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 Jasio przychodzi ze szkoły cały zapłaka-
ny i mówi: 

  - Mamo, spóźniłem się do szkoły i zosta-
ło dla mnie najgorsze świadectwo! 

Dzwoni uczeń do nauczyciela o trzeciej 
nad ranem i pyta: 
Proszę pana,  co pan robi? 
- Jak to co? Śpię!!! - odpowiada nauczyciel. 
- No właśnie, a ja przez pana się uczę!!! 

Jasio siedzi na łóŜku i płacze. Mama 
pyta, co się stało. 
  - Śniło mi się, Ŝe szkoła się paliła. 
  - Nie płacz, to tylko sen… 
  - Właśnie, dlatego płaczę. 

Ojciec ogląda zeszyt synka:  
 - Oj nierówno literki piszesz. 
 - To nie literki tatusiu, to nuty. 

 Na lekcji religii katechetka pyta Jasia: 
  - Jasiu, kto zbudował arkę ? 
  - Noo… eee 
  - Dobrze, siadaj, piątka.    

  - Hej, przeczytałeś trylogię Sienkie-
wicza ? 
  - A to trzeba było przeczytać ? 
  - Tak, na dzisiaj. 
  - O rany, a ja przepisałem… 

Humor wybrała Paulina śuchowska kl. 6d  
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Witajcie drodzy czytelnicy! 

Widzicie jak nam wyszło zaczarowanie zimy? Myśleliśmy, Ŝe śnieg będzie tylko w na-
szym grudniowym „Ikarku”, a tu pogoda „skopiowała” nasze pragnienia i mamy tyle 
śniegu, Ŝe moŜna... jeździć na czym tylko dusza zapragnie. U nas poczytacie więc  
o sportach zimowych, ale teŜ o czasie zabaw nie tylko na śniegu - o karnawale. Będą 
szkolne sprawy - zimowe klasowe wyjazdy, czyli „biała szkoła”, rozmowy:  
z nauczycielem i uczniami. Znajdziecie równieŜ informacje o Walentynkach, krzyŜów-
kę i dawkę humoru. Czekają nas wspaniałe dwa tygodnie - oby w tym czasie pogoda 
dopisała. A w razie czego... polecamy lekturę naszego lutowego numeru  
i za radą  naszych redaktorów - dobrą ksiąŜkę przy dobrej muzyce. Zapraszamy Was 
do czytania!  

                                                                                                                   Redakcja 

 
Wiesław Dyląg 

Kulig 

 

Zaprzągł sanie dziadzio Anki, 

A do sani dopiął sanki. 

Zaś kasztankom dał dzwoneczki- 

Wszyscy skorzy do wycieczki. 

 

Popędzili – sanki twista, 

Ania z kozła batem śwista. 

„Dalej! Naprzód! Co za sanna! 

To śnieg sypki, A nie manna!” 

 

I mknie kulig uśmiechnięty. 

Lecz uwaga na zakręty! 

„Ale co tam! My na luzie!” 

Bum! Karambol! W zaspy buzie! 

 

Puchu zjedli – jakby manny – 

Śniegu starczy do Marzanny! 

A dzwoneczki mierzą czas, 

Do wieczora poprzez las. (...) 

Karolina Kusek         

 Przedwiośnie   

 

 JuŜ ziewnęła wiosna,  

 pod śniegowym puchem.  

JuŜ nóŜkami rozkopała  

 wilgotne pieluchy... 

  

Jeszcze tydzień lub dwa –  

 a juŜ krok postawi ; 

 a juŜ będzie sama biegać  

 po zielonej trawie. 

 

A juŜ będzie sama plotła 

 wianki ze stokrotek, 

 i nawlekać krople rosy  

 na promyki złote...  

