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Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

- Dostałem dzisiaj jedynkę – mówi synek. 
- Ale dlaczego? – pyta mama. 
- Bo gadałem na lekcji i pani powiedziała, 
Ŝebym był cicho, a potem wezwała mnie do 
odpowiedzi, to nic nie powiedziałem, bo 
miałem być cicho. 

- Co to jest KEN? – pyta nauczycielka. 
- KEN to chłopak Barbie – odpowiada radośnie 
uczennica. 
- KEN to jest Komitet Edukacji Narodowej, a nie 
chłopak Barbie! – podsumowuje nauczycielka. 

Ksiądz katecheta pyta Jasia: 
- Powiedz, drogi chłopcze, kiedy Adam i Ewa byli 
w raju? 
- Jesienią. 
- Ciekawa teoria, a to niby dlaczego? 
- Bo wtedy dojrzewają jabłka. 

Jasio wraca ze szkoły. 
- Dostałeś dzisiaj jakąś ocenę? – pyta go 
tata. 
- Tak w sumie to szóstkę. 
- Jak to „w sumie”? 
- Jedynkę z polskiego, jedynkę z matmy, 
jedynkę z przyrody, jedynkę z w-f  oraz po 
jedynce z rysunków i śpiewu. 

Wesołe zagadki :) 
 
- Co lubi ogrodnik?                                                      - Największy problem kota? 
- Grać w zielone.                                                          - Wieść pieskie Ŝycie. 
                              

                                                                                                Przygotowała Kaja Urbaniuk kl. 3a 

Wybrali: Adam Ryczkowski i Tymek Makowski kl. 5b, Adam Wiśniewski kl. 4c  

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 
Sport 
Byliśmy tam 
Warto zwiedzić 
Kącik pupila 
Nasza twórczość (i galeria) 
Warto przeczytać 
BliŜej - nie tylko nauczyciela  
Kącik komputerowy i filmowy 
Nasze sukcesy 
Rozmowa „z przymruŜeniem oka” 
KrzyŜówki i Rebus 
Ciekawostki i Humor 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
   Przed nami upragniony czas świątecznego wypoczynku i miłego spędzania czasu w gronie rodzin-
nym. Tylko pogoda nie taka wymarzona, bo za oknem aura jesienno-wiosenna. A my chcemy śniegu 
i bałwana, i kwiatów na szybach malowanych mrozem, i zjeŜdŜania na sankach, nartach, i kuligu…   
I Ŝeby Święty Mikołaj dotarł do kaŜdego domu, przy nieocenionej pomocy swojego Pierwszego 
Renifera. JeŜeli natura nas zawiedzie - „Ikarek” stanie na wysokości zadania. Tutaj znajdziecie 
duŜo zimowych tematów, a nawet wywiad z Reniferem Rudolfem i oczywiście, świąteczne Ŝycze-
nia.  Nie zabraknie recenzji dobrej ksiąŜki, filmu, gry, a takŜe sztuki teatralnej. I, jak zwykle, 
duŜo zabawy– są krzyŜówki, humor i rebus. Kochani, świętujcie i czytajcie naszą gazetkę...  
                                                                                                                                         Redakcja 

                                                        Wakacje RóŜy 

    śółwica RóŜa postanowiła zamieszkać przez miesiąc wakacji u stóp góry Mont Blanc. Widząc 
codziennie wspinających się po górze alpinistów, równieŜ zamierzała na nią wejść. Dla zaoszczę-
dzenia czasu wsiadła do kolejki górskiej. Dotarłszy do granicy wiecznych śniegów, zdecydowała 
się wyruszyć samotnie w drogę. Niestety, zgubiła się na trasie przez lodowiec i juŜ sądziła, Ŝe 
spędzi noc na dworze. Na szczęście przyjęła ją do siebie pani Świstakowa. 

                                               Z ksiąŜki „Opowieści do poduszki”  wybrał Adam Ryczkowski kl. 5b 

  SPORT :    
           
                             

                                  Piłka noŜna 
    Historia piłki noŜnej sięga niemal 2 tysięcy lat. Pierwszy klub piłkarski na świecie to Sheffield 
Club, który powstał w Wielkiej Brytanii w roku 1855. Pierwsze zawody piłkarskie odbyły się        
w 1871 r., natomiast 30 XI 1872 r. miał miejsce pierwszy mecz międzypaństwowy Anglia – Szwe-
cja, który zakończył się wynikiem 0:0. 
    W Polsce pierwszy klub piłkarski o nazwie Czarni Lwów powstał w 1903 r., a polska reprezen-
tacja debiutowała dopiero w 1921 r. Jej przeciwnikiem były Węgry. Mecz zakończył się wynikiem 
0:1 dla Węgrów. Pierwszą druŜyną, która zdobyła tytuł Mistrza Polski była Wisła Kraków. Jednak 
najwięcej tytułów mistrza, aŜ 14 razy zdobyli Górnik Zabrze i Ruch Chorzów. Obecnie w Polsce 
działa ok. 6679 klubów i 480 tysięcy zawodników. 
    We Wrocławiu jedną z druŜyn jest WKS Śląsk Wrocław, obecny vice-mistrz, któremu mocno 
kibicuję.                                                                                                         Jakub Lewicki kl. 3a 

Kolorowy śnieg 
 
Czy  wam nie przyszło nigdy do głowy, 
Ŝe śnieg powinien być kolorowy? 
Albo zielony, albo czerwony, 
liliowy, albo beŜ. 
 
Śnieg ten lepiłoby się wspaniale. 
A bałwan biały nie byłby, ale 
albo zielony, albo czerwony, 
liliowy, albo beŜ. 

ŚnieŜki tak samo w zimowej porze 
byłyby wtedy w jakimś kolorze: 
albo zielone, albo czerwone, 
liliowe, albo beŜ. 
 
Bardzo kolory by się przydały, 
a tu tymczasem wciąŜ pada biały, 
biały, bielutki, miękki, mięciutki, 
świeŜy, świeŜutki śnieg. 
 
