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Wraca Jasio ze szkoły i mówi do taty: 
- Tato, zaoszczędziłem ci trochę pieniędzy. 
-To dobrze. A w jaki sposób? 
-Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dobrze napiszę 
wypracowanie, to dasz mi bilet do kina.  
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- Tato, czy dzisiaj jest piękny dzień? - pyta się 
mały Jaś ojca. 
- Raczej nie. A dlaczego pytasz? 
- Bo pani od polskiego powiedziała wczoraj: 
"Pewnego pięknego dnia przez ciebie zwariuję".  

- Mamo, mamo, to jajko jest jakieś dziwne– mówi 
Jasio. 
- Jedz i nie gadaj– odpowiada mama. 
- A łapki i skrzydełka też mam zjeść? - pyta Jasio. 

- Co ci kupić na urodziny? - pyta żonę mąż. 
- Nic - odpowiada żona. 
- A gdzie można kupić to „nic”? - pyta mąż. 

   Mały Jaś wpada do domu i pyta taty:  
-Tato, a czy ty umiesz się podpisywać z zamknię-
tymi oczami? 
- Umiem, synku. 
- To podpisz mi dzienniczek. 

Nauczyciel pyta Jasia: 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi? 
- Oczywiście że Missisipi. 
- Brawo, a czy wiesz o ile jest dłuższa? 
- Dokładnie o sześć liter. 

  

W klasie. Pyta pan od przyrody: 
- Jasiu, czy chronisz środowisko? 
- Tak. Wczoraj schowałem tacie packę na 
muchy.  

  

Wybrali: Wiktoria Korzecka kl. 4a, Adam Ryczkowski i Amadeusz Stasica kl. 6b 

Na lekcji geografii pani pyta: 
- Jasiu, gdzie leży Kuba? 
- W łóżku, bo jest chory, proszę pani.  

- Powiedz mi Jasiu, kto jest najgrzecz-
niejszy w waszej klasie? 
- Pan nauczyciel. 

Mama pyta swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, 
a ja o niczym nie wiem.  
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W NUMERZE m.in.: 
Nasza twórczość  
Kącik komputerowy  
Za nami już… 
Kącik pupila 
Szkolny kącik SKO  
Dzień Otwarty Szkoły 
Warto przeczytać 
Warto zwiedzić 
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Nasze sukcesy 
Kącik filmowy 
Krzyżówki, Rebus i Zagadka 
Ciekawostki i Humor  

 

Rys. Karolina Machińska  kl. 6a 
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Zdj. źródło: Internet  

Witajcie drodzy czytelnicy! 
   Długo nie nadchodziła...  Jakby zaspała albo o nas zapomniała… Nasza kochana wiosna. Ale jest 
i tylko patrzeć, jak wybuchnie wokół zielonością, śpiewem ptaków i radością życia. Wiosna -
ulubiona pora roku. Nie przestraszyła się zimy,  natarczywej w tym roku i śnieżnej.  
   Wraz z ciepłem i wiosennym nastrojem pojawia się nasza gazetka. Tutaj też znajdziecie dużo 
wiosennych odniesień., oczywiście wśród stałych kącików, ale z nowym, kwietniowym natchnie-
niem... 
   Zapraszamy do czytania!                                                                                              Redakcja                                         

                        Wiosna       
Trzciny nad stawem szeleszczą,                               
z wiatrem odpływa obłoczek-                                  
to wiosna budzi się ze snu,                                     
przeciera błękitne oczy…                                       
 
Szemrzą wesołe potoki,                                     
mkną po kamyczkach prędko.                           
Skowronek co lot ma wysoki,                           
powitał wiosnę piosenką                                   
 
A jeszcze wyżej nad piosnką, 
gdzieś pod chmurami prawie, 
wiosenną nutę radosną, 
niosą lecące żurawie. 
 
Wyfrunął pierwszy cytrynek, 
jak chorągiewka trzepoce, 
Ponad strumieniem wiklina, 
schyla czerwone warkocze.     
                    
Schyla warkocze nad wodą,  
zachwyca się wiosny urodą,                    
co oczy błękitne przeciera… 
Czy bywa radośniej niż teraz?      
     Autor:  Czesław Janczarski - udostępniła Wiktoria 
Korzecka kl. 4a 

Kiedy wiosno przyjdziesz do nas? 
 

Kiedy wiosno przyjdziesz do nas? 
Może latem? Może zimą? 
Może byś nas przywitała? 

Ciepłym gestem, słońca blaskiem. 
No a zimę rozpuściła! 

By już w kraju nie gościła! 
Zimy dosyć wszyscy mamy, 
I od progu już wołamy: 
Zimo, zimo a kysz a kysz! 

Masz uciekać jak przed kotem mysz! 
          Autor: Wiktoria Korzecka kl. 4a  
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Hokej na lodzie 
   Hokej na lodzie to gra zespołowa, która polega na zdobywaniu bramek 
za pomocą kauczukowego krążka, uderzanego przez zawodników specjal-
nymi kijami. Cała gra, jak mówi nazwa, toczy się na lodzie. W jednej dru-
żynie gra 5 zawodników i bramkarz. Mecz hokejowy trwa 60 minut          
i podzielony jest na 3 części (po 20 minut), nazwane tercjami. Zawodnicy 
biegają na łyżwach w specjalnym stroju i ochraniaczach, aby nie ulegli kontuzji. Gdy sędzia prze-
stanie widzieć krążek przez 3 sekundy, gra jest przerwana. Państwa, których reprezentacje 
najlepiej grają w hokeja, to Kanada i Rosja. 
                                                                                                                     Mateusz Kitzol kl. 4d 
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4) 

