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W szkole pani mówi do uczniów: 
- Kochani, na ogromnych obszarach, 
gdzie żyją afrykańskie dzieci, nie ma 
ani jednej szkoły. Czy teraz już wie-
cie na co będziemy dzisiaj zbierać 
pieniążki? 
- Na bilety do Afryki! 

Nauczycielka języka polskiego pyta się 
uczniów:  
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 
"niedziela"?  
- Wakacje, proszę pani! 

Nauczycielka języka polskiego podczas lekcji 
gramatyki pyta: 
- Jeśli mówię: „Jestem piękna” to jaki to czas? 
Na to odpowiada Jasio: 
- Przeszły, proszę pani. 

- Jak poszło ci na egzaminie na prawo jazdy? 
- Niestety, oblałem. Jak już przejechałem 
całą trasę, to się okazało, że zapomniałem 
wziąć ze sobą egzaminatora. 

NASZE ŻARTY (Przepis na „ok-humor”) 
1. Usiądź w fotelu. 
2. Poproś rodziców o kupienie dobrych żelków z Lidla. 
3. Zrób coś, co sprawia ci radość. 
4. Spróbuj pierwszego żelka (z Lidla). 
5. Jeżeli ci posmakuje, zjedz wszystkie. 
6. Znowu usiądź, tym razem na kanapie. 
7. Na koniec- uśmiechnij się! I kup kolejną paczkę żel-
ków (z Lidla). 
Potrzebne będą: fotel, miękka kanapa, żelki, Lidl, zły 
humor, żeby go poprawić :) 
                          Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 4a 

  

Humor wybrali: Weronika Głogowska kl. 6a, Adam Ryczkowski i  Michał Franczak kl. 6b 

- Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?  
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso. 

Gadatliwa żona pyta męża: 
- Kochanie, powiedz, co byś chciał dostać 
na urodziny? 
- Po prostu podaruj mi chwilę ciszy. 

Policjant do kierowcy:  
- Jechał pan ponad 100 km na godzinę. 
Nie przyszło panu do głowy, że może 
się pan zderzyć z innym samocho-
dem?!  
- Z innym samochodem? Na chodniku?  
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W NUMERZE m.in.: 
Zimowe wierszyki  
Warto zwiedzić 
Szkolny kącik SKO 
Byliśmy tam  
Za nami już... 
Kącik komputerowy i filmowy 
Kącik pupila 
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Warto przeczytać 
Nasze sukcesy 
Nasza twórczość (i galeria) 
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Ciekawostki i Humor  
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                Świąteczne życzenia 
Świątecznym obyczajem 
Gdy w Wigilię gwiazdka wstaje 
Pachnie gałązka świerkowa 
Życzenia śle redakcja „Ikarkowa”: 
Zdrowia, szczęścia i radości, 
A w Nowym Roku  
Wszelkiej pomyślności. 
                Vanessa Lipska kl. 5c wraz z Redakcją 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
 

   Zobaczcie, dopiero witaliśmy się z Wami na początku roku szkolnego,  
a tu już niedługo pierwszy semestr za nami! I zima w  pełni. A przed nami  
Święta, odpoczynek w rodzinnym gronie i… pyszne świąteczne potrawy. 
Co lubią najbardziej uczniowie naszej szkoły, dowiecie z sondy, przepro-
wadzonej wśród Waszych rówieśników. Ale przede wszystkim w gazetce 
znajdziecie dużo ciekawych artykułów dotyczących życia szkoły, nie za-
braknie też dobrej zabawy.  Zapraszamy, czytajcie naszą gazetkę! 
                                                                                        Redakcja                                         A
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Cliparty -źródło: Internet 

Rys. Natalia Jezior kl. 6b 

          Zima 
Bure chmury w dal płyną, 
nad doliną, niziną… 
Może spadną na głowę 
Białe gwiazdki śniegowe? 
 

Dmie wiatr chłodny, niemiły, 
drzewa liście zgubiły, 
odleciały już ptaki 
i las cichy jest taki… 
 

Przychodź zimo, nie zwlekaj! 
Każdy ciebie już czeka, 
Zając ciepłe ma futro, 
możesz przyjść choćby jutro. 
 

Ubierz naszą jabłonkę 
w białą, śnieżną koronkę, 
przykryj pola zamiecią,  
dużo śniegu daj dzieciom. 
             Autor: Czesław Janczarski 
Udostępniła: Karolina Machińska kl. 6a 

  Worek Mikołaja  
Pewnego mroźnego poranka, 
Kiedy śnieżek sypał w kolanka 
Wszyscy się bawili 
I o Mikołaju mówili, 
Że na święta przywiezie: 
Przede wszystkim rower dla ciebie, 
Wielki wór łakoci 
I wszystkim po dobroci. 
Chętnie nagrodzi 
Za przeróżne rzeczy: 
Za oczko w rajstopach 
mamy 
Za wełnę w sweterku 
taty 
I za oczywiście  
pięknie ułożone liście. 
                      Vanessa Lipska kl. 5c 
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1. Co najbardziej lubisz w Świętach Bożego 
Narodzenia? 
 

Misia 4d: To, jak wszyscy się razem spotykają. 
Asia 4d: Prezenty. 
Paulina 4d: Spotykać się z rodziną. 
Ola 4d: Prezenty. 
Agnieszka 4d: Prezenty. 
Zuzia 4d: Prezenty. 
Julia 4d: Prezenty. 
Michał 5d: Jeść. 
Bartek 5d: Jeść. 
Magda 4c: Spotykanie się z rodziną. 
Olga 6c: Spotkania z rodziną, dekorować choinkę. 
Weronika 6a: Rodzinną atmosferę. 
Kaja 4a:  Ozdabianie choinki. 
Wiktoria 4a: Jeść. 
Piotrek 4a:  Prezenty. 
Kuba 4a: Że większość rodziny spotyka się  w jed-
nym domu.                         
                                                                                               