 

- Lecz nim to się stanie –  

 mówi babcia – zima –  

 musisz jeszcze się fartucha  

 mego, wnuczko trzymać.  
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STARE  DOBRE MAŁśEŃSTWO 
 
Zespół powstał na początku lat 80. ubiegłego wieku jako 

duet gitarowy, który tworzyli Krzysztof Myszkowski i Andrzej Sidoro-
wicz. W 1984 roku, podczas jednego z występów,  spiker określił ich 
Ŝartobliwie jako „stare dobre małŜeństwo”. To określenie stało się 
nazwą zespołu. Obecnie SDM tworzą: Krzysztof Myszkowski - wokali-
sta i gitarzysta, Wojciech Czemplik – skrzypek, Andrzej Stagarczyński 
– basista, Ryszard śarowski – gitarzysta, Dariusz Czarny – gitarzysta  
i Przemysław Chołody, grający na  harmonijce ustnej. 

W repertuarze zespołu znajduje się przede wszystkim poezja 
śpiewana. Początkowo były to piosenki z tekstami Edwarda Sta-
chury. Obecnie muzycy śpiewają teksty własne, a takŜe Adama 
Ziemianina, Wojtka Belona i Jana Rybowicza. Od początku swego 
istnienia zespół wydał kilkanaście płyt. Najbardziej znane z nich to 
„Dla wszystkich starczy miejsca”, „Makatki”, „Czarny blues o czwar-
tej nad ranem”, „Bieszczadzkie anioły”.  Najnowszym krąŜkiem ze-
społu jest wydana w ubiegłym roku  płyta „Odwet pozorów”.                  
 Koncerty SDM są okazją do wspaniałej zabawy zarówno dla 
publiczności (w bardzo róŜnym wieku) jak i dla samego zespołu.  
Pomimo ponad dwudziestu pięciu lat istnienia, zespół ciągle cieszy 
się duŜą popularnością, a Stare Dobre MałŜeństwo, choć „stare” , 
tak naprawdę się nie starzeje, bo jego piosenki są ponadczasowe. 

 
     Michał Biernat kl. 5a 
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   1                

  2               

 3                   

  4                    

5                       

    6              

    7             

     8             

  9                

     10               

    11               

1. Lepisz go zimą ze śniegu. 

2. Zimowy miesiąc. 

3. Obrzucamy się nimi zimą. 

4. „Jedna” narta. 

5. Ogrzewają nam ręce. 

6. Idealne na kulig. 

7. Szczypie nas w nos. 

8. W czasie mrozu wiszą z dachu. 

9. Skacze na nich Adam Małysz. 

10. Świąteczna kolacja, którą jemy raz w roku. 

11. Zimowe obuwie. 
 

    Ola Hołda kl. 4b 
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 W dniach 4-8 stycznia 2010 r. klasy 3b i 3c pojechały na „białą szko-
łę” do Dusznik Zdroju. Program wyjazdu obfitował w wiele atrakcji. Pierw-
szego dnia  zwiedziliśmy pijalnię wód i Dworek Chopina. Nazajutrz, tuŜ po 
śniadaniu, wyjechaliśmy do Zieleńca na narty, dla niektórych było to pierw-
sze spotkanie z tym sportem. Gdy wróciliśmy do ośrodka i zjedliśmy obiad, to 
od razu wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Wambierzyc, by zwiedzić 
bazylikę z ruchomą szopką. Po powrocie do ośrodka trzeba było kłaść się juŜ 
spać. W środę znów narty i wycieczka do aquaparku w Kudowie Zdroju. Tak 
minął kolejny dzień i kolejna noc. Rano po śniadaniu pojechaliśmy do huty 
szkła, a potem na narty. Na nartach odbył się konkurs – wielki slalom, który 
wygrał Mateusz Motyka z kl. 3b. Ostatniego dnia zwiedziliśmy Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach i bardzo podekscytowani wróciliśmy do Wrocławia. 

Natalia Jezior kl. 3b 
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Rozmowa z Michałem Dąbrowskim i Michałem Humińskim 

- Zbliżają się ferie, czy masz w planach jakiś wyjazd?  

M.D.: Tak, na obóz narciarski. Odkąd dwa lata temu nauczyłem się jeździć, jest to mój 
ulubiony sport. Planuję też  nauczyć się jeździć na snowboardzie. 
M.H.: Do babci. 
 

- Czy podczas tej przerwy poświęcisz czas na naukę?  

M.D.:  Raczej nie, chyba że to będzie bardzo konieczne. 
M.H.: Trochę muszę. W końcu szósta klasa…  
 

- Czy będziesz miał jakieś inne zajęcia?  