                                            Autor: Ludwik Jerzy Kern 
                               Wyszukał: Michał Wiśniewski kl. 6b 
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Trop ssaka na śniegu. Rys. Lena Frankowska kl. 3a 

  Rys. Ola Hołda kl. 6b 

 

 

 
            

 
 
 

Re
bu
s:
 O
la
 B
ob
er
 k
l. 
6b
 

Rys. Mateusz Mazurek kl. 3a 

1. ..... z prezentami (wyposaŜenie Św. Mikołaja) 
2. Świąteczne drzewko 
3. Biały puch 
4. Odprawiane są tam Msze św. 
5. ...... złączone sanki 
6. Wiszą na choince 
7. Dzielimy się nim podczas Wigilii 
                                           Kacper Kulik kl. 5a 
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  1           
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6              
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6) 1. Np. Tatry 
2. Mama kurcząt 
3. Przeciwieństwo grubego 
4. ..... jednorodzinny 
5. Na Antarktydzie jest .... 
6.W tym kraju panda Ŝyje na wolności 
7. Lubimy je dostawać pod choinkę 
8. śyje w stadninie 
                       Wiktoria Korzecka kl. 3a 

HASŁO ............................................... 

REBUS 
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1) 

2) 

3) 

4) 

        1          

2                        

  3                   

        4           

    5               

   6                  

1. SłuŜy do szycia 
2. ... jest strefą ciszy 
3. Lubimy ją czytać 
4. Buty z kółkami 
5. Jeden koń, dwa .... 
6. Przystrajamy ją na święta 
 
                    Ola Hołda kl. 6b 

     1                 

   2                

     3               

4                      

    5              

     6               

1. Dobra do zabielania zupy 
2. Ma wielkie rogi, afrykański 
krewniak krowy 
3. Nazwa naszej gazetki 
4. Wykluwają się z jajka, dzieci 
kury 
5. Inaczej oblęŜenie, natarcie 
6. Znana wschodnia nazwa sztuki 
walki 
                  Lena Frankowska kl. 3a 

1. Promienie ... 
2. ...  śniegu 
3. Lodowe trójkąty 
4. Dwie deski na nogi do zjeŜdŜania 
5. Po czwartku 
6. Np. mysz, chomik 
7. Kierunek świata 
8. Do nart 
9. Maluje wzory na szybach 
10. Dbaj o swoje.... 
11. Ruszyć w daleki ... 
12. Syrop na.... 
                               Natalia Jezior kl. 5b 

1. Mała Iza, duŜa ....... 
2. Datek, prezent 
3. Odmierza czas 
4. Pradawna cywilizacja 
5. W nim okulary 
6. Ssak w biało-czarne paski 
7. Tańcowała z nitką 
8. Jej dzień 26 maja 
9. DuŜy owoc podobny do melona 
              Adam Ryczkowski kl. 5b 
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      BYLIŚMY TAM 
      Warszawa, Centrum Kopernika i „Wedel” 

    Latający dywan, wielki kołowrotek, magiczny diament, waga, która powie ci ile wody moŜna     
w ciebie wcisnąć - to wszystko moŜna zobaczyć w Centrum Nauki Kopernika. “Latający dywan”, 
nie jest prawdziwym latającym, ale jeŜeli wciśniesz czerwony guzik, to zaczyna jeździć we 
wszystkie moŜliwe strony. Obija się nawet o fotele, które stoją obok. Widziałeś kiedyś kołowro-
tek w klatce chomika? W Centrum jest  taki kołowrotek. MoŜna do niego  wejść i zacząć biec. 
Świetne uczucie. Moją ulubioną atrakcją był diament. Wyobraź sobie, Ŝe w wielkim pudle  jest 
diament (nie wiem czy prawdziwy, czy nie). Wkładasz do tego pudła rękę i próbujesz złapać dia-
ment, ale diamentu nie da się wyczuć. Nie wiem jak to zrobili, ale naprawdę mi się podobało. Jest 
teŜ tam wiele innych atrakcji, ale według mnie te, które opisałam były najfajniejsze.  
    Podobało mi się teŜ w galerii Mokotów. W tej galerii jest kawiarnia „Wedel”. Były tam lizaki  
z czekolady. Tak naprawdę była to zwykła czekolada na patyku, a cze-
kolada, jak to z nią bywa, jest smaczna.  W kawiarni „Wedla” były teŜ 
„czekoladowe mieszadełka”. Nie próbowałam ich w Warszawie, tylko  
w domu. Podam wam na nie przepis.  
Potrzebne będą: 1 szklanka mleka, 2 lub 3 kostki czekolady i widelec 
lub ostry patyczek. 
    A oto przepis: Szklankę mleka wlej do garnuszka i podgrzej. Kiedy mleko juŜ będzie ciepłe 
zdejmij garnuszek z gazu i wlej mleko do szklanki. Kostki czekolady nabij na widelec (lub paty-
czek). WłóŜ widelec z czekoladą do szklanki i zacznij mieszać. Mieszaj tak długo, dopóki czekola-
da nie rozpuści się. Efekt: mleko zrobi się czekoladowe. MoŜesz zrobić teŜ inne smaki np.: jeŜeli 
czekolada jest truskawkowa, to mleko będzie truskawkowe z posmakiem czekolady, jeŜeli nato-
miast uŜyjesz czekolady toffi, to mleko będzie miało smak toffi z posmakiem czekolady. 
    Zapraszam do odwiedzenia Warszawy i oczywiście do spróbowania czekoladowych mieszade-
łek.                                                                                                                Kaja Urbaniuk kl. 3a 
 