                                                                                  Sondę przeprowadził Mateusz Kitzol kl. 4d 

2. Jaką potrawę wigilijną lubisz naj-
bardziej? 
 

Misia 4d: Barszcz z uszkami. 
Asia 4d: Barszcz z uszkami. 
Paulina 4d: Pierogi z kapustą i grzybami. 
Ola 4d: Barszcz czerwony z uszkami. 
Agnieszka 4d: Barszcz z uszkami. 
Zuzia 4d: Barszcz z uszkami. 
Julia 4d: Łososia i babeczkę czekoladową. 
Michał 5d: Barszcz z uszkami. 
Bartek 5d: Barszcz z uszkami. 
Magda 4c: Barszcz z uszkami. 
Olga 6c: Barszcz czerwony z uszkami. 
Weronika 6a: Barszcz z uszkami. 
Kaja 4a: Ryby. 
Wiktoria 4a: Karpia. 
Piotrek 4a:  Sernik. 
Kuba 4a: Barszcz z uszkami i sernik. 

              Zapytaliśmy naszych kolegów ... 

1. Alpejski kwiatek. 
2. Nic nie robi cały dzień. 
3. Miłość do ojczyzny. 
4. Stróże prawa. 
5. Mieszka w igloo. 
                               Jakub Lewicki kl. 4a 
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1. Śpiewają w koronach drzew. 
2. Na dwóch kołach z kierownicą, jedzie ulicą. 
3. Bije w naszym ciele. 
4. Muzyczny, występuje na scenie. 
5. Dzielimy się nim w Wigilię. 
6. Dwie deski do jazdy po śniegu. 
7. Miejsce, gdzie można wypożyczać książki. 
                                  Laura Jawor kl. 3a 
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1. Oglądamy go w kinie. 
2. Trzeci miesiąc roku. 
3. Ogromna ryba z wielkimi zębami. 
4. Zamieszkują ją kangury. 
5. Służy do wożenia małych dzieci. 
 
Wiktoria Korzecka i Gabrysia Surgut  
                                                 kl. 4a 

1) 

2) 

3) 

4) 

1. Bohater filmowy, Jaś... 
2. Szyba w telewizorze. 
3. Pływa lub smażona, bez ości… 
4. …masz lat? 
5. Pan na emeryturze. 
                            Natalia Jezior kl. 6b 

1. Rośnie na polach, będzie z niego 
chleb. 
2. Do pary z nitką. 
3. Pada z niej deszcz. 
4. Można się w nim bujać i odpoczy-
wać. 
5. Pojazd dla rolników. 
6. Wpływa do morza. 
7. Dziki … 
8. Jeden lód, dwa … 
9. Pierwszy wiosenny miesiąc. 
10. Inaczej wojska, siły zbrojne 
danego państwa.                                                             
                      Karolina Butryn kl. 4b 

1.W święta Bożego Narodzenia leżą pod choinką. 
2. Zimą pada z nieba. 
3. Kiedy na dworze jest zimno, to mówimy, że 
zawitał Dziadek… 
4. Dzieci lepią go ze śniegu.                                                                     
                                             Hania Kolebuk kl.3a 

1. Piłkarska druży-
na Wrocławia. 
2. Zjeżdżamy na nich ze stoku. 
3. Do czytania o ciekawych przygodach. 
4. Lepi się go w zimie. 
5. Służy do wjeżdżania na stok. 
                         Hanna Frankowska kl. 3a 
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 Wiedeń 
       Wiedeń jest miastem o bardzo starych korzeniach. Już w staro-
żytności na jego terenie stał obóz legionów rzymskich, który z czasem 
przekształcił się w osadę.  
    W architekturze Wiednia szczególnie zachwyca liczebność zabudo-
wy zabytkowej. Warto też zauważyć, że wewnątrz Ringu (ulicy o długo-
ści 5 km, okalającej całe stare miasto) nie ma prawie żadnego budynku 
powyżej czterech pięter. Niesamowita jest także secesja, kierunek   

w sztuce, którego w Wiedniu jest więcej, niż gdziekolwiek na świecie.  
    Będąc w tym mieście, warto zajrzeć do Belwederu, pałacu, w którym obecnie znajduje się gale-
ria sztuki, a w niej większość dzieł secesyjnego artysty Gustava Klimta. Słynny jego obraz 
„Pocałunek” jest jednym z symboli tego miasta.  
Urzędującą przez wiele wieków dynastią byli Habsburgowie. Również im zawdzięcza Wiedeń 
ogrom perełek architektonicznych, m.in.: pałace Hofburg i Schönbrunn, zadziwiające ilością sal,    
z których każda jest większa niż przeciętne mieszkanie i wyższa niż dwa piętra. 
Poza tym Wiedeń jest miastem, w którym tworzyli tak wybitni kompozytorzy, jak Mozart czy 
Johann Strauss. Z tych i wielu innych powodów warto choć raz odwiedzić stolicę Austrii. 
                                                                                                              Michał Biernat, absolwent 

Czy wiesz, że… 
- Kiedyś uważano, że Ziemia jest środkiem Wszechświata. 
- Najprawdopodobniej w naszej galaktyce są dwie planety (nie licząc Ziemi), na których istnieje 
życie. Na jednej biegają zwierzęta podobne do dinozaurów, a na drugiej inteligentne istoty już 
dawno wymarły, więc ani z jedną, ani z drugą nie mamy kontaktu. 
- Księżyc w swojej podróży wokół Ziemi zwraca się do nas cały czas jedną stroną. 
- Neurony w mózgu pędzą z prędkością dźwięku. 
                    Przygotował: Mateusz Pańczyszyn kl. 4a (na podstawie książek z serii „CO I JAK”: 
„Kosmos”, „Księżyc”, „Mózg”)  