1. Lubi być głaskany. 
2. Wieje wiosną. 
3. Ptak o długich, czerwonych nogach. 
4. Jest biało- czerwona, wywieszana w święta 
narodowe. 
5. Daje się na nią pieniądze w kościele. 
6. Używając komputera  można grać w … 
                                         Karol Mamczura kl. 6b      

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                                                                                                                              
                                                                                                                                       

5) 

1. Zwierzę drapieżne, członek watahy. 
2. Rosną na sośnie. 
3. Owad, który żądli. 
4. Np. jabłkowy. 
5. Błękitne nad nami. 
6. Jest pies, nie ma … 
7. Żółty kwiat wiosenny. 
8. Duży owoc czerwony w środku. 
9. Ma żołędzie. 
10. Biały płyn, źródło wapnia. 
11. Są w nim drzewa owocowe. 
12. Planeta, na której żyjemy. 
13. Rosną na niej rozmaite kwiaty. 
14. … i Ewa. 
                                          Karol Machoś kl. 6b 
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6) 

1. Stolica Polski. 
2. Pojazd jednośladowy. 
3. Podobna do pszczoły. 
4. Cenna w naszej szkole. 
5. Są dwa w rowerze. 
6. Rodzaj farb. 
7. Inaczej piosenkarz. 
        Mateusz Kitzol kl. 4d 
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1) 

2) 

3) 

1. Mieszka w nim wiewiórka. 
2. Kąpiemy się w nim latem. 
3. Dwa koła… może być górski. 
4. Płaska do jeżdżenia po równej po-
wierzchni. 
5. Dwa małe kółka, trzonek i kierownica. 
6. Zielona i miękka, wyrasta na wiosnę. 
                       Hania Frankowska kl. 3a 

1. Przeciwieństwo dobra. 
2. „Tańcowała z nitką…” 
3. Królowa nauk. 
4. Przeciwieństwo do „ brudny” to … 
5. Najkrótszy miesiąc w roku. 
6. Nazwa owocu, który w środku ma trzy „a”. 
7. Inaczej ojciec. 
8. Gra w przedstawieniu lub filmie. 
 
Hasło: Kwiecień plecień, bo przeplata 
            trochę ………., trochę……………….. 
                                 Karolina Butryn kl. 4b 

1. Piszemy po nim i może być np. toaletowy. 
2. Rosną w lesie. 
3. Jeden, dwa, … 
4. Nazwa gazetki szkolnej. 
5. Przyjaciel Lolka. 
6. Kraj o największym zaludnieniu. 
7. Pada w zimie. 
8. Przed latem. 
9. Tańcowała z nitką… 
10. Ma go kaktus. 
11. Jeden z żywiołów. 
12. Jeden koń, dwa … 
                            Adam Ryczkowski kl. 6b 

    1          

    2           

3                     

  4               

           

    5           

    6             

    7           

    8            

  1              
   2             
  3            

4                

    5           
  6             

    7           
8                

    9          
 10              

   11            
 12              

 1                   

  2                   

    3               

   4                     
5                       

   6                

Z
dj
. I
nt
er
ne
t 

 3 

 

Gdy kelner przychodzi, 
talerze kładzie na stole 
i  mama dostaje MOJE tagliatelle spinaci, 
a  mnie pizza pepperoni bierze w niewolę. 
                      I tak jest zawsze  
                      we wtorek, czy w środę.  
                      W ładną i w brzydką pogodę. 
Morał jest taki, drodzy kelnerzy,  
nie wszystkie dzieci lubią, gdy pizza przed nimi leży.   
                                                          Kaja Urbaniuk kl. 4a 

Wynalezienie igły 
   Dawno, dawno, około 16 tysięcy lat temu, pojawiła się igła z uszkiem. Wymyślił ją i wytworzył 
człowiek pierwotny o imieniu Homobobolus.  
   Rzadko kiedy tak mały wynalazek człowieka powodował tak duże zmiany. Więc Homobobolus był 
szczęśliwy z tego powodu, że jego „pomysł” na stworzenie igły jest tak potrzebny. Igła zmieniła 
życie codzienne całej jaskini, w której żył. Ludzie ubierający się dotychczas wyłącznie w skóry 
przerzucane przez ramię i podwiązane, zaczęli nosić ubrania „szyte”. Nauczyli się od Homobobo-
lusa zszywać skóry i dopasowywać je do kształtu ciała. Wtedy już powstała kurtka z kapturem, 
pierwszy model w światowej modzie! 
   Kobiety zajmowały się skrobaniem skór, by „uszyć”  z nich ubrania. Do szycia używały rzemy-
ków, jelit i ścięgien, które należało rozmiękczyć… w ustach. 
   Jak Homobobolus zrobił igłę? Pewnego poranka bardzo się nudził, więc wziął kość i ostry ka-
mień i postanowił coś wyrzeźbić. Próbował wyrzeźbić wiele rzeczy, ale żadna mu nie wychodziła. 
Ze złości uderzył kamieniem w kość, a od niej odleciał mały, długi pasek ze szpiczastym zakoń-
czeniem i dziurką w środku. Homobobolus przez jakiś czas zastanawiał się, co to może być. Po-
stanowił do otworu włożyć źdźbło trawy i zaczął się bawić swoim wynalazkiem. Gdy przypadkiem 
dotknął końcówki szpikulca, poczuł, że jest ostra. Postanowił w coś ją wbić. Pod ręką miał tylko 
liście, to wbił końcówkę w liść, potem w kolejny liść i zaczął je ze sobą łączyć. Wymyślił, że iden-
tycznie zrobi ze skórą. Jak postanowił, tak zrobił. Wynalazek nazwał „IGŁĄ”. W ten sposób po-
wstało szycie, a wieść o igle rozeszła się na cały świat.  
   Bracia Homobobolusa postanowili szyć nie tylko ubiory ze skóry, ale także skórzane worki. 
Można było wlać do nich wodę, a następnie wrzucić rozgrzane w ogniu kamienie. Powstał wrzątek-
tak przydatny w ówczesnej prymitywnej „kuchni”. Co ważniejsze jednak, dzięki workom ze skóry 
można było odbywać dalekie wędrówki, gdyż umożliwiały zabranie wody ze sobą, eliminując tym 
samym konieczność jej poszukiwania po drodze. Napełnione powietrzem, znacznie ułatwiały dłuż-
sze pływanie. Ze skórzanego worka powstał kajak. Człowiek mógł wypływać i łowić ryby w znacz-
nej odległości od brzegu. 
   Dzisiejsze igły ze stali świadczą o genialności tego wynalazku sprzed wieków: zmienił się mate-
riał, ale kształt jest taki sam. Człowiek pierwotny był bardzo pomysłowy! 