M.D.:  Tak. I to dużo.  
M.H.: Tak. 
 

- Masz już pomysł, co do następnego wyjazdu?  

M.D.: Tak, chociaż zwykle nie mam. Wyjątkowo w tym roku mam plany.  
M.H.:  Nie. Zawsze myślę kilka dni wcześniej. 
 

- Po powrocie do szkoły trzeba się wziąć ostro do roboty. Wiesz już jakie gimna-

zjum wybierzesz?  

M.D.:  Jeszcze się nie zdecydowałem. 
M.H.: Pójdę do jedynki. 
 

- Zamierzasz wysłać do kogoś walentynkę?  

M.D.: Raczej tak. 
M.H.: Jeszcze zobaczę. 
 

- A zdradzisz do kogo?  

M.D.:  Nie, to moja osobista sprawa. 
M.H.: Nie wiem.  
 

- Dziękuję.  

CO UCZNIOWIE KLAS 6 SĄDZĄ O WALENTYNKACH?  

 Łukasz z kl. 6d: Walentynki są super i w ogóle. Lubię ten okres i co roku go w domu obchodzę  

z rodziną.  

Kasia z kl. 6d: Walentynki to specjalny czas. Wszyscy zakochani robią sobie prezenty, spędzają ze 
sobą więcej czasu. To święto jest niesamowite. 

Monika z kl. 6d: KaŜdy w podstawówce liczy, Ŝe dostanie list walentynkowy od tajemniczego wielbi-

ciela. To jest wspaniały czas. 

Bartek z kl. 6d: To święto, które nie kaŜdy obchodzi.  

Michał z kl. 6d: To jest święto zakochania i miłości. 

Michał  z kl. 6b: Nie przeszkadzają mi ;) 

Hania z kl. 6b: Zakochani nie powinni sobie okazywać miłości tylko w Walentynki. 

Martyna z kl. 6b: To miłe święto. 

Rozmowa i sonda: Paulina Żuchowska kl. 6d 
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Katherine Paterson – „Most do Terabithii”  
Kto z was chciałby czasem uciec do krainy rodem z naj-

piękniejszych baśni? Kto z was czuje czasem, Ŝe nikt go nie rozu-
mie? 

JeŜeli zgadzasz się z którymś z powyŜszych pytań, moŜesz 
być pewien, Ŝe historia jasnowłosego Jess’a i wesołej Leslie bardzo 
ci się spodoba. 

Jednak pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić przed otwar-
ciem ksiąŜki, to uwierzyć. Uwierzyć w prawdziwą przyjaźń i w potę-
gę wyobraźni. Musisz pamiętać o odwadze, walce o swoje miejsce 
na świecie, o przełamywaniu barier oraz o byciu sobą. 

To chce nam przekazać Katherine Paterson. 
Zrobione? Zapraszam więc do Terabithi… 
„Most do Therabithii” pióra Katherine Paterson to opowieść o dwójce jedena-

stoletnich dzieci, które poznają się przez przypadek, pewnego letniego dnia… 
Jess, a właściwie Jesse Oliver Aarons Junior, mieszka w małym miasteczku 

wraz z czterema siostrami oraz rodzicami. Do szkoły dojeŜdŜa autobusem. Nie naleŜy 
do zamoŜnej rodziny, czasem donosi stare ubrania po siostrach i przez to staje się po-
wodem kpin ze strony szkolnych kolegów. Ma sporo obowiązków, a Ŝe dwie z jego czte-
rech sióstr potrafią jak nikt wymigać się od pracy w domu, Jess nie narzeka na brak 
zajęć. 

Ma równieŜ pasję. Jest nią rysowanie. Musi jednak ukrywać tę pasję w tajemni-
cy, gdyŜ jego rodzice sądzą, Ŝe to strata energii i czasu, które mógłby wykorzystać na 
przykład na wydojenie krowy, Panny Bessie. 

Jess wiedząc, Ŝe rysować za często nie moŜe, stawia na pierwszym miejscu 
inny cel. Co dzień wstaje wcześnie, by pobiegać, bo właśnie to jest jego celem – być 
najszybszym chłopakiem w szkole. 