           Kleinwelka 

    18 października 2011 r. klasa 3a i 4a pojechały do Kleinwelki. 
Miejscowość ta znajduje się w Niemczech. W Kleinwelce jest 
park dinozaurów, miniatur i labirynt. 
 Na początku poszliśmy do parku miniatur. Wszystko 
było tam bardzo małe, nawet mur berliński. Później byliśmy         
w wysokim labiryncie z Ŝywopłotu. Musieliśmy bez mapy dotrzeć 
do mostu, a to wcale nie było łatwe. Mogliśmy jeździć na krzeseł-

ku    i oglądać labirynt z góry. W drugiej jego części wspaniale się bawiliśmy. Przechodziliśmy 
przez tor przeszkód, mały labirynt i szukaliśmy drogi do zjeŜdŜalni. W trzeciej części labiryntu 
odpowiadaliśmy na zagadki, dotyczące znanych bajek. Zagadek było 14. Gdy wszystkie odgadli-
śmy, to zajęliśmy się szukaniem zjeŜdŜalni, którą moŜna było wyjść z labiryntu. 
 Na wycieczce w Kleinwelce była fantastyczna zabawa. Zachęcam wszystkich do odwie-
dzenia tej miejscowości. 
                                                                                                                     Jakub Lewicki kl. 3a 
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                Dolina Baryczy   
      Dnia 07.11.2011r. w ramach zajęć dodatkowych pojecha-
łam wraz z innymi uczniami z naszej szkoły do Doliny Baryczy. 
Nasz wyjazd związany był z omawianym aktualnie tematem 
ptaków. Najpierw pojechaliśmy nad staw Grabownica, naj-
większy w Dolinie Baryczy. Przewodnik opowiedział nam, Ŝe 
moŜna tam spotkać ptaki takie jak: gęś białoczelną, gęś zbo-
Ŝową, gęgawę, kormorana, remizę, błotniaka stawowego, orła bielika, mewy, łabędzia niemego       
i krzykliwego, czaple siwą oraz białą. Niestety,  większość z tych ptaków poleciała juŜ na zimę do 
ciepłych krajów. Weszliśmy na wieŜę widokową, skąd było widać jezioro. Pomimo, Ŝe większość 
ptaków juŜ odleciała, zaobserwowaliśmy mewy oraz orła bielika.  
     Następnie pojechaliśmy nad staw Słupicki. MoŜna tam było równieŜ zaobserwować duŜo pta-
ków m.in. łyskę, - jest to ptak spokrewniony z Ŝurawiem. Nad tym stawem występuje teŜ  wiele 
gatunków perkozów - perkozek, perkoz dwuczuby, jest on najbardziej popularnym perkozem, 
perkoz rdzawoszyjny, zausznik. Są tam teŜ mewy śmieszki, które są najczęściej występującymi 
mewami w Polsce, rybitwę rzeczną, która jest u nas tylko na część wiosny i lato, oraz błotnika 
stawowego. Była tam teŜ czatownia – miejsce do obserwowania ptaków, zaobserwowaliśmy takŜe 
duŜo czapli.  
     Potem pojechaliśmy do Duchowna, gdzie zwiedziliśmy wiatrak koźlarz. Został on zbudowany w 
1617r. i przetrwał, aŜ do teraz, ale  juŜ nie działa. Dowiedzieliśmy się,  jak dawniej wyrabiano 
mąkę. Zwiedziliśmy takŜe skansen. Następnie pojechaliśmy do Milicza i obejrzeliśmy pałac oraz 
ruiny zamku, a przewodnik opowiedział nam legendę związaną z zamkiem i pałacem: o perłach 
skrzatów. Na tym skończyła się nasza wycieczka.   
                                                                                                                    Weronika Bihl kl. 6b 

     Ogród zoologiczny 
 

     Dnia 28 X b.r. uczniowie uczestniczący w projekcie ekolo-
gicznym mogli wybrać się z panią Bogumiłą Hucaluk-Pacek         
i panią Aleksandrą Jakubowską na bezpłatną wycieczkę do zoo. 
     Kiedy dojechaliśmy na miejsce, poszliśmy przed terrarium 
spotkać się z panią przewodniczką. Razem z nią udaliśmy się, 
mijając po drodze wybiegi lam i koni do sali, gdzie obejrzeli-
śmy prezentację o zagroŜonych wyginięciem drapieŜnikach. 
Następnie poszliśmy przed klatkę z wilkami. Nad nią była roz-

pięta siatka, co nas zdziwiło. Dowiedzieliśmy się, Ŝe wilki mogą skakać bardzo wysoko. 
     Trafiliśmy teŜ do ptaszarni. WraŜenie było cudowne, niektóre ptaki latały po całym pomiesz-
czeniu, a wiele z nich to gatunki egzotyczne, bardzo kolorowe. Niestety, musieliśmy juŜ udać się 
do wyjścia. Szkoda, Ŝe nasza wycieczka do zoo trwała tak krótko. 
 
                                                                                                             Michał Wiśniewski kl. 6b 
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     Od października b.r. uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu 
Dziecięcego Unikids, który działa przy Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu. „Studentami” uczelni są dzieci w wieku od 6 
do 12 lat. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 
odbyła się 23 października. Na ten dzień  zostaliśmy zaproszeni 
do Auli Jana Pawła II przy pl. Grunwaldzkim przez rektora Uni-
wersytetu Przyrodniczego, prof. Romana Kołacza. Tam otrzymali-
śmy indeksy, koszulki i birety oraz wysłuchaliśmy pierwszego wy-

kładu. Temat „Jak Ŝyć bezpiecznie?”, jak zachować się w sytuacji agresji lub przestępstwa, 
przedstawiła znana nam z ekranu telewizji sędzia Anna Maria Wesołowska.  
 W trakcie całego roku akademickiego, poza wykładami, mamy moŜliwość  udziału w wy-
branych przez siebie warsztatach.  Mnie najbardziej zainteresowały dwa z nich. Na zajęciach    
z astronomii wspólnie tworzyliśmy układ słoneczny, wykorzystując do tego celu… warzywa, owoce 
i kuchenne przyprawy. Największą jednak frajdę sprawiło mi projektowanie i budowanie robota   
z klocków lego. Kolejnym niesamowitym zadaniem było zaprogramowanie swojego robota tak, aby 
moŜna nim było sterować. W ten sposób nasze roboty  poruszały się. JuŜ nie mogę się doczekać 
kolejnych zajęć z robotyki. Wykładowca obiecał nam, Ŝe czekają na nas coraz trudniejsze zada-
nia. 
 Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat działalności uniwersytetu dziecięcego, zapra-
szam na stronę internetową: www.unikids.pl. 
                                                                                                                   Kasia Franczak kl. 5d 

