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Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, 

„Wszyscy wszystkim ślą życzenia.” 

 

Na wesoło: 

Wesołego jajka! 

Oj, to nie ta bajka! 

Przepraszam, pomyłka,  

miała być choinka! 

Więc… 

Życzę karpia smacznego, 

Mikołaja bogatego,  

Szczęścia  i radości 

Prawdziwej miłości 

Uśmiechu od ucha do ucha 

Oraz szczęśliwego wskoku  

Do Nowego szczęśliwego 

           2009 roku 

 

W nastroju zadumy: 

Życzymy Wam nadziei, 

Własnego skrawka nieba, 

Zadumy nad płomieniem świecy,  

Filiżanki dobrej pachnącej herbaty, 

Pięknej poezji, muzyki, 

Pogodnych świąt zimowych, 

Odpoczynku, zwolnienia oddechu, 

Nabrania dystansu do tego, co wokół, 

Chwil roziskrzonych kolędą, 

Śmiechem i wspomnieniem. 

WESOŁYCH  ŚWIĄT 

I  SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 

   

   

Gazetka Szkolna Grudzień 2008 

SP 118 Wrocław Nr 2 

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J1,14) 

W NUMERZE: 

2.Bajka Bruno Ferrero  

   pt.” Krąg  radości” 

3.Tradycje świąteczne. 

4. KrzyŜówka 

5. Przepisy świąteczne 

6. Z nauczycielem w cztery        

    oczy 

7. Nasze sukcesy 

8. Ciekawostki i zagadki 

 9 .Recenzja 

10. Dzień Amerykański w naszej szkole 

11. Kwiatki z zeszytów 

12. Kącik pupilka — świnki morskie 

13. O świętach BoŜego Narodzenia  

     w innych krajach 

14. Święty Mikołaj 

15. Podpatrzone z ukrycia 

16. śyczenia świąteczne i noworoczne  

     od  redakcji   
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DRODZY CZYTELNICY! 

Witamy Was w trzecim numerze „Ikarka”. I znów dziękujemy za ciepłe przyję-
cie poprzedniego numeru. Tradycyjnie, mamy dla Was nową bajkę. Tym ra-
zem 

   „KRĄG  RADOŚCI”  

Któregoś ranka, a było to nie tak dawno temu,  
pewien rolnik stanął przed klasztorną bramą i energicznie zastukał.  
Kiedy brat furtian otworzył cięŜkie dębowe drzwi, chłop z uśmiechem 
pokazał mu kiść dorodnych winogron.  
- Bracie furtianie, czy wiesz komu chcę podarować tę kiść winogron,  
najpiękniejszą z całej mojej winnicy? - zapytał.  
- Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych.  
- Nie. Tobie!  
- Mnie? Furtian aŜ się zarumienił z radości. - Naprawdę chcesz mi ją 
dać?  
- Tak, poniewaŜ zawsze byłeś dla mnie dobry, uprzejmy i pomagałeś mi, 
kiedy cię o to prosiłem. Chciałbym, Ŝeby ta kiść winogron sprawiła ci 
trochę radości.  
Niekłamane szczęście, bijące z oblicza furtiana, sprawiło przyjemność 
takŜe rolnikowi. Brat furtian ostroŜnie wziął winogrona i podziwiał je 
przez cały ranek. Rzeczywiście, była to wspaniała kiść.  
W pewnej chwili przyszedł mu do głowy  pomysł:  
- A moŜe by tak zanieść te winogrona opatowi, aby i jemu dać trochę 
radości?  
Wziął kiść i zaniósł ją opatowi. Opat był uszczęśliwiony. Ale przypo-
mniał sobie, Ŝe w klasztorze jest stary, chory zakonnik i pomyślał:  
- Zaniosę mu te winogrona, moŜe poczuje się trochę lepiej. 
Tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówkę. Jednak nie pozostała 
długo w celi chorego brata, który  posłał ją bratu kucharzowi pocącemu 
się cały dzień przy  garnkach.  
Ten zaś podarował winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawić 
trochę radości), który z kolei zaniósł je najmłodszemu bratu w klaszto-
rze, a ten ofiarował je komuś innemu. 
Wreszcie wędrując od zakonnika do zakonnika, kiść winogron powróci-
ła do furtiana (aby dać mu trochę radości). Tak zamknął się ten krąg.  
Krąg radości. 