Kwiaty 
   Zastanawialiście się czasem, dlaczego kwiaty są kolorowe i ładnie pachną? Dzieje się tak, gdyż 
chcą przyciągnąć owady i inne zwierzęta. Goście częstują się kroplami słodkiego nektaru ukrytego 
we wnętrzu kwiatu. Przy okazji nieświadomie zabierają ze sobą ziarenka pyłku kwiatowego, który 
przenoszą do innego kwiatu. Kiedy pyłek trafi na słupek innego kwiatu, zaczyna powstawać nasion-
ko. Takie rośliny nazywamy owadopylnymi. Wiele drzew i traw rozsiewa pyłek na wietrze. Nie 
potrzebują żadnych owadów, więc nie tworzą kolorowych kwiatów. Takie rośliny nazywamy wiatro-
pylnymi.                                                                                                      Adam Ryczkowski kl. 6b                         
                                                                                         *                                                                                                                                          

   Sól kamienną możemy wyprodukować sami. Trzeba do kubka z wodą wsy-
pać taką ilość soli, aby się nie rozpuściła. Wlać roztwór do płaskiego naczy-
nia. Gdy woda wyparuje na dnie powstaną małe kryształy, będą jednak nie-
wielkie. Aby uzyskać większy kryształ należy przywiązać nitkę np. do kredki. 
Na nitce powstaną małe kryształy. Należy zdjąć wszystkie i zostawić jeden. 
Kryształ zacznie się powiększać (będzie się powiększał za sprawą przywiera-
nia rozpuszczonej soli). 

                                                                                                                  Lena Frankowska kl. 4a   
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      BYLIŚMY TAM 

 

      
 
 

Sekrety Żyrafy Lokatki 
   Każdy z nas ma marzenia, czasami dla ich spełnienia potrzebne są pieniądze. 
Zbierać je możemy w różny sposób. Najważniejszą sprawą jest dobre ich 
ulokowanie. Super doradcą jest Żyrafa Lokatka z SKO, która cierpliwie wy-
tłumaczy i wprowadzi w sekrety finansów. Szkolna Kasa Oszczędności, którą 

pamiętają nasi rodzice, jest nowoczesną platformą, na której wszyscy po zalogowaniu możemy 
zakładać elektroniczne skarbonki, za pomocą których gromadzi się pieniądze na określony cel. 
Systematyczne oszczędzanie nagradzane jest zdobywaniem wirtualnych medali oraz odsetkami od 
zgromadzonych funduszy. Wszystkich wpłat i wypłat dokonują osoby dorosłe. Korzystanie z SKO 
nic nie kosztuje, dlatego zamiast trzymać pieniądze w domowej skarbonce warto jest spróbować 
oszczędzać z Żyrafą. 
                                                                                                             Natalia Wiatrowska kl. 6 c 
   Osoby, które chcą założyć konto SKO i oszczędzać z Żyrafą Lokatką zapraszamy do  opiekuna 
SKO – p. Małgorzaty Metelicy - gab. 72. Zapraszamy również do odwiedzania Bloga naszej szkoły 
na stronie internetowej: http://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-nr-118-wroclaw. 
To  wirtualna kronika SKO, która jest szansą na zdobycie cennych nagród dla naszej szkoły. Wy-
starczy, że Ty, drogi uczniu, polubisz nasz Blog. Dziękujemy!  

                       
                                                                       

Wystawa „Eksperymentuj” 
   Dnia 7 XI 2012 r. uczniowie naszej szkoły – uczestnicy programu SKO - 
zostali zaproszeni przez Bank Polski PKO na wystawę „Eksperymentuj!", 
która została przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik. Interaktywna 

ekspozycja pozwoliła naszym uczniom zdobywać wiedzę z zakresu fizyki, biologii i matematyki 
podczas zabawy. Samodzielnie przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty w naturalny sposób 
pobudziły ciekawość świata i radość z przeżywania wspólnej naukowej przygody.  
   Wśród różnorodnych, interaktywnych eksponatów z biologii, fizyki i matematyki mogliśmy zoba-
czyć: 
- Stojak z obracającą się płytą, który doskonale ilustruje twierdzenie Pitagorasa. 
Zawarta w nim ciecz przepływa między „kwadratami” zbudowanymi na przeciwpro-
stokątnej i przyprostokątnych trójkąta prostokątnego. Trochę zawiłe, ale praw-
dziwe:) 
- Tablica Galtona jest to stojak z obracającą się płytą, w którym spadające kulki 
odbijają się od rozmieszczonych na ich drodze pręcików i trafiają do rynienek 
znajdujących się u dołu tablicy. 
- Wirujące krzesło jest to eksponat, który doskonale obrazuje teorię zachowania 
momentu pędu. Składa się z obrotowego krzesła i obciążonych kół rowerowych z uchwytami. Zmia-
na pozycji rozkręconego koła powoduje obracanie krzesła. 
- Półkule magdeburskie jest to eksponat obrazujący siłę ciśnienia powietrza atmosferycznego 
wywieranego z zewnątrz na półkule. Po wypompowaniu powietrza spomiędzy półkul ich rozerwanie 
staje się niemożliwe. 
   To zaledwie namiastka tego, co uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć podczas eksperymentów.  
SKO -wicze z SP 118 serdecznie dziękują p. Ani S. z Banku PKO za zaproszenie.  
                                                                                                      Małgorzata Metelica – pedagog  

 