Gabriela Surgut kl. 4a 

                                                   Szpinakowa pomyłka 
 
           Co jakiś czas,  
           zazwyczaj po szkole, 
           wybieram się z mamą  
           na obiad i colę. 
Coli nie lubię - takie wtrącenie. 
Mózg mój opanował szpinak i serek. 
Mama natomiast wybiera pizzę,  
tak jak mój ojciec, wujek i stryjek. 
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                           Sorcery: Świat Magii 
 

   Gra, która premierę miała w 2012 roku pozwala nam wcielić się w postać Fin-
na, młodego adepta magii, który pobiera nauki u czarodzieja Dasha. Gra fantasy 
dostępna na konsolę Playstation 3 z czujnikiem ruchu Move jest świetną roz-
rywką. Fabuła jest ciekawa, jednak niezbyt skomplikowana, co dla 
„wytrwalszych” graczy może wydać się niewystarczające, żeby zagrać w tę grę. 
Mamy do wyboru różne poziomy trudności. Dobór zaklęć oraz dobranie odpo-
wiedniej strategii przy pokonywaniu bossów jest bardzo ważny. Za poważny 
minus gry uważam jednak jej długość. Całość jest do przejścia w zaledwie kilka 

godzin i... No właśnie, na tym koniec, nie ma także opcji multiplayer. Jednak jest to bardzo ważna 
gra, ponieważ jest jedną z pierwszych gier fabularnych na Move'a. Całość przedstawiona w miłej 
dla oka oprawie graficznej. Uważam, że każdy, kto ma okazję, powinien zagrać w tę grę.                                       
                                                                                                               Amadeusz Stasica kl. 6b 

                                  RAZER GAME BOOSTER 
   Program stworzony Przez firmę Razer, służący do monitorowania:  temperatury 
procesora, karty graficznej oraz prędkości wentylatora; wprowadzania komputera 
w stan „Game” (do grania, czyli program wyłączy nieużywane programy i spowolni pracę innych, 
uruchomionych na korzyść gry), oraz nagrywania ekranu komputera. „Game Booster” jest dopiero 
w fazie BETA testów i można pobrać go ze strony firmy. Podsumowując, jeśli macie słabszy sprzęt 
i nie uzyskujecie pożądanej liczby FPS-ów (klatek na sekundę), to ten program będzie dla was 
idealny. Również dla tych, którzy chcą nagrywać poradniki lub filmy z gier. Moja ocena dla progra-
mu to 7,5/10 
                                                                                                             Tymoteusz Makowski kl. 6b 

Gimp 2.8. 
   Programem, który chciałabym opisać jest program graficzny, Gimp 2.8. Jak zapewne się domy-
ślacie, służy on do edytowania obrazów.  Jest łatwy w obsłudze i ma wiele przydatnych opcji, np. 
powiększanie, kopiowanie, wklejanie, wycinanie, cieniowanie, rysowanie i wiele innych. Można nim 
w profesjonalny sposób coś zmienić: dodać czy wymazać w obrazie. Jest on „sympatyczny” i pro-
sty w użyciu, nawet dla niezaawansowanych informatyków. Bardzo go polecam. 
                                                                                                                       Natalia Jezior kl. 6b 

         KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 

Podkładka chłodząca TRACER WINDFAST 
   Jestem właścicielem laptopa. Lubię grać w gry komputerowe. Niestety, ich technika na tyle 
„poszła do przodu”, że mój laptop (firmy HP) zaczął się tak grzać, że byłem w stanie za jego pomo-
cą zaparzyć herbatę. Jeżeli macie podobny problem, nie martwcie się. Za ok. 50 zł możecie kupić 
podkładkę chłodzącą, która w łatwy sposób ochłodzi i nieco zwiększy wydajność waszego laptopa. 
Ja sam wybrałem TRACER WINDFAST dlatego, że jego wentylator kręcił się najszybciej.     
UWAGA! Nie gwarantuję sukcesu. Polecam użytkownikom laptopów HP. 
                                                                                                                         Karol Machoś kl. 6b  

   W jednej ręce trzymam kamienie. W drugiej ręce też trzymam kamienie. Ile mam kamieni? 
Mateusz Kitzol kl. 4d 
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KĄCIK FILMOWY... 
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                                                         Oz Wielki i potężny 
   Dzieło producenta „Alicji w Krainie Czarów” i genialnego reżysera trylogii „Spider 
Man”. Film opowiada o mężczyźnie, który pochodził z Kansas. Jego marzeniem było 
stać się wielkim. Kiedy pojawia się w Oz, jego marzenie może się spełnić. Jedyne, 
co musi zrobić to pokonać złe czarownice. Na początku podjął się tego zadania       
z chciwości, ale kiedy zobaczył osierocone dzieci, zniszczone miasta, itp., jego 
intencje się zmieniły. 
                                                                                                         Polecam - Ania Grabska kl. 6a 