Nie czekaj, aŜ rozpocznie ktoś inny. Często wystarczy mała iskierka, by wysa-
dzić w powietrze ogromny cięŜar.  

Wystarczy iskierka dobroci, a świat zacznie się zmieniać.  
śyczliwość  i dobroć to skarb, który rozmnaŜa się poprzez dzielenie. 
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Dla tych, co nie wierzą w istnienie Świętego Miko-
łaja, podpatrzone z ukrycia: 

           

FINLANDIA - z wizytą u Świętego Mikołaja 

 Nie wierzysz w Świętego Mikołaja??  A jednak on istnieje!  

Mieszka w zaczarowanej wiosce  w Laponii! Jego bajkowa siedziba 
połoŜona jest na kręgu polarnym. MoŜesz  spotkać się z nim w jego 
rezydencji. Poza miłą pogawędką oraz pamiątkowym zdjęciem ze 
Świętym Mikołajem, moŜesz liczyć, Ŝe (o ile byłeś grzeczny cały 
rok…) z jednej z przepastnych kieszeni Mikołajowego stroju lub z je-
go worka wyciągnie on i wręczy Ci specjalny prezent! 

IMIONA RENIFERÓW 

Comet - Kometek 
Blitzen- Błyskawiczny 
Dasher- Fircyk 
Cupid- Amorek 
Dancer- Tancerz 
Prancer- Pyszałek 
Vixen- Złośnik 
Donner- Profesorek 
Rudolph- Rudolf Czerwononosy 

opowiadają o tym, jak  rozdawał  jedzenie dzieciom głodującym w wielkich mia-

A dziś grzeczne dzieci czekają na niego spodziewając się otrzymać po-

 

czytają ten list, niby” dla sprawdzenia błędów”. Ale nie ma łatwo! Ja wszystko 

  by Marek nie myślał ciągle o komputerze, szczególnie na sprawdzianach, bo 
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

 Mikołaj był szlachetnym biskupem Miry. Przedstawiany jako starzec z 
okazałą brodą, często w infule i z pastorałem, z workiem prezentów i pękiem 
rózeg w ręce, 6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom 
przynosi prezenty a niegrzecznym, na ostrzeŜenie, rózgę. Legendy mówią, Ŝe 
potrafił czynić cuda. Najsłynniejsza z nich opowiada o trójce dzieci, które 
zmarły. Mikołaj przywrócił je do Ŝycia i obsypał  prezentami. Inne legendy 
opowiadają o tym, jak  rozdawał  jedzenie dzieciom głodującym w wielkich mia-
stach. 

 A dziś grzeczne dzieci czekają na niego spodziewając się otrzymać po-
darunek, o który  prosiły w listach. Jeden z listów zaczepił się o gałązki krze-
wu i trafił w nasze ręce.  Oto jego treść:                                                         
                                 Drogi Święty Mikołaju! 
(A raczej: Mamo! Tato! Babciu lub Dziadku!- wiem przecieŜ, Ŝe oni i tak prze-
czytają ten list, niby” dla sprawdzenia błędów”. Ale nie ma łatwo! Ja wszystko 
wiem! No, z wyjątkiem ortografii…) 
W tym roku na Mikołaja i pod choinkę chciałabym dostać małe rzeczy. 
Oto one:   -   mały telewizor, 
-   Mały miś i renifer 
-   Magnetofon (odtwarzacz CD) w małych wymiarach, 
-   Mini komputer, lepszy byłby laptop. 
A takŜe chciałabym: 
-  aby Małgosia nie dostała nowej spinki, bo nie lubię jak się chwali; 
-  by Marek nie myślał ciągle o komputerze, szczególnie na sprawdzianach, bo 
przez niego musimy je poprawiać 
− DuuuŜo spokoju dla mamy; 
A, i jeszcze jedną rzecz dla mnie: ksiąŜkę „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
 śyczę Ci Święty Mikołaju udanych Świąt BoŜego Narodzenia. 
      PS. Tak długo piszę, bo w przyszłości mam zamiar zostać pisarką. 