Natalia Wiatrowska kl. 6 c, oszczędzająca w SKO. Interesuje się 
wschodnimi sztukami walki oraz bardzo lubi czytać książki. 
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  Na ferie miś Piotruś pojechał w góry, na obóz. Hurra! Na pewno będą lepić bałwany, zjeżdżać na 
nartach i grać w śnieżki! Ale zaraz… Przecież Piotruś nikogo tam nie znał. A co, jeśli nikt go nie 
polubi? Och, nie! Miś oderwał wzrok od okna, wstał i zaczął wyjmować swoje rzeczy z walizki. Na-
gle, kątem oka zobaczył płaczącego w kącie króliczka. Piotruś podszedł do niego i spytał, o co cho-
dzi. Okazało, że króliczek nazywa się Tomek i że zapomniał swojego sweterka. Teraz na pewno 
będzie mu zimno!  
- Nie martw się. Ja mam dwa polarki, pożyczę ci jeden- zaproponował Piotruś.  
- O, dziękuję, Piotrusiu. Mam u ciebie dług wdzięczności.  
    Następnego dnia cała grupa poszła w góry, na spacer. Piotruś i Tomek zbierali ładne kamienie. 
Miś znalazł wspaniały okaz, ale nagle nad jego głową zakrakała wrona. Piotruś upuścił kamień, a ten 
potoczył się w dół. Bardzo smutny miś już zaczynał płakać, gdy usłyszał: 
- Nie martw się. Dam ci swój kamyczek. Proszę – powiedział Tomek, wyciągając kamyk. 
- Dziękuję- odparł Piotruś i szczęśliwy, uśmiechnął się.  
    Bo warto pomagać.                                                                                                                 
                                                                                    Autorka Natalia Jezior kl. 6b  
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Zimowy malarz 
   Pewnego mroźnego poranka z chmur zaczął się sypać złoty pył. Zaciekawiony króliczek Sami 
wyszedł ze swojego domku na dwór, aby lepiej się temu przyjrzeć. Gdy uważniej popatrzył w górę, 
spostrzegł małą istotę skaczącą z chmurki na chmurkę. Przypatrywał się jeszcze chwilę.  
– Witaj króliczku – odezwała się istotka. -  Nazywam się Agnieszka i jestem świątecznym anioł-
kiem  – grzecznie się przedstawiła. 
- Witaj aniołku - w odpowiedzi powiedział Sami.  
- Czy mogłabym prosić cię o pomoc króliczku? - odezwała się znowu Agnieszka. – Wiesz, że pod-
czas mrozu na oknach Pani Zima maluje piękne wzory. W tym roku złamała rękę i prosi cię o zastą-
pienie jej podczas świąt. Czy się zgadzasz? 
- Tak, chętnie - odpowiedział Sami.  
   Jeśli podczas świąt na oknach zobaczycie piękne wzory, będziecie wiedzieli, że to Sami je na-
malował.  WESOŁYCH  ŚWIĄT!                                                                                                           
                                                                                                       Autorka Vanessa Lipska kl. 5c 
    

Rys. Lena Frankowska kl. 4a Rys. Vanessa Lipska kl. 5c 
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Rys. Kuba Lewicki kl. 4a 
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     W międzyszkolnym konkursie grafiki komputerowej "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat", sukcesy odnieśli również nasi graficy komputerowi: II miejsce zajęła Hanna 
Kłopocka z kl. 5d, wyróżnienia otrzymali: Jakub Kułakowski z kl. 5d, Justyna Zemła z kl. 5a. 
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HASŁO: .......................................................... 

   Konkurs czytelniczy „Harry Potter i Czara Ognia” 
 I miejsce – Michał Marcinkiewicz  kl. 6c (76 pkt.), II miejsce – Franek 
Kolebuk kl. 6a (73 pkt.), III miejsce – Marta Kozimor kl. 6c (71 pkt.) 
 Wyróżnienie – Weronika Głogowska kl. 6a (70 pkt.) 

Szkolny konkurs "Z kulturą na co dzień" 
    Laureatkami szkolnego konkursu dla kl. 4, zostały uczennice z największą ilością prawidłowych 
odpowiedzi (42 punkty):  Agnieszka Dobiech kl. 4b,  Zuzanna Starczewska kl. 4b,  Milena Wróbel 
kl. 4c. Wyróżniono Martę Głogowską kl. 4b. 

Laureaci Konkursów LOP-u 
   W konkursie fotograficznym "Kwiaty jednoliściennych roślin lasów i łąk": I miejsce zdobyła 
Helena Tompol z kl. 6d. Wyróżnienia przyznano: Marcie Rotko z kl. 5a, Jakubowi Łyko z kl. 5a, 
Katarzynie Bilce z kl. 5a, Amelii Sobolewskiej z kl. 4d, Ninie Przegalińskiej z kl. 4c. 
W konkursie plastycznym "Ssaki polujące nocą" wyróżnienia zdobyli: Frnaciszek Kolebuk kl. 6a, 
Sara Głowinkowska kl. 2d, Marta Wróbel kl. 2d, Agnieszka Semeniuk kl. 2c. 

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY  
„Z poprawną polszczyzną na co dzień” 

   Do 2. etapu zakwalifikowali się uczniowie: Oliwia Bąk kl. 4 a, Wiktoria Korzecka kl. 4a, Jakub 
Lewicki kl. 4 a, Natasza Ptak kl. 4 a, Gabriela Surgut kl. 4 a, Kaja Urbaniuk Kl. 4a, Emilia Chłą-
dzyńska kl. 4 c, Wiktoria Lasek kl. 4 c, Aleksandros Zieliński kl. 4c, Jan Pacześniak kl. 5 b, Hanna 
Dzięciołowska kl. 5 e, Filip Kaczmarek kl. 5 e, Silvia Tarantini kl. 5 e, Tomasz Winecki kl. 6 d. 

Rys. źródło: Internet 
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                                                        *                                                           
6 grudnia byliśmy w kinie na filmie „Dino mama”3D. Na początku mieliśmy wraże-
nie, że film jest nudny, ale okazał się ciekawy. Trwał półtorej godziny. Opowiadał 
o trójce dzieci, które przeniosły się w czasie do okresu kredy (miliony lat wcze-
śniej). Ich wehikuł czasu miał kształt jajka, więc tak wyglądał, że mama – tyrano-
zaur wzięła ich za wyklute z jaja swoje dzieci.  O dalszych przygodach dowiedz-
cie się sami—polecamy:      Gabrysia Surgut, Piotr Łyczko i Kacper Pukienas kl. 4a 
                                                  *                                                           

    
    29 października 2012 r. klasa 4d pojechała odwiedzić grób patrona naszej szkoły. Cmentarz, 
na którym został pochowany Bolesław Orliński znajduje się przy ul. Smętnej. Pomimo śniegu udało 
nam się dojechać. Niektóre osoby z klasy przyniosły kwiaty i znicze. 