Ten niezwykły struś! 
     Struś jest największym Ŝyjącym ptakiem. Mierzy ponad 2,5 m. Gdyby wszedł do mieszkania, 
sięgałby sufitu! Jest teŜ bardzo cięŜki, waŜy tyle samo, co kuc szetlandzki! 
Struś nie umie fruwać. Jednak, kiedy czuje się zagroŜony, moŜe biec z prędkością 72 km na godzi-
nę – szybciej niŜ koń wyścigowy. 
     Największym fruwającym ptakiem jest albatros wędrowny. Gdy rozłoŜy skrzydła, mierzy tyle 
samo, ile przeciętny samochód! 
                                                                                                      Wybrał Adam Ryczkowski kl. 5b 

     Czy wiedzieliście, Ŝe jest moŜliwe przekształcenie ołowiu w złoto? Potrzebne są ołów i reaktor 
jądrowy. Jako pierwszy zrobił to w 1980 r., fizyk jądrowy Glenn Seaborg.  

     AŜ 2 000 000 000 (2 miliardy) atomów zmieściłyby się w kropce na końcu tego zdania. 

     Fotony, cząstki światła, są naprawdę stare i docierają do nas z najdalszych galaktyk licząc juŜ 
ponad 12 000 000 000 (12 miliardów) lat. 

     W baryłce ropy jest dość energii do zagotowania 30 000 litrów wody. Byłaby bardzo duŜa her-
bata. :)                                                                                             Wybrał Mateusz Mazurek kl. 3a                                              

SMS-y 

     SMS-y mają juŜ 15 lat. Pierwszą wiadomość tego typu wysłał  angielski inŜynier 3 grudnia 
1992 r. Napisał „Wesołych Świąt”. Teraz co miesiąc wysyła się prawie 5 miliardów  SMS-ów 
na całym świecie.                                                                                           Kaja Urbaniuk kl. 3a 
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          Wywiad z reniferem Rudolphem 
- Skąd się wziąłeś? 
- Wersje są dwie. W pierwszej mam tatę Donnera- po polsku Profesorka, który jest dziewiątym 
reniferem w zaprzęgu Mikołaja. W drugiej -  powieściopisarz Robert L. May w pewną noc Wigilij-
ną w 1939 roku zobaczył małe czerwone światełko, które bardzo szybko się przemieszczało. Tak 
wpadł na pomysł napisania ksiąŜki o mnie. 
- Ile masz lat? 
- Urodziłem się w 1939 roku (tak napisał May), czyli mam 72 lata. 
- Ile reniferów jest jeszcze oprócz ciebie? 
- Jest jeszcze 8 latających reniferów. 
- Którym reniferem jesteś w zaprzęgu Mikołaja? 
- Jestem pierwszym reniferem, czyli prowadzę zaprzęg. 
- Dlaczego twój nos jest czerwony? 
- Mój czerwony nos świeci, dlatego jestem pierwszym reniferem w za-
przęgu, bo oświetlam Mikołajowi drogę. To teŜ znak rozpoznawczy mój     
i zaprzęgu. 
- Czy opowiesz nam, jak stałeś się reniferem Mikołaja? 
- Było to tak -  urodziłem się z czerwonym nosem. Byłem inny niŜ pozostałe renifery. Stałem się 
pośmiewiskiem wszystkich innych reniferów. Pewnego razu, w noc Wigilijną było bardzo mgliście, 
było aŜ tak mgliście, Ŝe Mikołaj chciał zrezygnować ze swojej corocznej podróŜy, ale zobaczył 
mój czerwony i świecący nos. Pomyślał, Ŝe mój nos oświetliłby mu drogę. Wstąpiłem do zaprzęgu. 
Teraz inne renifery szanują mnie i lubią. 
- Czy masz jakąś ulubioną piosenkę na swój temat? 
- Tak. Ta piosenka ma tytuł „Rudolph the red- nosed Reindeer”, czyli „Rudolf czerwononosy”. 
- Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? 
- Tak. Chciałbym Ŝyczyć spokojnych i radosnych Świąt wszystkim czytelnikom „Ikarka”. 
                                                                                                                      Kaja Urbaniuk kl. 3a 
Źródło: Wikipedia „Rudolf czerwononosy i zaprzęg świętego Mikołaja” 
                                                       

Rys. Weronika Bihl  kl. 6b 

        Świąteczne Ŝyczenia  
     Z okazji zbliŜających się duŜymi krokami Świąt BoŜego 
Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2012, Ŝyczymy 
wszystkim uśmiechu na twarzy, wielu radosnych chwil w gro-
nie rodzinnym, duŜo prezentów pod choinką i ... miłego czyta-
nia „Ikarka” 
                            Vanessa Lipska kl. 4c wraz z całą Redakcją 
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       Duszniki Zdrój 
     Duszniki Zdrój to małe, urocze miasteczko. MoŜna miło spę-
dzić tu czas w malowniczym parku, w którym równieŜ znajduje 
się Pijalnia Wód Mineralnych. W centrum parku wybudowana 
jest olbrzymia fontanna, która wieczorem w rytm muzyki za-
chwyca róŜnymi kolorami.  
     Ciekawą atrakcją jest Dworek Chopina, w którym przed laty 
koncertował sam artysta. Przy wjeździe do miasta wita nas Muzeum Papiernictwa, gdzie nawet 
dziś moŜna dowiedzieć się, skąd się bierze papier. Nad miastem góruje wieŜa kościoła pod we-
zwaniem św. Piotra i Pawła. Warto wejść do środka i zobaczyć ambonę w kształcie wieloryba       
z otwartą paszczą.  
     Duszniki Zdrój to świetne miejsce na odpoczynek dla całej rodziny. 
                                                                                                                 Gabrysia Surgut kl. 3a 

