jeśli ktoś chce się dowiedzieć jak będzie wyglądać świat za 60 
lat oraz co to jest TMK, to niech koniecznie przeczyta „Felixa, Neta i Nikę”.   
W książce nie zabraknie sporej dawki humoru i grozy. 
   Polecam całą serię.                                                     Adam Ryczkowski kl. 6b 

                                              * 

   Czy słyszeliście kiedyś o kameleonach księżycowych, wyglądających jak małpy? A o żabo-
ludzie? Jeżeli nie, to przeczytajcie książkę pt. „Doktor Proktor i koniec świata. Być może.” 
Jeżeli tak, to też przeczytajcie trzecią część przygód Doktora Proktora, Lisy i Bulka. Książka 
opowiada o tym, jak kameleony księżycowe chcą zawładnąć światem, a potem pożreć ludzi. Doktor 
Proktor, Lisa, Bulek i tajemniczy nauczyciel chcą temu zapobiec.  
   Bardzo podobała mi się ta książka. Była pełna humoru, napisana młodzieżowym językiem. Prze-
czytałam ją jednym tchem (robiąc przerwy na jedzenie i inne potrzeby naturalne).  
   Ta część serii była ciekawa i grubsza od pozostałych. Polecam książkę 
                                                                                                                       Kaja Urbaniuk kl. 4a 

                              Przygody Trzech Detektywów 
   Wielotomowa seria o przygodach trzech chłopców zachwyciła mnie już po pierw-
szych pięciu minutach czytania. Ich fascynujące przygody mają najwięcej fanów 
w Niemczech. Jupiter, Pete i Bob badają nadzwyczajne zjawiska, wśród nich np. 
sprawę jąkającej się papugi, czy szepczącej mumii.  Jestem pewna, że was także 
„wciągnie” ta seria. Polecam  
                                                                                    Weronika Głogowska kl. 6a   

Tajemnica klejnotu Nefertiti 
   „Tajemnica klejnotu Nefertiti" jest pierwszą częścią serii pod tytułem „Kroniki 
Archeo". Ta część opowiada o przygodach piątki przyjaciół, którzy, jak wielu in-
nych, dowiedzieli się o nowym grobowcu. Każdy, kto choć trochę interesuje się 
archeologią, wyrusza do Kairu. W ten sposób rozpoczyna się wyścig.  Pojawia się 
wiele przeszkód w dotarciu do celu. Kto pierwszy pozna wszystkie tajemnice gro-
bowca i dotrze do klejnotu? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w książce.    
       

                                                   *                                      Ania Grabska kl. 6a                                                                    
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WYWIAD Z PANIĄ MAGDALENĄ KRAWCZYK:   
         
- Dzień dobry, czy możemy przeprowadzić z Panią wywiad? 
- Tak, oczywiście, dziewczynki. 
- Jak się Pani czuje po powrocie do szkoły? 
- Cieszę się z powrotu, zawsze bardzo lubiłam pracę z dziećmi.  
- Co, Pani zdaniem, najbardziej się zmieniło w szkole? 
- Najbardziej zmieniliście się chyba Wy, uczniowie. Niektórzy z Was tak wyrośli, 
że z trudem ich poznałam :). Miłą niespodzianką była również nowa pracownia in-
formatyczna.  
- Jakie jest Pani ulubione miejsce w szkole? 
-  … przy tablicy ;-)  
- Uczy Pani informatyki, czy w związku z tym interesuje się Pani nowinkami technologicznymi? 
- Tak, staram się być na bieżąco. Czytam sporo czasopism popularnonaukowych, przeglądam In-
ternet, ale i tak najlepszym źródłem są chłopcy przychodzący na kółko, zawsze wyszperają najlep-
sze „nowinki” :). 
- Jak zmierza Pani spędzić wakacje? 
- Razem z moimi dzieciakami – Klarą i Stasiem, wyjeżdżam do domku w górach niedaleko Bielska 
Białej. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć kilka szczytów Beskidu Śląskiego. 
- Czy lubi Pani powracać do miejsc, które już Pani zwiedziła? 
- To zależy od miejsca. Mam oczywiście kilka takich, jak Tatry czy Kraków, do których z chęcią 
wielokrotnie powracam. 
- Jakie jest Pani hobby? 
- Góry - od dziecka uwielbiałam po nich chodzić. W każde wakacje staram się choć parę dni spę-
dzić w górach.  
- Czy lubi Pani czytać? 
- Tak. 
- Jaka  jest Pani ulubiona książka? 
- Nie mam jednej ulubionej. Ostatnio chętnie sięgam po biografie słynnych ludzi, a w okresie wa-
kacji po dobry kryminał. Obecnie też, z moim synem, na nowo odkrywam uwielbiane przeze mnie   
w dzieciństwie książki o przygodach Mikołajka. 
                                            Dziękujemy za rozmowę: Ania Grabska i Weronika Głogowska kl. 6a  

Kroniki Avantii 
   Czteroczęściowa seria świetnych książek przygodowych z małą dawką science-
fiction, napisanych przez Adama Blade. Książki opowiadają o dzieciach, które 
zostały wybrane przez bestię, aby uratować krainę Avantię. „Kroniki” przyczynia-
ją się do rozwoju naszej wyobraźni. Dzięki większym literom i dużym ilustracjom, 
czyta się je bardzo przyjemnie.  
   Przeczytałem trzy części i serdecznie polecam wszystkim miłośnikom książek 
przygodowych. 
                                                                                                                    Michał Franczak kl. 6b 