Mateusz Kitzol kl. 4d  

     Dnia 26.11. b.r. wraz z klasą byłam w Hali Stulecia na musicalu pt. 
„Okruchy życia”. Reżyserem był Karol Świtajski, który wcielił się w rolę 
Tomka. Postaciami pierwszoplanowymi byli też: Karol Jasiński – Żyleta, 
Paweł Pitucha – Bastian, Emilia Dworzyńska – Kasia i dwoje breakdance’i-
stów – Mariusz (MARIO) i Maciej (BANAN). Przedstawienie było żywe i 
ciekawe, postacie z precyzją oddawały przekaz reżysera. Była to historia 
Bastiana, któremu matka zmarła wcześnie, a ojciec traktował go jak rzecz, więc chciał on dołą-
czyć do bandy Żylety. Okazuje się jednak, że Bastian był dobrym chłopcem i zrezygnował z głu-
piego pomysłu. W klasie chłopca pojawił się nowy wychowawca, który zorganizował wycieczkę do 
lasu wierząc, że złe nawyki dzieci się zmienią. Nie mylił się.  

Jest to sztuka godna obejrzenia. Mnie zaciekawiła bardzo i myślę, że moje koleżanki 
również. Polecam ten musical. 
                                                                       *                                              Vanessa Lipska kl.5c 

   28 listopada b.r. nasza szkoła wygrała mecz koszykówki z SP nr 24, wynikiem 
36:10. Natomiast 3 grudnia po trzeciej lekcji nasza szkoła ponownie zagrała mecze z 
SP nr 26 i 68. Niestety, tym razem przegraliśmy oba mecze, ale przeszliśmy do fazy 
pucharowej.  
   13 grudnia, w środę, będziemy grać w finałach w hali przy ul. Mieszczańskiej.  
                                                                                                     Michał Sitnik kl. 6b                                                                                                                    

*                                                                                             
    

   29 listopada b.r., w czwartek, w godz. 16.30 – 19.00 odbyła się dys-
koteka andrzejkowa dla klas od czwartych do szóstych, którą prowa-
dzili d.j. Tymon i d.j. Łukasz. Podczas dyskoteki odbyły się otrzęsiny 
klas czwartych. Bawiliśmy się przy ciekawej muzyce, a królującą pio-
senką była Gangnam Style. Zabawę można zaliczyć do udanych, a at-
mosfera była miła. 
                                                                Michał Franczak, Adam Ryczkowski i Michał Sitnik kl. 6b 
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NAJGORSZE GRY WSZECHCZASÓW 
  „Big Rigs” – jest to gra wyścigowa stworzona przez studio GameMill, w której nie 
robimy nic innego, oprócz jeżdżenia na czas ciężarówką. Jak w przypadku każdego   
„niewypału”, nie obejdzie się bez masy błędów, np. nie da się grać dwiema ciężarów-
kami  spośród czterech dostępnych, ponieważ  gra automatycznie się wyłączy; nie 
działa jedna z pięciu dostępnych map i dzieje się to samo, co przy autach; nasi 
przeciwnicy nigdy nie ruszają podczas wyścigu, więc nieważne, ile czasu byśmy je-
chali i jaką trasą, to do mety dojedziemy pierwsi; gdy jedziemy na wstecznym, możemy jechać     
z nieskończoną prędkością, a wskaźnik na liczniku obraca się w kółko o 360o. Można by wymieniać 
więcej błędów, ale jest ich tak dużo, że nie zmieściłyby się na tej stronie. W porównaniu do po-
przedniego artykułu z tej serii, nie zauważyłem w tej grze żadnych plusów. Bardzo zaciekawiło 
mnie to, że jest to chyba jedyna płatna gra albo jedna z niewielu gier, w której nie ma dźwięku. 
Można uznać to za zaletę, ponieważ w takich „niewypałach” często można się spotkać z bezna-
dziejną ścieżką dźwiękową. Jeśli jednak będziecie chcieli zagrać w to „coś”, to nie myślcie nad 
zakupem tej pseudo-gry.  
   Gra nie posiada ograniczeń wiekowych. Moje oceny: grafika: 0/10, audio: brak oceny, grywalność: 
0/10. Ogólna ocena: 0/10                                                                      Tymoteusz Makowski  kl. 6b                                

                                                                                             

BAD PIGGIES 
    Gdy usłyszałem o nowej grze twórców kultowych już i znanych przez wszystkich 
„Angry Birds’ów”, ogromnie się ucieszyłem, gdyż sam jestem ich wielkim fanem. Tytuł 

od samego początku zapowiadał się niezmiernie ciekawie, ponieważ:  
- głównymi bohaterami miały być znane z kultowej „zręcznościówki” zielone świnki, 
- gra nie miała być już prostą „zręcznościówką”, ale grą logiczną, 
- mieliśmy budować pojazdy, które pomogą naszym bohaterom dotrzeć do skrawka mapy zawiera-
jącej położenie jaj ptaków. 
    Zapowiedzi sprawdziły się. Dostaliśmy prostą fabułę, trudniejszą od tej z „Angry Birdsów”, 
rozgrywkę ćwiczącą nasz umysł oraz możliwość pokierowania świnkami. Rozgrywka zmieniła się nie 
do poznania, ponieważ budujemy pojazdy z udostępnianych nam na każdym poziomie klocków. Gry-
walność oraz oprawa audio-wizualna stoją na bardzo wysokim poziomie. Początkowo myślałem, że 
rewolucyjne zmiany w rozgrywce będą złym pomysłem, jednak w trakcie gry moje zdanie zmieniło 
się. Podsumowując, gra stoi na bardzo wysokim poziomie, dorównuje ona „Angry Birds’om” i jest 
odmianą, której według mnie seria potrzebowała. Grę mogę z czystym sumieniem polecić wszyst-
kim, którzy lubią trochę pomyśleć. „Bad Piggies” najpewniej stanie się oddzielną marką, która bę-
dzie rozszerzana jak znane „Angry Birds’y”, kto wie, czy w przyszłości nie dane nam będzie zagrać 
w „Bad Piggies Star Wars”…  OCENA 9+                                         Poleca Łukasz Mikołajczyk kl. 5b                                                                                          