 Drezno (Niemcy) 
     Lokalizacja: 265 km na zachód od Wrocławia (mniej więcej 2,5 do 3 godzin autostradą . 
Atrakcje: 
     - Glaserne Manufaktur (Montownia Volkswagena). MoŜemy tu na własne oczy prześledzić 
etapy powstawania samochodów Volkswagena od pierwszych części do gotowego samochodu. 
     - Hygiene Museum (Muzeum higieny). MoŜemy tu się zabawić w odkrywców i zbadać sekrety 
naszego świata. Wiele stanowisk pozwala nam poznać fakty z Ŝycia człowieka. Jest tam na przy-
kład stanowisko, gdzie moŜemy się poczuć jak swoja babcia czy dziadek. MoŜna takŜe poznać 
zapachy zwierząt. MoŜna nawet zmierzyć się w „walce umysłów” w  grze, polegającej na prze-
pchnięciu kulki na pole przeciwnika.  Kulki nie dotykamy rękami, a jest wprawiana w ruch poprzez 
sygnały mózgu odczytywane czujnikami umieszczonymi na naszej głowie. 
     - Technik- und Verkehrsmuseen (Muzeum techniki i Muzeum pojazdów mechanicznych). Są to 
dwa róŜne muzea. W Verkehrsmuseum moŜemy prześledzić rozwój pojazdów mechanicznych. 
Pojazdy jeŜdŜące, latające i pływające - modele i prawdziwe eksponaty czekają na nas. W Mu-
zeum Techniki przeprowadzamy róŜne eksperymenty, które przybliŜają nam działanie natury. Na 
przykład moŜna się znaleźć w środku wielkiej bańki mydlanej lub moŜemy tworzyć dźwięki doty-
kając przedmiotów, czy nawet zobaczyć skutki wichury. 

     - Muzeum Porcelany. Jeśli lubisz porcelanę (białe 
złoto) to jest to miejsce dla ciebie. Zobaczysz tu masę 
wyrobów z porcelany. Jeśli jednak masz „dziurawe ręce”, 
to tu niczego nie dotykaj. 
     - I oczywiście najwaŜniejsze miejsce: Zwinger - pałac 
królewski i skarbiec z najcenniejszymi eksponatami. 
Między innymi moŜna zobaczyć szablę zwaną 
"Batorówką", rozdawaną posłom przez Jana III Sobie-
skiego w czasie wyborów na króla.  
     Zapraszam do Drezna-                Karol Machoś kl. 5b 
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      Jaszczurki 
     Jaszczurki są gadami. Mają łuskowatą skórę, długie ogony i Ŝyją na ogół w cie-
płych krajach. Choć są zimnokrwiste, mogą poruszać się bardzo szybko, chętnie 
wygrzewają się na słońcu. 
Jaszczurki to bardzo inteligentne zwierzęta. Gdy wygrzewają się na słońcu, ich 
skóra robi się bardziej miękka, a gdy są w cieniu, ich skóra twardnieje. 
     U nas w ogrodzie mieszkały trzy jaszczurki, ale pochowały się na jesień. Jedna z nich miała 
urwany ogon. Jeśli niektórym gatunkom jaszczurki urwiemy ogon, to w ciągu ośmiu- dziewięciu 
miesięcy wyrośnie następny. 
     Jaszczurki kopią norki, Ŝeby przetrwać jesień i zimę. Wiele jaszczurek ciemnieje pod wpły-
wem słońca, co pozwala im lepiej pochłaniać ciepło. 
Moloch straszliwy z Australii wygląda przeraŜająco, ale jest nieszkodliwy. Jego ostre kolce 
chronią go przed drapieŜcami. Heloderma arizońska Ŝyje na pustyniach Ameryki Północnej. Ja-
skrawe czerwono-czarne ubarwienie ostrzega, Ŝe jej ukąszenie jest jadowite. Agama kołnierza-
sta z Australii podnosi swą ogromną krezę, aby odstraszyć napastnika. 
     Czy wiesz, Ŝe najmniejsze gekony z Wysp Dziewiczych, mają długość 35mm? 
                                                                                                                Lena Frankowska kl. 3a 

             Wiewiórki 

     Wiewiórki są małymi, leśnymi zwierzątkami. Mają krótkie nogi z ostrymi 
pazurkami, które umoŜliwiają „wspinaczkę” po drzewach. Puszysty ogon 
wiewiórki pomaga w utrzymaniu równowagi, a przy skokach z duŜej wysoko-
ści - pełni funkcję spadochronu. Przysmakiem tych gryzoni są orzechy 
laskowe. Chętnie jedzą takŜe inne orzechy, jagody, nasiona drzew, ale teŜ 

grzyby, korę, pąki, pędy i owady. Wiewiórki, podobnie jak większość leśnych zwierząt, gromadzą 
zapasy Ŝywności w swoich dziuplach. Sporą część jedzenia później znajdują, a te nasiona, które 
nie zostały odnalezione, kiełkują. W ten sposób wiewiórki sadzą lasy. 
                                                                                                                     Kasia Franczak kl.5d 

 

 
                       Koń na biegunach 
 
Koń na biegunach 
stał w kącie smutny 
i czekał 
przyszłam ze szkoły 
prosto do niego 
uśmiechnął się 
bawiliśmy się razem 
do późnej nocy 
dobranoc, koniku 
                                       Aleksandra Hołda kl. 6b 