 Właśnie podczas jednego z takich porannych treningów poznaje Leslie Bruke, 
która wraz z rodziną właśnie wprowadziła się do domu Perkinsa. 

Jess wraz z Leslie odkrywa sekretną krainę – Terabithię, do której moŜna się 
dostać jedynie za pomocą zaczarowanej liny zawieszonej dawno temu na drzewie ro-
snącym na brzegu rzeki. Terabithia staje się ich tajemnicą, a oni stają się ich władcami. 
Jednak pewnego dnia, wydarzy się coś, co wszystko zmieni… 

Chcesz wiedzieć jak potoczą się losy dwójki przyjaciół, w tej pięknej, pełnej 
wzruszeń ksiąŜce? Chcesz poznać magiczną krainę noszącą nazwę – Terabithia? Bie-
gnij do biblioteki  wypoŜyczyć „Most do Terabithii”! 

 

Hanna Pater kl. 6b 
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Pewnie wielu osobom surykatka wydaje się być słodkim 
zwierzątkiem, ale tak naprawdę jest gatunkiem drapieŜ-
nego ssaka z rodziny mangustowatych.  Z wyglądu jest 
to smukłe zwierzę o jasnopopielatym futerku z czarnym 
poprzecznym pręgowaniem, o białej głowie i czarnych 
uszach. Długość jej ciała to 25-35 cm, a długość ogona 
17-25 cm. Surykatki Ŝywią się w zasadzie wszystkim,  
głównie owadami i innymi bezkręgowcami, ale takŜe 
gadami, ptakami i roślinami. Prowadzą one dzienny tryb Ŝycia. Stada 
liczą sobie około 30 osobników. Młode surykatki łatwo oswoić. Ludzie 
wykorzystują je do polowań na gryzonie. 

    Tekst i rysunek: 

 Julia Maśluszczak kl. 5b 

 Źródło: www.wikipedia.pl 

 

 

 

 

 

Czy KsięŜyc ma pole magnetyczne? 
Jak stwierdziła w roku 1959 radziecka sonda Łuna 2, KsięŜyc nie ma pola ma-
gnetycznego takiego, które ma na przykład Ziemia. Istnieją jednak obszary,  
w których moŜna znaleźć ślady pola magnetycznego, np. krater North Ray, zba-
dany przez załogę Apollo 16. Minerały skalne zdradzają, Ŝe KsięŜyc posiadał 
niegdyś silne pole magnetyczne, które obecnie juŜ nie istnieje. 

Tymoteusz Makowski kl. 3b 

 no podstawie E. Ubelacker „KsięŜyc” 

Katastrofa na Jowiszu 
W lipcu 1994 roku kometa Shoemaker- Levy 9 rozpadła się na 21 brył skalno- 
lodowych, które spadły na powierzchnię planety Jowisz. Jeden z odłamków 
spowodował powstanie kuli ognistej i śladu (o rozmiarach Ziemi) w atmosferze 
Jowisza. Skłoniło to rząd USA do przeznaczenia 50 mln dolarów na badania nad 
sposobem zapobieŜenia takiej katastrofie w przypadku Ziemi. 

                  Weronika Sobótka kl. 5a 

                  wg  „Ilustrowanej Encyklopedii dla dzieci” 
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Rozmowa z panią Bogumiłą Hucaluk-Pacek 
- Kim chciała Pani zostać, jak miała Pani ok. 13 lat? 
- Najpierw bardzo chciałam być fryzjerką, potem marzyłam, aby zostać lekarzem, aŜ 
w ostateczności zostałam biologiem. 
- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej? 
- Bardzo lubiłam geografię i biologię. 
- Czy uprawiała Pani jakiś sport w dzieciństwie? 
- Jeśli sportem moŜna nazwać długie spacery i wędrówki po górach, to tak. 
- Czy uwaŜa Pani, Ŝe uczenie przyrody jest trudne? 
- Jest bardzo trudne, poniewaŜ naleŜy umiejętnie połączyć ze sobą wiadomości  
z kilku przedmiotów: biologii, geografii, chemii i fizyki. Pomimo tych trudności, bar-
dzo lubię uczyć przyrody. 
- Jaki jest Pani ulubiony film? 
- Jest ich sporo – nie umiem wybrać jednego. 
- Jaką lubi Pani muzykę? 
- Słucham kaŜdej muzyki – zaleŜy od nastroju. 
- Czy uczyła Pani w innych szkołach? 
- Zanim trafiłam 4 lata temu do szkoły podstawowej, przez 10 lat uczyłam w szkole 
średniej. 
- Jakie jest Pani ulubione zwierzę i czy ma Pani jakieś lub chciałaby mieć? 
- Miałam nie tak dawno Ŝółwia stepowego i rybki. Teraz nie mam zwierzątka, ale 
córka namawia mnie na psa – najlepiej golden retrievera. 
 