Pozdrawiam!    Ania. 
Od redakcji: List został dostarczony adresatowi do rąk własnych. 
Przygotowała Zofia Flaczyńską kl. IV a 
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Gdy pod domem śpiewają Diabeł z Turoniem i śyd ze Śmier-
cią, to nie wolno ich nie wpuścić do środka. Kolędnicy niosą  

szczęście i radość.  
 KaŜda  postać wśród  kolędników ma swoje znaczenie. Diabeł 
symbolizuje zło, a pokonana przez Chrystusa Śmierć — przemijanie. 
śyd, czyli Herod, przypomina o narodzie wybranym, gwiazda betle-
jemska wiodła pasterzy do narodzonego Zbawiciela. Najciekawszy jest 
kłapiący paszczą Turoń (ten od kolędników ze Szczyrku ma zabawnego 
zeza), symbolizuje siły przyrody. Kolędnik z Turoniem ma cięŜką dolę. 
Turoń jest bardzo cięŜki, waŜy 
czasem nawet 20 kilogramów. 

 Mówi się, Ŝe kolędnicy 
odstraszają złe moce, a ich wizy-
ta to dobry znak dla domu — Nie 
wolno  ich nie wpuścić. Jakby 
ktoś to zrobił, to mu się nie bę-
dzie darzyć. Poza tym to piękna 
tradycja. W domu powinno być 
duŜo ludzi i wesoła atmosfera. 

Skąd się wzięła choinka? 
 Pierwsze opisy drzewka pojawiają się w Al-
zacji we Francji. W wigilię BoŜego Narodzenia na 
placu przed ratuszem ustawiono wielką jodłę. Tego 
dnia przed kościołami odbywały się przedstawie-
nia. Tańczono wokół przystrojonej papierowymi 
ozdobami i jabłkami jodły, która była symbolem 
rajskiego drzewa. 

Tradycja ozdabiania drzewka szybko się rozpo-
wszechniła dzięki kupcom, którzy wędrując z mia-
sta do miasta, opowiadali o tym zwyczaju. 
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Pionowo 
1. imię jednego z Trzech Króli  

2. msza wigilijna odprawiana o północy  

3. pierwsza na niebie rozpoczyna Wigi-
lię  

4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną 
kolacje  

6. w tym miesiącu świętujemy BoŜe 
Narodzenie  

7. wisi na choince  

9. imię opiekuna Jezusa  

10. lubią je dostawać nie tylko dzieci   

12. narodził się, by nas zbawić 

KrzyŜówkę przygotował M. Biernat IV a 

Poziomo 
4. śpiewana w okresie Świąt BoŜego 

Narodzenia  

5. przeddzień BoŜego Narodzenia  

8. moŜe być z ruchomymi postacia-
mi  

11. w nim leŜał mały Jezusek  

13. okres przygotowania do BoŜego 
Narodzenia  

14. w tej miejscowości urodził się 
Jezus  

15. pod nią znajdziesz prezenty  

16. boŜonarodzeniowi przebierańcy  
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  Świętowanie BoŜego Narodzenia w Norwegii ma bogatą  tradycję 
i poświęcone jest rodzinie, przyjęciom i dobremu jedzeniu. Wigilia jest  
zaś najwaŜniejszym ze wszystkich świątecznych dni.  