                            Kolory 
 
Jabłko jest zielone. 
Truskawki są czerwone. 
RóŜowe są maliny 
Wielkości spręŜyny. 
Fioletowe są... chyba śliwki, 
Zielone są listki pokrzywki, 
Ale uwaŜaj, bo cię poparzy,  
czerwone plamki zostawi 
I jak muchomor będziesz, 
Ale taki nieprawdziwy. 
    Wierszyk i rys. Wiktoria Korzecka kl. 3a 
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KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM  
  „Opowieści z Narnii:   
Lew ,Czarownica i stara szafa” 
 

Gra „Opowieści z Narnii”  przedstawia znane wam juŜ prawdopodobnie ro-
dzeństwo Pevensie: Piotra, Zuzannę, Edmunda i Łucję. W grze to właśnie 

grający wybiera,   którym z rodzeństwa będzie.  KaŜde z dzieci ma specjalne umiejętności: 
- Zuzanna swoim rogiem uśpi kaŜdego, kto stanie jej na drodze, potrafi równieŜ strzelać z łuku. 
- Piotr swoim mieczem umie pozbawić przeciwnika zbroi, a tarczą uchronić się przed najgroźniej 
zadawanymi ciosami. 
- Edmund dzięki temu, Ŝe jest wysportowany, potrafi wspiąć się na czubek latarni czy drzewa  
pozbawionego gałęzi. 
- Łucja swym cudownym eliksirem uzdrowi całe rodzeństwo. 
Celem gry jest odebranie Białej Czarownicy władzy. Niech grający PomoŜe Edmundowi i Łucji  
znaleźć najtrwalsze kry, by mogli przejść na drugą stronę rzeki. Razem z dziewczynkami przy-
wróci do Ŝycia posągi i odzyska KER-PARAVEL. Jeśli ktoś woli, moŜe przeŜyć tę przygodę  razem 
z przyjacielem, grając we dwie osoby. My osobiście uwielbiamy tą grę i mamy nadzieję, Ŝe  i wam 
się spodoba. 
                                                                                        Weronika Głogowska i Ada Buczek kl. 5a 
 

 
Umiesz obsługiwać komputer? Jak nie, to nie czytaj  

VLC media player  
     VLC Media Player (czyt. VLC media plejer) to program do odtwarzania muzyki i filmów, który 
obsługuje bardzo duŜo formatów plików. Znakomicie zastępuje domyślny odtwarzacz, czyli Win-
dows Media Player (czyt. Łindołs Media Plejer). Gdy zainstalujesz ten program to nie musisz 
instalować dodatkowych programów. 
     W programie moŜna ustawić głośność na 200%, co sprawdza się w laptopach ze słabymi gło-
śnikami. Program bardzo dobrze radzi sobie z płytami CD i DVD. Ma teŜ trochę zabawną funk-
cję, a mianowicie przyspieszanie i spowalnianie odtwarzania. MoŜna się z tym bawić na całego :) 
                                                                                                                    Filip Kaczmarek kl. 4e 

Mozilla Firefox 
     Firefox to bardzo popularny program do przeglądania Internetu (przeglądarka internetowa). 
Jest o wiele lepsza od domyślnego Internet Explorera, bo się nie laguje* oraz jest na nią mało 
wirusów. MoŜna szybko przechodzić na ulubione strony, dodając je na pasek zakładek u góry 
okna przeglądarki. MoŜesz od razu przejść na strony, na które często wchodzisz, dzięki przyci-
skowi „Często odwiedzane” z lewej strony paska zakładek. MoŜna teŜ uaktywnić** tryb prywat-
ny, dzięki któremu na komputerze nie pozostaną ślady po przeglądaniu strony. Do programu moŜ-
na teŜ instalować wtyczki i dodatki, które dodają do przeglądarki nowe funkcje, np. szybkie 
pobieranie plików. 
   * laguje – zacina 
** uaktywnić - włączyć                                                                                 Filip Kaczmarek kl. 4e 
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Certyfikat "Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci" 
     Nasza szkoła otrzymała Certyfikat "Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci". Został nam 
przyznany za udział w roku szkolnym 2010-2011 w projekcie edukacyjnym "Wrocławskie Dzieci 
Uczą Segregować Śmieci", który odbył się pod patronatem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Konkursy Ligi Ochrony Przyrody 
     W multimedialnym konkursie "Myślistwo - ekscentryczne  hobby czy konieczność" III 
miejsce zdobył OSKAR JAROSZ z kl. 6e. W konkursie plastycznym "Leśne uroczysko" wyróŜ-
nienie otrzymała OLIWIA SKALSKA z kl. 4d oraz ZUZANNA JAWORSKA z kl. 4b. W konkursie 
fotograficznym "Paprocie i widłaki" wyróŜnienie otrzymała HELENA TOMPOL z kl. 5d, NATA-
LIA JELONEK  z kl.5c oraz JAN JANCEWICZ  z kl. 4a. 

     Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej 
     9 listopada 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 8 we Wrocławiu odbył się  
Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowały 11.8  
„Szalone Dzieciaki” - ZUZANNA NAKONIECZNA, WIKTORIA CHOJCAN, JULIA ŁUCKOŚ oraz 
MATEUSZ KACZMAREK. W festiwalu brały udział chóry, zespoły z róŜnych szkół podstawowych   
z całego Wrocławia. Nasza reprezentacja piosenkami: „Kochamy Polskę” i „Pałacyk Michla” wywal-
czyła sobie I miejsce. 

Konkurs dla kl. IV „Z kulturą na co dzień” 
     Laureatkami konkursu zostały: KASIA śURYŃSKA z kl. 4e i TOSIA PAWELEC z kl. 4a  - uzy-
skały 42 pkt. na 44. Drugą lokatę zdobyli: OLA GÓRA i JAN PACZEŚNIAK  z kl. 4b (41 pkt.) 
Trzecią  lokatę uzyskali: NATALIA MORSZTYN  z kl. 4a, AGNIESZKA GROBELNA i  IGOR LE-
WANDOWSKI z kl. 4e (40 pkt.) WyróŜnienia otrzymały: MAJA HANOWSKA z kl. 4a i MARTYNA 
KULIŃSKA z kl. 4b (39 pkt.). 