Weronika Kowalczyk kl. 4b ( i Ania Leszkowicz kl. 4b) 
 

SONDA: „CO NAUCZYCIELE CZYTALI W DZIECIŃSTWIE?”  

EWA KRZYśANIAK - ,,Dzieci z Bullerbyn” i ksiąŜki Edwarda Niziurskiego. 
JOANNA MACIASZEK – KLIMCZYK – „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
TERESA SIENKIEWICZ -  ksiąŜki młodzieŜowe. 
MARIUSZ MIELCZAREK - ,,Tytus, Romek i A’Tomek”. 
RYSZARD JAKUBOWSKI -  powieści Cęckiewiczów. 
BOGUMIŁA HUCULAK – PACEK -  „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
MARIUSZ DURLAK -  baśnie H. Ch. Andersena. 
EWA śMIDZIŃSKA - ,,Ania z Zielonego Wzgórza”. 
MAREK PALICA – „Tytus, Romek i A’Tomek”. 
ANDRZEJ ZAJĄCZKOWSKI - ,,O czym szumią wierzby”. 
MAŁGORZATA NIEDZIELA – „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
KATARZYNA WÓJTOWICZ – „Mały KsiąŜę”,  bajki braci Grimm. 
EWA RAKOCZY - ,,Dzieci z Bullerbyn”. 
ELśBIETA WDOWCZYK - „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
MAGDALENA KRAWCZYK - „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
KRYSTYNA ZAGÓRSKA – „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
BOśENA PAPUZIŃSKA - ,,Dzieci z Bullerbyn”. 
A więc warto przeczytać ,,Anię z Zielonego Wzgórza” ; ) 

Paulina śuchowska kl. 6d  (i Monika Czaja kl. 6d) 
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PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW 

 W styczniu w naszej szkole odbyła się mała, ale za to bardzo 
waŜna dla pierwszoklasistów uroczystość: pasowania na czytelników bi-
blioteki szkolnej. Niektórzy uczniowie nie mogli się juŜ doczekać wypoŜy-
czenia swojej pierwszej ksiąŜki, więc wizycie w naszej bibliotece towarzy-
szyły duŜe emocje, przede wszystkim entuzjazm. Dzieci wysłuchały krót-
kiej pogadanki, przeprowadzonej przez panie bibliotekarki, na temat za-
chowania w bibliotece i  zasad dotyczących wypoŜyczania ksiąŜek. Po 
uroczystym złoŜeniu przyrzeczenia zostali przyjęci w poczet czytelników, 
otrzymali karty biblioteczne i pamiątkowe dyplomy oraz mogli po raz 
pierwszy skorzystać w pełni z biblioteki szkolnej. Podczas wypoŜyczania 
ksiąŜek było duŜo radości. śyczymy pierwszoklasistom, aby ten zapał 
czytelniczy w nich nie zgasł oraz Ŝeby znaleźli w ksiąŜkach wspaniałych 
przewodników po krainie wyobraźni. 