Fot. źródło: Internet 

                      Windows 8 
   Microsoft Windows 8 (czyt. majkrosoft łindołs osiem) jest najnowszą wer-
sją systemu operacyjnego Windows. System został wydany 26 października 
2012 r. i jest dostosowany do tabletów. Windows 8 posiada interfejs graficz-
ny „Modern UI”, wykorzystany wcześniej w systemie dla smartfonów Windows 
Phone 7. W Windows 8 zamiast klasycznego menu Start znajduje się kafelko-
wy panel startowy z programami. Dla użytkowników starszych wersji „okienek” 

nowy system może wydać się skomplikowany, jednak łatwo się do niego przyzwyczaić. Ci, którzy 
chcieliby kupić ten system mogą najpierw wypróbować go, pobierając poglądową wersję ze strony 
firmy Microsoft. 
                                                                                                                         Paweł Cegieła kl. 6a 

         KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
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                             Staszek i straszliwie… pomocna szafa 
   Książka opowiada o Staszku i jego kolegach, miłościach i wrogach. Jego rodzina 
przeprowadza się do innego domu, wyglądającego na opuszczony. Kiedy czytałam 
tą książkę, nie mogłam się od niej oderwać. Uważam, że jest wspaniała, nie tylko 
dla starszych, ale również i młodszych dzieci. 
                                                                                           Karolina Machińska 6a 

„Koralina” 
   Czytałam ostatnio bardzo ciekawą książkę Neila Gaimana pt. „Koralina”. Opowia-
da ona o przygodach dziewczynki, tytułowej Koraliny, która po przeprowadzce do 
nowego domu odkrywa małe, tajemnicze drzwi. Podstępem udaje się jej zdobyć do 
nich klucz, otwiera je i widzi … tunel. I tu tak naprawdę zaczyna się opowieść        
o magii, przygodach i przyjaźni. Bowiem tunel prowadzi do innego świata: niemal 
identycznego, jak nasz, ale jeszcze lepszego … tam wszędzie jest magia, przygody  
i … niebezpieczeństwo. Bo pozory mylą.  

   Co dzieje się dalej? Tego wam nie zdradzę. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Korali-
nie, to zapraszam do przeczytania książki.  
                                                                                                                       Natalia Jezior kl. 6b 

      „Na tropie sensacji” – „Kieliszek trucizny” 
   „Kieliszek trucizny” to pierwsza z trzech części serii „Na tropie sensacji”. Zau-
łek Waltera to jeden z wielu zaułków w Paryżu. No oko, zwyczajna uliczka, jednak 
mieszkańcy domu nr 11 wcale tacy zwyczajni nie są. Wszyscy oni pasjonują się 
sensacyjnymi zagadkami. 
Pewnego dnia pan Ludwik organizuje spotkanie utworzonego przez siebie klubu 
detektywów. Należy do niego prawie cały dom nr 11, w tym Nikola i Simon. Dwuna-
stoletnia Nikola i jedenastoletni Simon, mogący liczyć na pozostałych detekty-
wów, rozpoczynają śledztwo w sprawie Marcelego Dumonta, który rzekomo otruł swojego przyja-
ciela i jego żonę. Co z tego wyniknie? Zobaczcie sami.  
                                                                                              Polecam- Weronika Głogowska kl. 6a  

        Pierniczki Tosi                    
            Składniki:               150 g miodu, 
                                          1 szklanka cukru pudru, 
                                          2 jaja, 
                                          50 dag mąki, 
                                          80 g margaryny, 
                                          przyprawa korzenna, 
                                          5 g sody. 

   Miód, puder i jajka ucierać przez 10 minut. Mąkę, sodę i przyprawę dokładnie wymieszać,        
a następnie połączyć z utartymi wcześniej składnikami. Do powstałej masy wlać roztopioną          
i ostudzoną margarynę i dokładnie wymieszać. Smakosze mogą do piernikowego ciasta dodać 
orzechy   i kminek. Z ciasta uformować kulę i pozostawić w lodówce na 1 dzień. Następnego dnia 
po rozwałkowaniu ciasta (nie za grube), wycinać foremkami pierniczki i piec przez 15 minut na 
blasze wysmarowanej margaryną. Po wyciągnięciu z piekarnika i ostudzeniu, pierniczki można 
ozdobić lukrem, cukrem pudrem lub czekoladą. Można je przygotować nawet miesiąc przed świę-
tami! Smacznego!                                                 Poleca Karolina Machińska kl. 6a  
 

Coś pysznego... 
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Cliparty -źródło: Internet 

KĄCIK FILMOWY... 
„Dziennik cwaniaczka” 

   „Dziennik cwaniaczka” to komedia odpowiednia dla wszystkich. Powstały 3 
części filmu: „Dziennik cwaniaczka”, „Rodrick rządzi” i „Dzień psa”. Pierwsza 
część opowiada o Gregu Heffley’u, który ma rozpocząć naukę w gimnazjum, ale 
obawia się, że jego kumpel, Rowley nie jest na to gotowy. Greg ma dwóch braci, 
którzy tylko czekają, żeby mu dokuczyć, a w szkole Rowley przynosi mu coraz 
większy wstyd. Tytułowy „Cwaniaczek” postanawia zmienić swojego przyjaciela. 
Nie jest to dobry pomysł, o czym sam Greg przekona się już niedługo. Jak skoń-
czy się ta historia? 
     Aby się o tym przekonać, obejrzyjcie ten bardzo ciekawy film. 
                                                                                                           Weronika Głogowska kl. 6a 

„Matrix” 
   Film opowiada o maszynach, które przejęły kontrolę nad ludźmi. Akcja dzieje 
się ok. 2112 r. Garstka ludzi usiłuje uwolnić się spod władzy maszyn. Neo (czyt. 
nijo) uczy się sztuk walki. Musi pokonać maszyny. Są jeszcze 2 części filmu: 
„Matrix Reaktywacja” i „Matrix Rewolucje”.  
                                                         Bardzo polecam – Lena Frankowska kl. 4a 