 Zgodnie  z norweską tradycją, w kaŜdym gospodarstwie we wsi miesz-
ka ukryty w stodole gnom. Jeśli gospodarz nie dba  odpowiednio o swo-
jego gnoma, moŜe go spotkać z jego strony wiele psot i złośliwości. 
Dlatego teŜ Norwedzy wystawiają  w  BoŜe Narodzenie dla swojego 
gnoma miseczki z kaszką ryŜową. 

   Atmosfery BoŜego Narodzenia w Meksyku nie da się porównać 
do tej, jaka panuje u nas w kraju. Meksykański grudzień jest upalny, 
zielony, a w całym kraju nie uświadczysz choinki. Mimo tych braków, 
tradycja obchodów  tych najpiękniejszych świąt w roku tworzy niepowta-
rzalny klimat.. JuŜ 16 grudnia po zakończeniu wieczornej mszy, grupy  
„wędrowców”  wychodzą na ulice. Trzymając w rękach zapalone świe-
ce, dźwigając figury Maryi Panny  i Świętego Józefa, śpiewając pieśni, 
wędrują od domu do domu prosząc o gościnę i nocleg. Ostatniego dnia 
w jednym z domów otwierają się drzwi i gospodarze zapraszają piel-
grzymów do środka. W tym okresie odwiedza się znajomych, wymienia-
jąc przy tym prezenty. Najwięcej radości mają wtedy dzieci. Specjalnie 
dla nich wiesza się przy suficie kolorowe kubeczki napełnione piaskiem 
lub mąką, a wśród nich jeden z niespodzianką. Dzieci odgadują, w któ-
rym kubeczku ukryty jest prezent. 

      W Kamerunie BoŜe Narodzenie jest przede wszystkim świętem 
dzieci. W tym czasie mają one miesiąc wakacji po to, by pomóc rodzi-
com przy zbiorach kawy i orzeszków. Jednak dzień 24 grudnia jest ich 
świętem. Dzieci zbierają się wtedy przy ogniskach. Odmawiają modli-
twę liturgiczną i czytają fragmenty Pisma Świętego, a potem zaczynają 
się śpiewy i tańce, które trwają przez całą noc. 

      W Malawi, tam gdzie jeszcze nie znają kalendarza i tak wszyscy 
wiedzą, kiedy przypada BoŜe Narodzenie. Nawet gdyby rok był nieuro-
dzajny, to jednak w tym dniu przygotowuje się wyjątkowe potrawy na 
wspólny posiłek. Ludzie schodzą się do kościoła nawet z odległości 100 
kilometrów ( w tym kraju jest bardzo mało kościołów) i składają małemu 
Jezusowi swe skromne dary: Jajko, trochę ziarna, czasem drobną mo-
netę czy ozdobną szpilkę. 
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  ŚWINKA MORSKA  

 Świnki morskie są figlarne i ufne. Mają miękkie futerko, 
chętnie dają się głaskać, nie drapią ani nie gryzą i chętnie jedzą z 
ręki. Są bardzo lubiane przez miłośników zwierząt domowych, 
zwłaszcza, Ŝe ich hodowla, Ŝywienie i rozmnaŜanie nie sprawia 
Ŝadnych problemów. 

Przywędrowały z Ameryki Południowej do Europy jako towarzy-
sze zabaw dla dzieci. 

Ich poŜywienie to zboŜa, sianko, gałązki brzozy , sałata, natka 
pietruszki, marchewka, pomidory i inne warzywa oraz  owoce. 
Uwielbiają teŜ liście mleczy i koniczynę. 

Świnki morskie są mało odporne na przeziębienia, dlatego trzeba 
trzymać je w odpowiednich warunkach. Musimy pamiętać rów-
nieŜ o tym, Ŝe są zwierzątkami stadnymi i najlepiej czują się w 
towarzystwie innych świnek. 

Przygotowała Marta Palczewska 
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1) Umyj jajka i wbij je do filiŜanki. 