Finaliści szkolnego etapu konkursu zDolny Ślązaczek 
     Do II etapu konkursu zDolny Ślązaczek zakwalifikowali się: MAŁGORZATA DOBIECH kl. 6b, 
ALICJA FLESZAR kl. 6b, OLIWIA HEROK kl. 6b, BARTOSZ NAKONIECZNY kl. 6a, PIOTR PIW-
NIK kl. 6e, ŁUKASZ SERAFIN kl. 4d.  Etap powiatowy odbędzie się 16 listopada 2011. 

Sukces w biegach przełajowych 
     WERONIKA KOWALCZYK z kl. 6b zdobyła srebrny medal, WIKTORIA SIENKIEWICZ z kl 6e 
była piąta. NATALIA FELSZTYŃSKA z kl. 5a była 12.  

Finał strefy ZACHÓD w piłce ręcznej 
     Reprezentacja chłopców zajęła 2 miejsce, równieŜ dziewczęta wywalczyły 2 pozycję. 
W ścisłym finale Mistrzostw Wrocławia w piłce ręcznej chłopcy z naszej szkoły zajęli 4 miejsce. 

Sukces najmłodszych koszykarek 
     DuŜym sukcesem zakończył się turniej minikoszykówki klas 1-3 na Zakrzowie o puchar dyrekto-
ra SP 44. DruŜyna z naszej szkoły zajęła I miejsce! Najlepszymi zawodniczkami turnieju zostały: 
Sandra Dubiel z kl. 2c, Hania Ludwiczyńska z kl. 3b. Zakończyły się rozgrywki międzyszkolne klas 
4-6 w koszykówce. W strefie zachodniej, SP 118 zajęła 1 miejsce w obu kategoriach. 
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          Ukryte miasto 
    KsiąŜka, którą chcę polecić nosi tytuł „Ukryte Miasto”. Jej autor, Ulysses Moore, 
opowiada o dwunastoletniej Anicie, która razem z mamą przeprowadziła się do Wene-
cji. Matka dziewczyny prowadzi prace konserwacyjne w Domu Bazgrołów. Budynek 
został tak nazwany, poniewaŜ naleŜał do znanego i cenionego malarza Morice Moreau, 
a jego ściany były pokryte rysunkami mistrza. 
    Pewnego dnia, podczas odwiedzin u mamy w pracy, Anita odkrywa coś dziwnego... W belce stare-
go domu znajduje farby, tajemniczy zeszyt z ilustracjami oraz dziwnymi, zaszyfrowanymi zapiska-
mi. Te rzeczy prawdopodobnie naleŜały do byłego właściciela domu. Dziewczynka o swoim odkryciu 
mówi tylko swojemu przyjacielowi-Tomasso. Oboje chcą się dowiedzieć, co znaczą symbole i obraz-
ki w tym dziwnym zeszycie. I tu historia staje się jeszcze bardziej zaskakująca i pogmatwana.... 
     Ta opowieść bardzo mi się podoba, poniewaŜ jest tajemnicza i niezwykle ciekawa aŜ do samego 
końca. Do przeczytania mam jeszcze kilkanaście stron tej fantastycznej lektury i nie mogę się 
doczekać wyjaśnienia sprawy. Polecam tę ksiąŜkę wszystkim czytelnikom „Ikarka”. 
                                                                                                              Katarzyna Franczak kl. Vd 

Tomek w krainie kangurów 

      KsiąŜka opowiada o chłopcu, który przeŜywa róŜne przygody z przyjacielem Bosma-
nem Nowickim, Ojcem oraz  przyjaciółmi w Australii. Muszą oni złapać róŜne gatunki 
kangurów. Tomek na statku zabija tygrysa ze sztucera, jednocześnie ratuje przyjacie-
la, pana Smugę. Polując z Bosmanem Nowickim, gubią się. 
      Drugą częścią z serii przygód Tomka jest „Tomek na Czarnym Lądzie”. Obie części 

są moŜliwe do wypoŜyczenia w naszej bibliotece szkolnej. Jest oczywiście więcej tomów, ale nie  
ma wszystkich. Polecam Wam przygody Tomka.                                            Lena Frankowska kl. 3a                    

     Norweski dziennik 

     „Norweski dziennik” Andrzeja Pilipiuka to trzytomowa seria ciekawych ksiąŜek o chłopcu, który 
ma amnezję pourazową i nie do końca jest człowiekiem. PrzeŜywa wiele przygód, zawiera przyjaź-
nie, choć ciągle musi się ukrywać i nie wszystko rozumie w swoim zagmatwanym Ŝyciu. Przeczytaj-
cie sami, niesamowita akcja ksiąŜki jest interesująca do samego końca. 
                                                                                                                 Olga Grześkowiak kl. 5c 

 

                                   Monster High    

 Jest to ksiąŜka  przeznaczona dla młodzieŜy, raczej dla dziewcząt, jednak 
moŜe ją czytać kaŜdy, kto chce. Opowiada o problemach nietypowych nastolatków. 
Głównymi bohaterami są: Draculaura -  wampir wegetarianka, Clawdeen Wolf – wilkołak, 
FrankieStein – frankenstein, Lagoona Blue – człowiek ryba, Cleo de Nile – Kleopatra, nietypowa 
mumia, Deuce Gorgon – gorgon z mitologii greckiej oraz Melody Carver jest zwykłym człowiekiem. 
Wszystkie wymienione osoby, oprócz Melody to RAD-owcy (RAD-ruch atrakcyjnie dziwnych). RAD-
owcy nie są groźnymi potworami, oni chcieliby Ŝyć razem z ludźmi, bez ukrywania się. Na razie, w 
pierwszej części, ukrywają się poprzez makijaŜe, duŜą warstwę ubrań, itp. Chodzą do szkoły z 
ludźmi  i trzymają się razem. Kiedy zostają zdemaskowani podczas dyskoteki, przez Frankie, wpa-
dają w tarapaty. Muszą jeszcze bardziej na siebie uwaŜać. Polecam serdecznie Monster High.                                      
                                                                                                                       Weronika Bihl kl. 6b 
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                        WYWIAD Z PANIĄ  MAŁGORZATĄ WOLAŃCZYK: 
 