Frankenweenie 

   Ten animowany film opowiada o Victorze Frankensteinie i jego psie Sparkym. Victor interesuje 
się nauką. Jego jedynym przyjacielem jest pies Sparky. Niestety, pewnego dnia jego ukochany 
pupil wpada pod samochód. Victor postanawia wskrzesić psa. Więcej dowiecie się, oglądając film.           
                                                                                                 Polecam – Adam Ryczkowski kl. 6b 

                                                               Bunt FM (Radio Rebel) 
 

   Kolejny film pełnometrażowy produkcji Disney'a, który mogliśmy zobaczyć na kanale Disney 
Channel. Główną rolę gra tam Debby Rayan, którą dobrze znamy z produkcji „Nie ma to jak statek” 
i „Szesnaście życzeń”. Wciela się w rolę Tary, nieśmiałej uczennicy liceum. Jednak w swoim pokoju 
staje się gwiazdą jednego z najlepszych kanałów radiowych w Miami i przybiera imię Buntownicz-
ka. Żyłaby dalej spokojnie, gdyby nie jej ojczym, który ją nakrył na naśladowaniu  spikerki i zapro-
sił do prawdziwej stacji radiowej. Cały film utrzymany jest w typowych dla producenta schema-
tach i poza nową tematyką i kilkoma nowymi twarzami, nie ma w nim nic zaskakującego. Jednak 
ogląda się go przyjemnie i może być doskonałą rozrywką dla całej rodziny. 
                                                                                                                Amadeusz Stasica kl. 6b 

 

..................................................... 
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Dolnośląski Finał Odysei Umysłu 
   W sobotę, 23 lutego, odbyły się Dolnośląskie Finały Odysei Umysłu. Reprezentowały nas tam 
trzy drużyny, które przez kilka miesięcy przygotowywały się do tego konkursu. Wszystkie stanęły 
na wysokości zadania, godnie reprezentując naszą szkołę. Uczniowie zaprezentowali swoje umie-
jętności, pomysły i pracę zespołową. Jedna z naszych drużyn w składzie: Marta Rotko z kl. 5a, 
Mikołaj Hasik z kl. 5a,  Michał Pużyński z kl. 5a, Jakub Usacz z kl. 5a,  Wiktoria Lasek z kl. 4c  
i Emilka Chłądzyńska z kl. 4c wygrali tę rywalizację i będą nas reprezentować na ogólnopolskich 
finałach w Gdańsku.  

Szkolny Konkurs Recytatorski 
   I miejsce zajęła Marta Rotko z kl. 5a, II miejsce - Natalia Szostak z kl. 5d, III miejsce - Oli-
wia Bąk z kl. 4a. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Śliwka kl. 6d, Iga Sienkiewicz kl. 5d i Michał 
Sitnik kl. 6b. 

Konkurs literacki „Moja baśń” 2013 
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: 
- Mateusz Niedziela z kl. 4d  za baśń  "ŻELAZNA RÓŻA”  otrzymał nagrodę równorzędną, 
- Nina Czarnecka z kl. 5c  za baśń „OGRÓD JAPOŃSKI” otrzymała wyróżnienie,  
- Julia Rotko z kl. 4c za baśń  „TAJEMNICA ZAKLĘTEJ KSIĘGI” otrzymała wyróżnienie. 

XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
   Dnia 01.03.2013 odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. Naszą szkołę reprezento-
wali chłopcy: Filip Kaczmarek z kl. 5c, Paweł Cegieła z kl. 6a, Przemysław Kolanek z kl. 6d. 
   Przemysław Kolanek został laureatem konkursu - wicemistrzem ortografii. 

Konkurs ENGLISH MASTER 2013 
   Uczniowie Kacper Roziecki z kl.6d oraz Filip Kaczmarek z kl.5e zakwalifikowali się do finału 
konkursu ENGLISH MASTER 2013.  

Konkurs "Z poprawną polszczyzną na co dzień" 
   Uczennica z kl. 4a - Kaja Urbaniuk - zakwalifikowała się do finału konkursu "Z poprawną polsz-
czyzną na co dzień". 

Szkolny Konkurs Ortograficzny 
   Po trudnych trzech etapach zmagań w Szkolnym Konkursie Ortograficznym, do konkursu mię-
dzyszkolnego zakwalifikowali się: Przemysław Kolanek z kl. 6d, Filip Kaczmarek z kl. 5e oraz Pa-
weł Cegieła z kl. 6a.  

Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w łucznictwie 
   Bartosz Bątkiewicz z kl. 6a został Wicemistrzem Dolnego Śląska na rok 2013 w Halowych Mi-
strzostwach Dolnego Śląska w łucznictwie.  