2) Przesiej mąkę na stolnicę. Dodaj 
pokrojone masło i siekaj je no-
Ŝem, aŜ jego kawałki będą miały 
wielkość zielonego groszku i ob-
lepią się mąką. Dodaj cukier, jaj-
ka, imbir oraz szczyptę soli i 
szybko zagnieć ciasto. Uformuj 
kulę. Owiń ją folią spoŜywczą i 
włóŜ na godzinę do lodówki. Kie-
dy ciasto się schłodzi, podziel je 
na części i przykryj folią. 

3) Z kaŜdej części ulep aniołka. Do-
klej włosy zrobione za pomocą 
praski do czosnku. Zrób wyka-
łaczką w główce kaŜdego aniołka 
dziurkę, aby po upieczeniu moŜ-
na było przeciągnąć przez nią 
tasiemkę. UłóŜ aniołki na wyłoŜo-
nej folią aluminiową blaszce. 
Wstaw do nagrzanego do 190  oC  
piekarnika na 20 minut. 

Przygotowała: Anna Świerczek IVb 

 
Imbirowe aniołki, czyli boŜonarodzeniowe ciasteczka na choinkę: 

Przygotuj: dwa kubki mąki i trochę mąki do posypania stolnicy, kubek cu-
kru pudru, pół kostki masła, dwa jajka, pół łyŜeczki suszonego imbiru (lub 
łyŜeczkę świeŜego), szczyptę soli, praskę do czosnku, stolnicę, blaszkę 
do pieczenia, filiŜankę, kubek, wykałaczkę, folię spoŜywczą, folię  alumi-
niową. 

! Sukienki aniołków mo-
Ŝesz ozdobić pestkami 
słonecznika (przed upie-
czeniem) lub kolorowymi 
lukrami i groszkami cu-
krowymi (po upieczeniu). 



 6 

 

 

 

  

     

 

 Pani Ewa Sudlitz 
Czy wyjeŜdŜa Pani na święta BoŜego Narodzenia?  

Nie, PrzyjeŜdŜają do mnie dzieci i wnuki. 

Jaki prezent chciałaby Pani otrzymać z okazji świąt? 

Najlepiej niespodziankę. Lubię niespodzianki. 

A jaki podarunek pragnęła Pani dostać w dzieciństwie? 

Zabawkę mechaniczną. W moich czasach był to prawdziwy rarytas.  

Jak obchodzi Pani Sylwestra? 

Z rodziną, czasem z przyjaciółmi. 

A czy lubi pani puszczać fajerwerki? 

Nie,  nie  lubię tego. Wolę, Ŝeby robili to ludzie, którzy się na tym znają. 

Jakie ma Pani Ŝyczenia na Nowy Rok? 

Wszelkich dobroci, BoŜego błogosławieństwa i pokoju na świecie. 

Pani Krystyna Zagórska 
Czy wyjeŜdŜa Pani na Święta BoŜego Narodzenia? 

WyjeŜdŜam do rodziny na Podkarpacie. 

Jaki prezent chciałaby Pani dostać w tym roku na święta? 

Jakąś dobrą ksiąŜkę lub płytę muzyczną. 

A jaki podarunek pragnęła Pani dostać w dzieciństwie? 

Słodycze, oczywiście! Czym więcej, tym lepiej! 

Jak będzie Pani obchodzić tegorocznego Sylwestra? 

W gronie przyjaciół, prywatnie. 

Czy będzie Pani puszczać fajerwerki? 

Tak, i to z balkonu, ale tylko symbolicznie. 

Czego Ŝyczyłaby sobie Pani wraz z nadejściem Nowego Roku? 

śeby nasi uczniowie wygrywali wszystkie zawody sportowe, a w szkole zachowy-
wali się przyzwoicie.                                                                         

          Wywiad przepr.: M. Palczewska, M. Golecki  VI b  11 

 

 

 

 „ Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki.” 
 

„ NaraŜa kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie.” 

 

 

Uwagi z dzienniczków: 
  
 

                                                                                      

 

„ Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska” 

 

„ Nie uwaŜa i biega na lekcji w-f.” 