Redakcja 

 

ZABAWA KLAS II-III 

 Dnia 9 stycznia 2010 r. odbył się w naszej szkole, w godz. 11.30-13.30, 
bal karnawałowy dla klas drugich i trzecich. MoŜna powiedzieć, Ŝe atmosfera 
była miła, ale muzyka, niestety, kiepska. Rodzaj utworów puszczanych z płyt, 
naszym zdaniem, był dostosowany do młodszych dzieci. Natomiast stroje, 
przygotowane przez uczniów  wraz z rodzicami, były kolorowe, śmieszne, cie-
kawe i prawie niepowtarzalne. Forma rywalizacji, która miała na celu zbiera-
nie punktów w kilku konkursach i wyłonienie zwycięzcy,  nie dawała wszystkim 
równych szans na wygraną. Proponujemy więc, Ŝeby w przyszłości konkursy 
miały inną formę. Podsumowując, naszym zdaniem zabawa była wesoła, ale 
zwracamy się do organizatorów, moŜe dałoby się poprawić co nieco, Ŝeby  
w następnym roku było lepiej? 

Tymek Makowski i Karol Machoś kl. 3b 
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Zimowe Igrzyska Olimpijskie – Vancouver 2010 

KaŜdy z nas oglądał, chociaŜ raz w Ŝyciu Letnie Igrzyska Olimpijskie. Dwa lata temu, 
były one w Pekinie (Bejing). Niewielu jednak oglądało Zimowe Igrzyska Olimpijskie, gdyŜ są one 
mniej popularne. Ostatnia Zimowa Olimpiada odbyła się w 2006 roku we Włoszech, a dokładniej 
w Turynie. 

NajbliŜsza jednak odbędzie się juŜ w tym roku, w kanadyjskim mieście Vancouver,  
w dniach od 12 do 18 lutego. Będą to juŜ trzecie igrzyska odbywające się w Kanadzie. 

Kandydujących miast było jednak wiele, bo aŜ siedem - Andora (Królestwo Andora), 
Harbin  (Chiny), Jaca (Hiszpania), Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), Vancouver (Kanada), Py-
eongchang  (Korea Południowa) oraz Salzburg (Austria). 

Sztafeta olimpijska jest nieodłącznym elementem kaŜdych Igrzysk. 30 października 
2009 roku, pochodnia została zapalona w Olimpii, a pojawić w Vancouver ma się 12 lutego bie-
Ŝącego roku. Łącznie sztafeta będzie trwała 106 dni. 

Uczestnicy XXI Igrzysk Olimpijskich będą startować w konkurencjach takich jak: bia-
thlon, bobsleje, skeleton, curling, hokej na lodzie, łyŜwiarstwo figurowe, łyŜwiarstwo szybkie, 
short track, narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, narciarstwo dowolne, kombinacja norweska, 
skoki narciarskie, snowboard oraz saneczkarstwo. 

Znanymi reprezentantami Polski są: Ju-
styna Kowalska (biegi narciarskie), Tomasz Sikora 
(biathlon) oraz Adam Małysz (skoki narciarskie). 

Oficjalnymi maskotkami tegorocznych 
Igrzysk Olimpijskich są Quatchi i Miga. Sumi (często 
występujący razem z Quatchim i Migą) jest przed-
stawicielem Igrzysk Paraolimpijskich (czyli olimpia-
dy dla niepełnosprawnych). Mukmuk nie jest ma-
skotką oficjalną, ale często występuje razem z Mi-
gą, Quatchim i Sumim. Maskotki reprezentują (według wierzeń Kanadyjczyków) pierwsze stwo-
rzenia zasiedlające ich kraj. 

Tak więc Quatchi jest reprezentantem Wielkiej Stopy, marzącym o karierze hokeisty, 
Miga jest mitycznym zwierzęciem – pół wielorybem, pół niedźwiedziem białym, tak zwanym 
niedźwiedziem morskim. Sumi jest zwierzęcym duszkiem (starającym się chronić ziemię, wodę  
i wszystkie zwierzęta zamieszkujące jego ojczyznę) ze skrzydłami Ptaka Groma  i nogami ame-
rykańskiego niedźwiedzia czarnego, a na głowie noszącym kapelusz wieloryba. Mukmuk jest 
małym i przyjacielskim świstakiem. 