                   „Invictus  - Niepokonany” 
   Film opowiada  o kapitanie reprezentacji RPA w rugby i nowo wybranym prezy-
dencie Nelsonie Mandeli. Wraz z kapitanem reprezentacji Mandela pomaga 
drużynie, która grała bardzo słabo dojść do finału Mistrzostw Świata w rugby. 
Film jest oparty na faktach. Dużo nam mówi także o życiu Nelsona Mandeli, 
który po spędzeniu 27 lat w więzieniu za walkę z rasizmem, odrzucił chęć ze-
msty i przebaczył swoim prześladowcom.                                                                       
                                                                Polecam film - Adam Ryczkowski kl. 6b 

                                                     „HOTEL TRANSYLWANIA” 
   Około miesiąc temu wybrałem się do kina na film „Hotel Transylwania”. Pro-
ducentem filmu jest studio Dreamworks, które było odpowiedzialne między 
innymi za wszystkie części „Shreka”, przez co spodziewałem się bardzo 
śmiesznego filmu animowanego. Zwiastuny utwierdziły mnie w tym jeszcze 
bardziej, więc od razu wybrałem się do kina. Nie żałuję tych dwóch godzin, 
które spędziłem w kinie, ponieważ świetnie się bawiłem i bardzo uśmiałem.   W 
polskim dubbingu swego głosu użyczyli bardzo znani aktorzy. Fabuła filmu 
również jest ciekawa. Dracula ma córkę i żeby ona oraz inne potwory byli 
bezpieczni, wybudował dla nich hotel, o którym nie wie żaden człowiek. Z niewiadomych na po-
czątku przyczyn Dracula uznaje  ludzi za zło wcielone. Jego córka kończy 116 lat, potwory, jak co 
roku organizują jej imprezę, lecz pojawia się tam człowiek  i wywraca życie Draculi do góry noga-
mi. Film jest pełen humoru, piosenek oraz innych typowych dla filmów tego typu - gagów. Produk-
cja nie jest najlepszym filmem, który widziałem, lecz z czystym sercem polecam ten film wszyst-
kim, którym podobał się „Shrek”. Ocena: 8/10  
                                                                                                              Łukasz Mikołajczyk kl. 5b 
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   Fenek 
   Często nazywa się go lisem pustyni. Jest drapieżnym ssakiem, wystę-
pującym na suchych terenach Półwyspu Arabskiego i północnej Afryki. 
Jest naprawdę mały, osiąga od 30 do 40 cm długości. Samce ważą 1,5 

kilograma, a samice o 0,7 kilo mniej. Jego cha-
rakterystyczną częścią ciała są wielkie uszy, 
dzięki którym ma dobry słuch i może chłodzić ciało. Fenki sypiają w dzień, 
a polują w nocy. Odżywiają się szarańczami, ptakami, gryzoniami i chrzą-
szczami.                                                                                                      
                                                       Tekst i rys. Karolina Machińska kl. 6a     

                                                 Kret  
   Kret to mały ssak z rodzaju „Talpa” z rodziny kretowanych. Zaliczany jest do rzędu owadożer-
nych. Występuje w Polsce, gdzie jest objęty ochroną. Zamieszkuje łąki i pola.  Buduje podziemne 

gniazdo z mchu i trawy, obok którego znajduje się spiżarnia, a w niej 
gromadzone pożywienie typu: żywe, unieruchomione dżdżownice. Naj-
większe kopce kretów pojawiają się na glebach bagiennych. Na po-
wierzchni ziemi te zwierzątka poruszają się niezgrabnie. Krety żyją 
samotnie! Dorastają do 20 cm, ważą ok. 120 g.  
Odżywianie kreta: dżdżownice, larwy owadów, drobne kręgowce. 
Rozmnażanie: samica rodzi ok. 2-7 młodych, ciąża trwa ok. 28 dni. 

      Krety żyją ok. 2-4 lat.                                                                                                   
                                                                                    Laura Jawor kl. 3a 

       SPORT 

Zdj. źródło: Internet 

Zimowa olimpiada podwórkowa  

   Wszystkie dzieci od początku roku szkolnego niecierpliwie czekają na najbliższe ferie zimowe.      
W roku 2013 wypadają one od 28 I do 10 II. Większość dzieci wyjeżdża, ale dla tych, które zo-
stają w mieście, mam niepowtarzalną propozycję na zorganizowanie zimowej olimpiady podwórko-
wej! Potrzebna jest tylko śnieżna, mroźna pogoda. Rozpoczniemy w ten sposób przygotowania do 
następnej olimpiady zimowej w 2014 roku w Soczi, w Rosji. 
   Aby zorganizować podwórkową olimpiadę potrzeba przynajmniej kilku zawodników. Podwórko 
powinno być bezpieczne - oddzielone od ulic, parkingów, samochodów oraz zamarzniętych stawów   
i jezior. Jedną z konkurencji mogą być wyścigi na nartach biegowych wokół podwórka. W tym celu 
wyznaczcie trasę wyścigu, start i metę. Jeśli zawodników jest tylko dwóch, nawzajem mierzcie 
sobie czas. Następną zabawą jest zjazd na sankach z górki. Trzeba jednak pamiętać, by zjeżdżać 
daleko od ulicy!!! Wygrywa ten, kto dalej zjedzie. Jeśli zawodników jest więcej, ale parzysta licz-
ba – to można urządzić wyścigi zaprzęgów. Jedna osoba ciągnie, druga siedzi na sankach. W tym 
wypadku szczególnie ważna jest strategia – lżejsza osoba lepiej niech siedzi, szybki biegacz niech 
ciągnie. Możecie też zmierzyć się w bitwie na śnieżki. Można podzielić się na drużyny, tak jak w 
„zbijaku”. Polecam wam też rzut śnieżkami do celu, albo konkurs na najładniejszą rzeźbę ze śnie-
gu. Możecie zaplanować wyjście na lodowisko, gdzie będą wyścigi z przeszkodami. Kiedy wrócicie, 
zróbcie sobie labirynt ze śniegu. Pamiętajcie, że najważniejsza jest dobra zabawa i bezpieczeń-
stwo. Chwile wspaniałej zabawy można uwiecznić na zdjęciach. Na zakończenie możecie zorganizo-
wać lodową imprezę - wyjście na smaczne lody.  
            Życzę udanych ferii zimowych!                                                             Michał Chawar kl.3a 
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          WYWIAD Z PANIĄ Moniką Szpyrką, wychowawcą kl. 0a:  
 