 

„Po napisaniu kartkówki nie oddał jej twierdząc, Ŝe zostawił ją w 
domu.” 

„Bije kolegę po dzwonku.” 

 

„RozróŜniasz pojęcie bieguna i elektrody? Elektroda to elektro-
da, a biegun to biegun.” 

 

„Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi” 

 

„Zjada ściągi po klasówce” 

 

„Uczeń udaje, Ŝe słucha nauczyciela” 

 

„Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie.” 
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         W dniu 27.11.2008r. w na-
szej szkole obchodziliśmy Dzień Ame-
rykański. Wybraliśmy taką właśnie da-
tę, poniewaŜ w tym roku to właśnie 
wtedy Amerykanie obchodzili Święto 
Dziękczynienia, jedno z najwaŜniej-
szych dla nich świąt.  Na pamiątkę le-
gendarnego pierwszego „Thanksgiving 
Dinner”, posiłku spoŜywanego wspólnie 
z Indianami w podzięce za ich pomoc angielskim osadnikom, przebrali-
śmy się za Indian. Część z nas wybrała strój kowbojski, inni wystąpili 
jako gwiazdy estrady lub amerykańskiej koszykówki.  

W hallu szkoły moŜna było podziwiać piękne 
plakaty dotyczące Stanów Zjednoczonych, 
wykonane przez uczniów klas 4 — 6. Na 
pierwszej przerwie wysłuchaliśmy hymnu 
Stanów Zjednoczonych w róŜnych wykona-
niach. W czasie pozostałych przerw bawili-
śmy się w rytmie amerykańskiej muzyki — 

jazzu, bluesa, rocka, i popu. Wielu z nas wzięło udział w Konkursie 
Wiedzy o USA,  którego wyniki ukaŜą się wkrótce. 
Pomysł Dnia Amerykańskiego bardzo nam się po-
dobał i juŜ czekamy na następną część projektu 
„Nie tylko Wielka Brytania — inne kraje angloję-
zyczne”, który będzie miał miejsce w przyszłym 
roku. Czy to będzie Dzień Kanady? Czy dzień No-
wej Zelandii? A moŜe Australii?          Zobaczy-
my…    

  Przygotowała klasa VI e 
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Konkurs czytelniczy "Magiczny świat Harry'ego Pottera"                 
W dniu 21 listopada odbył się konkurs czytelniczy pod nazwą "Magiczny świat Ha-
rry'ego Pottera". 
Zwycięzcami konkursu zostali: 
I miejsce - zespół w składzie: Magdalena Biernat kl. VI a, Klaudia Osińska   
kl. IV a, Karolina Jakubowska kl. IV a,  
 
II miejsce - zespół w składzie: Bartłomiej Domarecki kl. IV d, Jakub Knyrek 
kl. IV d, Daniel Zajączkowski kl. IV d,  
 
III miejsce - zespół w składzie: Alicja Fleszar kl. III b, Maciej Schabowski    
kl. III b, Norbert Świderski kl. III d         

. 
 
 

X GALA POEZJI DZIECIĘCEJ KLAS  0-3 Listopad 2008                       
18 listopada 2008 roku odbył się w naszej szkole finał konkursu recytatorskiego 
klas 0-3, końcowy efekt projektu edukacyjnego, w którego realizację twórczo zaan-
gaŜowani byli wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele klas 0-3  SP nr 118 

Jury w składzie: p. Dorota Skibin, p. Alina Rodak i p. Dagmara Nowicka – Sójka 
przyznało: I miejsce w kategorii klas zerowych - Mateuszowi Kitzol, I miejsce w 
kategorii klas pierwszych – Hannie Kłopockiej, I miejsce w kategorii klas dru-
gich – Magdalenie Śliwce, I miejsce w kategorii klas trzecich –      Justynie 
Godlewskiej 

WyróŜnienie w konkursie "Wariacje na temat jesiennej symfonii"                            
W   międzyszkolnym konkursie grafiki komputerowej "Wariacje na temat jesiennej                        
symfonii" Zosia Flaczyńska otrzymała wyróŜnienie. 
 