Między narodowy Konkurs Tańca Dance World Cup 2013 
   Natalia Szostak oraz Kasia i Gosia Rydzewskie z klasy 5d, należą do grupy teatralnej "Akumu-
lator", która  jako jedyna z Polski zakwalifikowała się do finału Międzynarodowego Konkursu Tań-
ca Dance World Cup 2013 w kategorii śpiew i taniec.  
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                            Orzeł przedni 
 

   Ptak nazywany "Władcą górskich przestworzy", który miesz-
ka w Polsce przez cały rok i żywi się zającami, świstakami         
i pardwami. Trudno go zobaczyć, ponieważ unika kontaktu        
z ludźmi. Gniazduje na niedostępnych półkach skalnych w gó-
rach oraz na drzewach na nizinach. W Polsce wokół takich miejsc należy wyznaczać strefę 
ochronną, ponieważ niepokojenie ptaków podczas lęgów stanowi poważne zagrożenie dla tego 
gatunku. Zazwyczaj przeżywa tylko jedno, starsze pisklę.  
Pamiętajmy jednak, że orzeł jest drapieżnikiem i nie do końca może być naszym pupilem :-( 
                                                                                                            Mateusz Pańczyszyn kl. 4 a 

   Dnia 21 marca, w czwartek, w holu szkoły Klub Liderów Zdrowia na 
prawie każdej przerwie sprzedawał specjalne kanapki.  Za 1 zł można 
było je kupować, a po posmarowaniu masłem, nałożyć , co się tylko 
chciało: ogórki, sałatę, paprykę, ser, rzodkiewkę, szczypiorek i inne 
smakołyki. Dodatkowo można było wybrać sobie któryś owoc. 
   Dzień upłynął bardzo miło i smakowicie. ;)  
                                                                            Karolina Butryn kl. 4b 
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                                           Dzień Zdrowia 
Dnia 8 kwietnia b.r. w naszej szkole obchodzony był Dzień Zdrowego 
Serca. W holu szkoły można było zmierzyć sobie ciśnienie krwi. Wszyscy, 
którzy zmierzyli ciśnienie, otrzymywali od Klubu Liderów Zdrowia kar-
teczkę z symbolem serca. Część uczniów, zamiast identyfikatorów, miała 
w tym dniu przypiętą do ubrania karteczkę z imieniem i symbolem zdro-
wego serca.  
                                                                           Wiktoria Korzecka kl. 4a  

                   Dzień Wody 
   22 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wody. W naszej 
szkole prawie wszyscy byli ubrani na niebiesko (oprócz niektórych nau-
czycieli) i przynieśli z sobą butelki wody mineralnej. Na pierwszej, dru-
giej i trzeciej przerwie śpiewaliśmy piosenkę Michaela Jacksona pt. 
„Earth song”. Po zaśpiewanej piosence uczniowie, którzy chcieli, składali 
przysięgę dla Ziemi.  
   Bardzo podobał nam się ten dzień i mamy nadzieję, że za rok też będzie tak ciekawie i miło.  
                                                                                          Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 4a 
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WYNIK KONKURSU PLASTYCZNEGO „Żyrafka Lokatka”: 
Kategoria kl. 1-3 

I miejsce - Gabrysia Wrona 2c; II miejsce - praca zespołowa: Magda Dudziak 2c , Maja Matu-
szewska 2c, Pola Wyczałkowska 2a i Karolina Wąsowska 2a; III miejsce - Magda Biernat 2a 

Kategoria kl. 4-6 
I miejsce  - Marta Rotko 5a; II miejsce - praca zespołowa: Julia Rotko i Zosia Gul 4c; III miej-  
sce - Nina Przegalińska 4c 

      Gratulujemy! 

Mini – wywiady z uczniami oszczędzającymi w SKO: 
Imię, nazwisko i klasa:                                                                                                      
a) Emilia Simon, 5e                                                                                                                                 
b) Ola Kuśmierek, 5e 

Dlaczego założyłaś konto w SKO?                                                                               
a) Emilia: Spodobał mi się pomysł i przekonały mnie inne osoby.                                                     
b) Ola: Aby mieć oszczędności na przyszłość. 

Do czego służą pieniądze?                                                                                                    
a) Emilia: Do kupowania różnych rzeczy i nauki oszczędzania.                                                       
b) Ola: Do nabywania rzeczy i na opłacanie np. studiów, płacenie podatków. Potrzebne są do     
 codziennego funkcjonowania. 

Po co ludzie wymyślili pieniądze?                                                                                  
    a) Emilia: Ludzie wymyślili pieniądze, ponieważ postanowili nie zamieniać się „rzecz za rzecz”,   
        lecz za ustalone kwoty pieniędzy.                                                                                                                          
    b) Ola: Po to, aby łatwiej przeprowadzać transakcje. 
Jakim sposobem można przekazywać sobie nawzajem pieniądze?                        
a) Emilia: Przez Internet na konta oszczędnościowe.                                                                              
b) Ola: Jest wiele sposobów, np. z ręki do ręki lub poprzez przelewy na konta bankowe. 

Do czego służy bankomat?                                                                                                
a) Emilia: Do tego aby wyjmować wybraną sumę pieniędzy z konta oszczędnościowego.                  
b) Ola: Do wyjmowania pieniędzy, gdy nie dysponujemy gotówką. 

Jak oszczędzać pieniądze?                                                                    
a) Emilia: Założyć konto bankowe i używać go tylko w ważnych momentach.                                 
b) Ola: Ćwiczyć silną wolę i ograniczać zakupy niepotrzebnych rzeczy, typu cukiereczki. 

Do czego służy konto SKO?                                    
a) Emilia: Do nauki oszczędzania.                                                          
b) Ola: Do oszczędzania pieniędzy. 