- Jak się pani pracuje w szkole? 
- Bardzo dobrze, jestem zadowolona. Jest miło i wesoło. Mam bardzo kochane dzieci w grupie. 
- Co pani lubi w dzieciach? 
- Radość, uśmiech, ciekawe pomysły. 
- Co się pani podoba w naszej szkole? 
- Sama szkoła, bo jest duża, kolorowa i pracują w niej bardzo miłe osoby. 
- Czy pani lubi czytać książki? 
- Uwielbiam. Kupuję 2 książki w miesiącu i czytam je. 
- Jaki jest pani ulubiony film? 
- “Philadelphia”. A serial -  “Dr House”, “Lekarze”,  “Prawo Agaty”. 
- Jaki sport pani uprawia?                                                                                  
- Snowboard. 
- Jaką potrawę wigilijną lubi pani najbardziej? 
- Żurek z grzybami i kaszę ze śliwkami. 
                                                                   Dziękujemy za rozmowę.  
                                                    Wywiad przeprowadzili: Lena Frankowska i Kuba Lewicki kl. 4a 
 

 

WYWIAD Z PANIĄ Paulą Banaszak, wychowawcą świetlicy:             

- Czy lubi pani dzieci? 
- Lubię. 
- Co się podoba pani w naszej szkole? 
- Lubię oglądać roześmiane buzie dzieci. 
- Jakie zabawy dzieci lubią najbardziej? 
- Kalambury. 
- Czy lubi pani czytać dzieciom książki? 
- Bardzo lubię. 
- Czy pani też lubi czytać książki? 
- Uwielbiam, właśnie czytam „Zakopane, odkopane”. 
- Jaki kolor lubi pani najbardziej? 
- Czerwony. 
- Czy ma pani zwierzątko? 
- We Wrocławiu nie mam, ale mój dom rodzinny jest na wsi i tam mamy dużo zwierząt. 
- Jakie jest pani ulubione miasto? 
- Zakopane. 
- Czy pani chętnie wyjeżdża w wolnym czasie? 
- Tak, bardzo chętnie. 
- Jaka jest pani ulubiona potrawa świąteczna? 
- Zupa grzybowa. 
                                              Dziękujemy za rozmowę – Hania Frankowska i Hania Kolebuk kl. 3a 

Zdj. źródło: Internet 
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UWAGA! 
   Ty też możesz być współtwórcą Ikarka - masz możliwość zamieszczenia u nas swoich tekstów 
lub rysunków. Zapraszamy do redakcji gazetki (w bibliotece). 
   Jeżeli masz jakieś uwagi i komentarze dotyczące gazetki lub naszej pracy, napisz do nas 
(tradycyjnie lub elektronicznie – adres e-mailowy znajdziesz na ostatniej stronie). Za wszystkie 
cenne uwagi serdecznie dziękujemy! 
                                                                                                                                       Redakcja  

Wywiad z Choinką 
 
- Cześć, Choinko. Nazywam się Kaja Urbaniuk i chciałabym prze-
prowadzić z Tobą wywiad do gazetki „Ikarek”.  Choinko, gdzie 
pierwszy raz Cię ubrano? 
-Większość ludzi myśli, że zaczęto przyozdabiać choinki w Niem-
czech. Mają rację. Pierwszy raz ubrano mnie w XVI wieku, w Al-
zacji, która kiedyś należała do Niemiec. Teraz należy do Francji. 
- Jaka jest twoja ulubiona tradycja Bożonarodzeniowa? 
- Oczywiście ubieranie choinki :) 
- Czy jemioła jest Twoją kuzynką? 
- NIE!!! Nienawidzę jemioły. Po pierwsze dlatego, że wieszają ją 
obok mnie, a po drugie, dlatego, że nie są zainteresowani MNĄ, tylko jemiołą i całowaniem się pod 
nią. 
- W co dawniej Cię ubierano? 
- Ubierano mnie w papierowe bombki i jabłka. Miały one symbolizować rajskie drzewo.  
- Jaką ozdobę lubisz najbardziej? 
- Najbardziej lubię gwiazdę Betlejemską i światełka. Kiedyś mówiło się, że Gwiazda pomaga w 
powrocie do domu z dalekich stron. Światełka miały odstraszać złe moce i nieżyczliwe spojrzenia. 
- Kiedy powstały sztuczne choinki? 
-Trudne pytanie. Nie wiem. Nie lubię sztucznych choinek. To podróbki. Jeżeli już o tym mowa, 
jaką choinkę będziesz miała na święta? 
- Eee… Zmieńmy temat. Jaki jest twój ulubiony dowcip?  
- Świąteczna rozmowa: - Mamo! Mamo! Choinka się pali! 
                                    - Ile razy ci mówiłam, nie mówi się pali, tylko świeci. 
                                    - Mamo! Mamo! Firanki się świecą. :) 
- Dziękuje za rozmowę i … do świąt. 
- Ja też dziękuję i mam nadzieję, że czytelnicy „Ikarka” ładnie mnie przystroją. 

Przygotowała Kaja Urbaniuk kl. 4a 
 
Źródła: Wikipedia „Choinka” i grafika Google 

                                                                                      

Wywiad z przymrużeniem oka . . . 

Ojciec Marty ma 5 córek. Ich imiona to: Nana, Nena, Nina i Nona. Jak ma na imię piąta córka? 
                                                                                            Przygotowała Wiktoria Korzecka kl. 4a 