Konkurs "Pory roku w przyrodzie"                                                                                 
Z przyjemnością informujemy o sukcesie uczennicy Aleksandry Kobel z klasy VI d,                   
która zajęła I miejsce w konkursie Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Wrocławiu                                  
"Pory roku w przyrodzie". 
 
Konkurs "Rośliny terenów podmokłych"                                                                      
W konkursie Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Wrocławiu wyróŜnienie otrzymała                       
Dominika Krajewska z klasy IV c. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
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odpowiedzi: 1. cień      2. węgiel        3. mgła        4. igła    5. paw 

1.Ma jeden kolor, kształtów tysiące,  
pojawia się , gdy świeci słońce. 
Lata i pląsa, lecz by nie uciekł 
U dołu stoi na twardym gruncie. 
Nie czyni krzywdy, bólu nie czuje 
Samotnie nigdy nie podróŜuje. 
 
2. Najpierw czarny, potem Ŝółty i 
czerwony, 
Wreszcie siwy, a na końcu rozbielony. 
Choć pochodzi z zimnych ciepłych 
podziemi,  
Łatwo umie się w ciepło i jasność 
zmienić. 

3. Widzisz, jak stoi lub płynie,  
albo zalega w dolinie. 
Lecz choć jest biała jak mleko, 
Jej nie zaczerpniesz butelką 
 
4. Ta staruszka jednooka 
Ŝwawo pomyka w podskokach, 
bardzo szczupłą jest osobą, 
długi ogon ma za sobą. 
 
5. W delikatnej koronie, 
 z klejnotami na głowie  
dumny i wspaniały 
Kroczy pełen chwały 

 
NajwyŜszy eukaliptus  w Australii ma ponad 132,6 m 
 
Lineus longissimus jest najdłuŜszym robakiem na świecie – ma on ponad 55 m 
 
Tropikalny karaluch osiąga prędkość 5 km/h 
 
śuraw syberyjski jest najdłuŜej Ŝyjącym ptakiem – doŜywa do 82 lat 
 
CiąŜa słonia trwa 600 – 660 dni 
 
Najszybsze zwierzę – Sokół Wędrowny – osiąga prędkość 270 km/h 
 
Bambus jest najwyŜszą trawą – dosięga do 25 m 
 
Czułki Arktycznej meduzy olbrzymiej są dłuŜsze niŜ płetwal błękitny 
 

                    Przygotował Kacper Kuszczyński VI a 
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„Smok Jego Królewskiej Mości” 
Ta powieść napisana przez Naomi Novik 
przedstawia nam okres wojen napoleoń-
skich, w który „włoŜono” wątek smoków. 
Jej akcja toczy się w alternatywnym świe-
cie, gdzie w czasie wojen napoleońskich 
oprócz środków, jakie wykorzystuje się 
poza zwykłymi środkami bojowymi, są tak-
Ŝe inteligentne smoki.  

Załoga HMS Reliant przechwytuje francu-
ską fregatę i odkrywa na jej pokładzie 

drogocenny ładunek - jajo rzadkiego smoka, gotowego niemal do 
wyklucia. Wskutek zrządzenia losu kapitan Will Laurence zosta-
je opiekunem stworzenia i nadaje mu imię Temeraire. Musi zapo-
mnieć o dawnym Ŝyciu, porzucić słuŜbę we flocie, wstąpić do 
Korpusu Powietrznego, brytyjskiej jednostki smoków, i przejść 
wyjątkowo intensywne szkolenie bojowe. Napoleon bowiem szy-
kuje juŜ śmiałą inwazję na Anglię przy uŜyciu własnych sił po-
wietrznych... 

Kontynuacje ksiąŜki: „Nefrytowy Tron”, „Wojna Prochowa” oraz 
„Imperium Kości Słoniowej. 

Tytuł orginału: „His Majesty's Dragon” 

Przygotował Kacper Kuszczyński 