Dlaczego warto oszczędzać na koncie SKO?                                                   
     a) Emilia: Ponieważ nasze kieszonkowe jest tam bezpieczne.                                                                
b) Ola: Ponieważ nasze pieniądze są tam bezpieczne, a także miesięcznie pomnażają się o 5%. 
                                                                              Dziękuję za wywiad - Vanessa Lipska kl. 5c                                                                  

   Dziennikarka SKO – Vanessa lubi pisać opowiadania, wiersze, rymowanki. Intere-
suje się koszykówką, siatkówką i piłką ręczną. Lubi pływać, słuchać różnej muzyki. 
W wolnej chwili lubi rysować i jeździć na rowerze. Vanessa, chcąc dowiedzieć się 
więcej o SKO-wiczach, przeprowadziła wywiady wśród uczniów naszej szkoły osz-
czędzających w SKO. 
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Bielice 
   Ferie spędziłam w małej, choć sympatycznej miejscowości o nazwie 
Bielice. Jest tam kilka przytulnych domków do wynajęcia i stok, a także 
wypożyczalnia sprzętu. Nie ma tam jednak sklepów, a „komórki” często 
tracą zasięg. Wycieczkę tę mogę więc nazwać „ucieczką od dóbr mate-
rialnych”. 
   Mimo tego, że musiałam obejść się bez telefonu czy komputera, to 
bardzo miło spędziłam ferie, a przepiękne krajobrazy umilały mi czas. Śniegu też nie zabrakło. 
Jeżeli ktoś chce się wybrać na narty lub snowboard, albo interesuje go zdobywanie górskich 
szczytów, to serdecznie zapraszam do przepięknych Bielic. 
                                                                                                            Weronika Głogowska kl. 6a 

          WYWIAD Z PANIĄ MAŁGORZATĄ SONNEK: 
 

 Czy chciała pani zostać nauczycielką? 
- Tak, bardzo lubię dzieci. 
Czy lubi pani swoją pracę? 
- Oczywiście. 
Czy dobrze się pani pracuje w naszej szkole? 
- Tak, są bardzo dobre warunki pracy. 
Czy ma pani jakieś zwierzątko? 
- Miałam chomika. 
Jaki jest pani ulubiony kolor? 
- Niebieski. 
Jakie jest najciekawsze miejsce, które pani zwiedziła lub chciałaby zwiedzić? 
- Lubię góry, wędrówki szlakami po moich ukochanych Tatrach. 
Czy lubi pani książki? 
- Tak. 
Co jest pani marzeniem? 
- Raczej nie marzę, jestem realistką. 
Czy ma pani już plany na wakacje? 
- Tak, jak zawsze wyjeżdżam nad polskie morze, a potem „ładuję akumulatory” na górskich szla-
kach. 
               Dziękujemy za rozmowę. 
                                                                                     Weronika Głogowska i Ania Grabska kl. 6a 
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                        „Magiczne Drzewo III -  Olbrzym" 
   Kuki, czyli główny bohater dostaje ponadludzką siłę, aby pokonać potwora o siedmiu wcieleniach, 
który jak się później okazuje, tak łatwo nie odpuszcza. Oprócz Kukiego walczy też Blubek, Gabi    
i gadający pies Budyń. Następnie w dalekiej Azji szukają domu pilnowanego przez Złotego Tygry-
sa, który ma znów przywołać do "życia" Czerwone Krzesło, wcześniej zniszczone przez Olbrzyma. 
Według mnie, ta książka jest genialna,  podobnie jak cały cykl książek „Magiczne Drzewo". Pole-
cam wszystkie książki z tej serii :-) 
                                                                                                            Mateusz Pańczyszyn kl. 4 a 

                   Atramentowy świat 
   Atramentowy świat opisany jest w trzech wspaniałych 
książkach Corneli Funke: „Atramentowe serce”, 
„Atramentowa krew” i „Atramentowa śmierć”. Pomimo 
nazw tytułów, w książce nie chodzi o krew, czy śmierć, 
lecz jest to opowiadanie o przygodach małej Maggi, obda-
rzonej niewyobrażalnym darem. Nic więcej wam nie po-
wiem, ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, przeczytaj-
cie te fantastyczne książki. Możecie znaleźć je w naszej 
bibliotece szkolnej. 

Karolina Machińska kl. 6a 

       

   Ostatnio w moje ręce wpadła książka „Porwanie Baltazara Gąbki”. Czytel-
nicy mówią, że to bardzo ciekawa lektura. Postanowiłem to sprawdzić. Jej auto-
rem jest Stanisław Pagaczewski. 
   Akcja rozgrywa się m.in. w Krakowie i Krainie Deszczu (Kibi-Kibi). Znany nauko-
wiec - profesor Baltazar Gąbka wyrusza do Kibi-Kibi, by badać zwyczaje Desz-
czowców i dowiedzieć się, czy istnieje gatunek żab latających. W ślad za profe-
sorem z dawnej polskiej stolicy wyruszają Smok Wawelski w towarzystwie kró-
lewskiego kuchmistrza Bartoliniego i nadwornego doktora Koyota. Śledzi ich i 
próbuje im przeszkodzić szpieg z Krainy Deszczowców Don Pedro de Pommidore.  
   Dlaczego profesor tak długo nie wraca i przestał odpisywać na listy? Czy poszukiwacze natrafią 
na ślad profesora? Czy razem bezpiecznie będą mogli wrócić do Krakowa? Jeśli chcecie poznać 
odpowiedzi na te pytania i poznać Kibi-Kibi, koniecznie przeczytajcie tę książkę. Chociaż tych 
krain nie znajdziecie na mapie świata, a Smok Wawelski to postać legendarna, warto poznać tę 
historię ze względu na pasjonującą akcję trzymającą w napięciu. Czytelnikom pewnie spodobają 
się kolejne części: „Misja profesora Gąbki”, „Gąbka i latające talerze”. 
                                                                                                                       Michał Chawar kl. 3a 