- Od kiedy myślała pani o zawodzie nauczyciela? 
- Od szóstej klasy chciałam zostać nauczycielką. 
- Dlaczego chciała pani uczyć w klasach 1-3? 
- PoniewaŜ bardzo lubię pracę z małymi dziećmi. 
- Jaki dzień tygodnia pani lubi najbardziej? 
- Najbardziej lubię środę i sobotę. 
- Jaki jest pani ulubiony kolor? 
- Moje ulubione kolory to czerwony i fioletowy. 
- Czy pani lubi swoją pracę? 
- Tak, bardzo lubię swoją pracę. 
- O czym pani marzy? 
- O wspaniałych podróŜach. 
- Które klasy pani najłatwiej się uczy? 
- Najłatwiej mi jest uczyć klasę drugą. 
- Jaki jest pani ulubiony rodzaj sportu? 
- Moim ulubionym sportem jest łyŜwiarstwo figurowe. 
- Czy lubi pani zwierzęta? 
- Bardzo lubię. 
- Czy lubi pani czytać? 
- Tak, bardzo lubię czytać ksiąŜki. 
                                                 Rozmowę przeprowadzili: Lena Frankowska i Kuba Lewicki kl. 3a 
 

           WYWIAD Z PANEM MARIUSZEM DURLAKIEM: 
 

- Dlaczego pan został nauczycielem w-f? 
- Tak, po prostu... 
- Czy lubi pan swoją pracę? 
- Tak. 
- Czy klasy, które pan uczy robią postępy sportowe? 
- Myślę, Ŝe tak. 
- Czy jako dziecko marzył pan o zostaniu nauczycielem w-f? 
- Nie. 
- Czy lubi pan czytać ksiąŜki? 
- Lubię, ale nie mam na nie czasu. 
- A jakie pan lubi ksiąŜki? 
- Sensacyjne. 
- Czy lubi pan dzieci? 
- Tak. 
                                            Rozmowę przeprowadziły: Emilka Piotrowska i Kasia Rudzka z kl. 3a 
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      Johnny English 
     Agent 1 odkrył spisek, ale zginął, a z nim inni agenci. Tylko Johnny (Rowan At-
kinson) moŜe uratować Wielką Brytanię przed niebezpiecznym Pascalem Sauvage’m 
(John Malkovich). Brzmi jak początek nowego filmu o Jamesie Bondzie? Nie dajcie 
się zwieść. To jest film o głupkowatym i fajtłapowatym agencie Johnny’m English’u. Seans jest 
bardzo śmieszny i ciekawy. Jak się kończy – nie zdradzę. Oglądnijcie sami, polecam  -                                           
                                                                                                                Adam Ryczkowski kl. 5b 

 

 

     „Szalone noŜyczki” - sztuka dzieje się w czasach współczesnych        

i dokładnie tego samego dnia, w którym się na nią idzie do teatru. W pewnym 
zakładzie fryzjerskim „Szalone noŜyczki”, nad którym mieszka sławna pia-
nistka Izabella, dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Policjant (Wojciech Dą-
browski) po przyjściu „na golenie” zupełnie nie wiedział, co go spotka. Szef 
zakładu  Antoni Wzięty (Tomasz Lulek) goląc policjanta, zaciął go i zaraz po 

tym zgasło światło, w tym samym czasie w zakładzie przebywały jeszcze dwie osoby, Pani Basia 
(Joanna Pierzak) - fryzjerka i jej klientka, Pani Helenka. Po zapaleniu światła pani Basia słabnie  
i okazuje się, Ŝe zginęła w tym samym czasie pianistka Izabella. Policjant zaczyna prowadzić 
drobiazgowe śledztwo w tej sprawie. Nie mogę zdradzić zakończenia sztuki, poniewaŜ jest ona 
interaktywna i to Wy zadecydujecie o jej zakończeniu. Myślę, Ŝe nadaje się ona dla najmłod-
szych widzów, jak i na pewno spodoba się starszym. Sztuka ta podobała się bardzo i dlatego ją 
Wam polecam. 
                                                                                                         Tymoteusz Makowski kl. 5b 

KĄCIK FILMOWY... 

...… I TEATRALNY 

                     Przygody Tintina 
     Film zrealizowany na podstawie klasycznego komiksu frankońskiego, 
wydrukowanego w ponad 200 milionach egzemplarzy, tłumaczonego na 50 
języków. Nic nie jest w stanie powstrzymać śmiałego reportera śledcze-
go TINTINA, młodego bohatera ponadczasowego komiksu, przed roz-

wiązaniem tajemnic świata. W pierwszym z trzech planowanych filmów ten nieustraszony repor-
ter, jego niesforny, ale oddany pies Snowy oraz skłonny do bijatyk kapitan Haddock wyruszają, 
aby odnaleźć od dawna zaginiony statek, który kryje tajemnicę staroŜytnego skarbu... i klucz do 
odwiecznej klątwy.  
     To tyle ze strony http://www.filmweb.pl.  Od siebie dodam, Ŝe nie oglądałem filmu, ale jeśli 
jest tak dobry, jak jego zapowiedź, to musi być świetny. Ponoć jest w nim nie za duŜo akcji, ani za 
mało przygody. Według mnie film miałby nawet szanse na bycie równie dobrą produkcją, co se-
ria ,,STAR WARS", gdyby go bardziej rozwinąć. Polecam go wszystkim bez wyjątku. 
                                                                                                                       Karol Machoś kl. 5b 