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 
   Książka opowiada o nastolatkach, którzy chodzą do tego samego gimnazjum: Fe-
lixie, Necie i Nice oraz ich przygodach.  Już na początku rozbijają Gang Niewi-
dzialnych Ludzi. I tu zaczyna się akcja: nasi bohaterowie spotykają duchy, znajdu-
ją skarb i spotykają „UFO”. Jeśli chcecie się dowiedzieć, o co w tym wszystkim 
chodzi, przeczytajcie książkę. Polecam  szczególnie tym, którzy lubią się bać pod-
czas czytania. 
                                                                                           Adam Ryczkowski kl. 6b 
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ŻYRAFA  
   Żyrafa jest ssakiem roślinożernym oraz najwyższym z żyjących obecnie 
zwierząt.  Zamieszkuje afrykańskie sawanny na południe od Sahary. Spo-
krewniona z jeleniami i bydłem rogatym. Jest również krewną okapi. Siedli-
skiem żyraf są suche tereny trawiaste (sawanny) i lasy parkowe. Mogą prze-
bywać   z dala od źródeł wody. Przednie nogi żyrafy są bardzo cienkie i dłu-
gie, dłuższe od tylnych. Szyja jest oparta na zaledwie 7 kręgach, jak           
u większości ssaków. Wzdłuż karku biegnie krótka grzywa. Długi ogon zakoń-

czony pękiem włosów. Ubarwienie od brunatnego lub ciemnordzawego do białego, w ciemne plamy    
o różnej wielkości i kształcie – ich rysunek stanowi cechę osobniczą, jest stały przez całe życie. 
Nasilenie koloru jest zależne od pory roku i samopoczucia zwierzęcia. Umaszczenie żyraf stanowi 
kamuflaż, naśladuje rozproszone światło sawanny. Żywi się liśćmi i pędami drzew. Żyje w stadach 
o hierarchicznej strukturze, składających się z kilkunastu do (rzadziej) kilkudziesięciu osobników. 
Żyrafa żyje 20–30 lat.  

 

Czy wiesz, że... 
- Językiem  "Liw" posługuję się zaledwie 15 czy 20 osób ; 
- już w 1460 roku zbudowano miasto z obserwatorium astronomicznym  (Machu Picchu); 
- Biały Olbrzym (gwiazda) jest 150 razy większa od Słońca; 
- naukowcy już stworzyli syntetyczną skórę; 
- pałac "Tadż Mahal"  budowało aż 20 000 robotników, w tym niektórzy z Syrii i dawnej Persji.                
                                                                                                            Mateusz Pańczyszyn kl.4a  

„Kermitowe  ciekawostki” 
- W Hollywood, na słynnym chodniku gwiazd, Kermit ma swoją gwiazdę. Nale-
ży on do małego grona artystów, których uhonorowano w ten sposób, chociaż 
nie są ludźmi. 
- Kołnierz Kermita ma 11 ząbków. 
- Kermit napisał trzy książki: “Lepszy świat dla każdego dzieciaka“, “Jedna 
żabka nie robi różnicy“, “Zanim skoczysz“. Ciekawe jak to możliwe… 
- Zanim Kermit zagrał w filmie “Muppety”, sześciokrotnie pojawił się na wiel-
kim ekranie. 
- W odróżnieniu od innych żab i Muppetów, Kermit ma po pięć palców  u każ-
dej dłoni. 
- Kermit, jako kijanka dorastał w bagnie i miał 2353 braci i sióstr. 
- Kermit prawie codziennie chodzi na bulwar sław w Hollywood, aby sprawdzić, czy jego gwiazda 
wciąż tam jest.                                                                                               Kaja Urbaniuk kl. 4a                  
                                                                                  

                                           *                               

- Blobfish to ryba żyjąca u wybrzeży Australii na głębokości 800 m pod 
wodą. Nie stwarza zagrożenia dla człowieka i porusza się za pomocą 
„mięśni twarzy”. Cała ryba wygląda jak twarz z dużym nosem.                                                                  
                                                                    Tymoteusz Makowski kl. 6b 
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   W dniu 09.03.2013 w godz. 10.00-13.00 odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Było bardzo 
dużo atrakcji:  m.in. można było zwiedzić halę sportową, salę od przyrody, gdzie odbywały się cie-
kawe eksperymenty, salę informatyczną, gdzie była możliwość skorzystania z komputerów, salę 
języka polskiego i angielskiego oraz wiele innych. W holu zaprezentowano wystawę o maszynach 
latających, była też możliwość skorzystania z pomocy „przewodnika”. 
   Dzień Otwarty przebiegł w miłej i gościnnej atmosferze. 
                                                                                                                      Karolina Butryn kl. 4b 
 
   Przyszli uczniowie i ich rodzice odwiedzili naszą placówkę. Tradycyjnie, nasi szkolni dziennikarze 
zadali goszczącym u nas rodzicom kilka pytań: 
   Czy podoba się Pani (Panu) nasza szkoła? 
- Tak - odpowiedziało aż 28 osób (p. Magda, p. Robert, p. Ola, p. Iwona, p. Ewa i p. Marek, p. Ela,    
p. Marcin, p. Danuta, p. Ludmiła, p. Grzegorz, p. Karolina, p. Madzia, p. Arek, p. Jola, p. Ewa, p. Igor, 
p. Olga, p. Anna, p. Justyna, p. Katarzyna, p. Ola, p. Gosia, p. Dorota, p. Leszek, p. Rafał, p. Ania,     
p. Rafał) 
- Tak, podoba się - odpowiedziało 7 osób (p. Piotr, p. Marcin, p. Agnieszka, p. Paweł, p. Hubert,       
p. Magda, p. Renata) 
- Tak, bardzo- odpowiedziało 13 osób (p. Arek, p. Lech i p. Patrycja, p. Andrzej, p. Paweł, p. Monika, 
p. Tomasz, p. Krzysztof, p. Małgosia, p. Aleksandra, p. Marek, p. Marta i p. Zbigniew) 
- Na pierwszy rzut oka, tak - odpowiedziała p. Sabina 
- Pierwsze wrażenie mam bardzo pozytywne - powiedziała p. Ala 
- Jest duża i ładna - to zdanie p. Anety 
- Tak, jest naprawdę ładna - powiedziała p. Elżbieta 
- Bardzo mi się podoba - odpowiedziała p. Agnieszka 
- Tak, mam dwie córki w tej szkole - odpowiedział p. Marek. 
 

Na pytanie: Co najbardziej spodobało się Pani (Panu) w naszej szkole? - rodzice 
udzielali różnorakich odpowiedzi:  
- Dopiero zaczęłam zwiedzać szkołę, ale podoba mi się cały budynek - (p. Aneta), tablica interak-
tywna (p. Elżbieta, p. Ewa i p. Igor, p. Sabina, p. Marcin, p. Ewa i p. Marek), że jest tak miło i wesoło 
(p. Agnieszka), kolorowe świetlice (p. Andrzej), wszystko (p. Paweł, p. Jola, p. Marta, p. Leszek), 
fajne sale (p. Hubert), otwartość (p. Magda), wszechstronna informacja (p. Grzegorz), sale lekcyj-
ne, mili nauczyciele (p. Monika), zerówki (p. Karolina, p. Rafał), wystrój (p. Madzia), sale, tablice   
(p. Arek), przyjazność dla dziecka, uczniowie (p. Renata), sala komputerowa (p. Tomasz, p. Marcin), 
wszystko: tablice, biblioteka, świetlice (p. Olga), języki obce (p. Anna), duże, czyste, słoneczne       
i przejrzyste sale (p. Justyna), tablice i otwartość (p. Krzysztof), wygląd klas i wyposażenie (p. Ka-
tarzyna), wszystkie urządzenia (p. Ola), wyposażenie szkoły i organizacja (p. Małgosia), atmosfera, 
zaplecze, nauczyciele i uczniowie (p. Aleksandra), szkoła jest bardzo nowoczesna (p. Marek), kolo-
rowe sale, zerówki (p. Gosia), ładne sale, oferta zajęć (p. Dorota), multimedialne pomoce (p. Ania),  
kolorowe klasy (p. Rafał), podejście do ucznia (p. Zbigniew), interaktywne tablice i organizacja    
( p. Magda i p. Robert), wszystko: klasy, sale (p. Ola), klasa z j. niemieckim (p. Piotr),  sposób pre-
zentacji, otwarta kadra, sale (p. Iwona), sale i panie nauczycielki (p. Arek), dobra organizacja (p. A-
la), klasy zerowe (p. Agnieszka, p. Lech i p. Patrycja), dużo informacji, kolorowe sale, dobre wraże-
nie (p. Paweł), wyposażenie sal, tablice multimedialne, kącik do zabawy (p. Ela), odseparowanie naj-
młodszych dzieciaków od reszty szkoły (p. Danuta), szafki w klasach (p. Ludmiła), wyposażenie i na-
uczyciele (p. Marek). 
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   Zapytaliśmy również: Co ciekawego zobaczył(a) Pan(i) podczas Dnia Otwartego 
w naszej szkole?- i uzyskaliśmy całe spektrum odpowiedzi: 
- Wspaniałą klasę do nauki języka niemieckiego (p. Aneta), 
wszystko jest ciekawe (p. Elżbieta, p. Krzysztof, p. Katarzyna, 
p. Dorota), wesołą atmosferę i kolorowe wnętrza (p. Agniesz-
ka), wszystko było wspaniałe (p. Andrzej), na razie dopiero 
zacząłem… (p. Paweł), tablica interaktywna  (p. Hubert, p. Mag-
da, p. Monika, p. Renata, p. Jola, p. Justyna, p. Gosia, p.  Mar-
ta, p. Leszek, p. Ala, p. Piotr, p. Marek), nowoczesny sprzęt   
(p. Grzegorz), jeszcze nie zobaczyłam wielu rzeczy, ale atmos-
fera (p. Karolina), sale (p. Magda), zajęcia z języka angielskie-
go (p. Arek), miła atmosfera (p. Ewa), sala przyrodnicza, pla-
styczna, instrumenty, doświadczenia (p. Tomasz), klasy (p. Igor), przyjazne nastawienie nauczycie-

li i uczniów, wyposażone sale (p. Olga), sala komputerowa       
(p. Anna), podejście nauczycieli do dzieci (p. Ola), serdeczne 
podejście do przyszłych uczniów i ich rodziców (p. Małgosia), 
zaciekawiła mnie cała szkoła (p. Aleksandra), odnowione sale  
(p. Marek), przedstawienie zuchów (p. Leszek), sala do tańca 
(p. Rafał), wiele ciekawych rzeczy (p. Rafał, p. Ania), przywita-
nie Dyrekcji (p. Ola), wyposażenie sal (p. Sabina), samą szkołę 
(p. Iwona), dużą salę gimnastyczną (p. Marcin), ciekawy pro-
gram nauczania dzieci (p. Arek), modele samolotów, maszyn 
latających (p. Agnieszka), trudno mi powiedzieć (p. Paweł), 

mikroskopy (P. Lech i p. Patrycja), klasy są bardzo dobrze przygotowane, nauczyciele dobrze 
wprowadzają w temat (p. Ela), wszystko jest ciekawe (p. Marcin), nowoczesne wyposażenie (p. Da-
nuta), dużo wystaw prac dzieci (p. Ludmiła). 
              Rozmowy przeprowadziły: Karolina Machińska, Weronika Głogowska i Ania Grabska kl. 6a 
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Rys. Zuzia Pacia kl. 3b 