Wszystkim zainteresowanym polecam stronę internetową: http://olimpiada.imprezy2010.pl/ 

Hanna Pater kl. 6b 
Źródła pomocnicze: 
www.wikipedia.pl 
www.sport.pl/vancouver2010 
Grafika: www.google.pl 
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KĄCIK  - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
  
 Gra „W 80 dni dookoła świata” naleŜy do kategorii gier 
przygodowych. Została opracowana na podstawie opowieści 
Juliusza Verne’a pod tym samym tytułem. Zadaniem bohatera, 

podobnie do bohatera ksiąŜki, jest okrąŜyć świat w 80 dni. Jest to wynik zakła-
du z przyjaciółmi. Po drodze moŜna znaleźć osoby, które będą przeszkadzać 
w dalszej drodze albo takie, które mogą teŜ pomóc w realizacji celu. Rozgryw-
ka wymaga sprytu i myślenia. Rozbudowane plansze i trudne misje zmuszają 
do wysiłku w poszukiwaniu prawidłowego rozwiązania. 

Gracz wciela się w postać Olivera Lavishearta – podróŜnika. Bohater 
zwiedza Egipt, Indie, Japonię, Amerykę i wiele innych państw. Polecam grę, 
gdyŜ oprócz dobrej zabawy, daje nam moŜliwość wirtualnego przeniesienia się 
do  ciepłych krajów, zamiast oglądania naszej zimy. 

 
Karol Machoś kl. 3b 

 

 

Sporty zimowe — ŁyŜwiarstwo 
 Jest dyscypliną olimpijską. Zdaniem wielu osób był to 
pierwszy sport, jaki zaczął uprawiać człowiek. Są na to dowody. Na 
terenie wielu krajów europejskich znaleziono prymitywne łyŜwy  
z kości zwierzęcej, które pochodzą sprzed ponad 20 tysięcy lat. 
Reguły dzisiejszego łyŜwiarstwa zostały zapoczątkowane w Holan-
dii w XV w. Pierwsze oficjalne zawody w łyŜwiarstwie odbyły się  
w 1801 r. w Groningen. Pierwsze mistrzostwa Polski  odbyły się  
w 1922 r. w Warszawie. 
 Są dwie odmiany tego sportu: łyŜwiarstwo figurowe i szybkie. RóŜnią się one 
m. in. rodzajem łyŜew (w szybkim płozy są dłuŜsze) i liczbą zawodników. W tej dyscy-
plinie waŜna jest koordynacja, harmonia ruchów i sprawność w wykonywaniu akrobacji. 
W łyŜwiarstwie figurowym oceniana jest wartość techniczna i wraŜenia artystyczne wy-
konanego programu (taniec obowiązkowy i dowolny, do wybranej przez zawodników 
muzyki). ŁyŜwiarstwo szybkie na torach długich (333-400 m) jest rozgrywane na dy-
stansach od 500 do 10 000 m, a na torach krótkich (dł. 111 m) jest rozgrywane na dy-
stansach od 500m do 5 000 m. Organizowane są takŜe maratony. 
  Obecnie łyŜwiarstwo rozpowszechniło się  w formie rekreacyjnej. ZbliŜają się 
ferie, dlatego polecam Wam ten rodzaj aktywności fizycznej. 

           Aneta Berezowska kl. 6d 
na podstawie „Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN” i „Odkryj świat z Laylą - sport”. 
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DYSKOTEKA  KLAS IV-VI 
           14 stycznia o godzinie 17.00 rozpoczęła się dyskoteka karna-

wałowa klas IV-VI. Pierwsze, co rzucało się w oczy, to długa kolejka 
uczniów stojąca przy sklepiku i czekająca na sprzedaŜ biletów. Dyskote-
ka zaczynała się wyborem „Króla i Królowej Balu”. W jury zasiedli: pani 
wicedyrektor Teresa Świrska, pani Agnieszka Madej oraz pani Ewa śmi-
dzińska. Do tego trójka reprezentantów, po jednym uczniu ze wszystkich 
klas czwartych, piątych i szóstych. Przewodnicząca szkoły zapraszała 
przebranych uczniów na scenę. KaŜdy z nich wpadł na inny pomysł. Raz 
było widać piękną tancerkę flamenco, a raz wesołego chłopaka w stro-
ju wróŜki - zębuszki. Stroje były bardzo pomysłowe, jednak niektóre klasy 
nie zadały sobie trudu, by przyjść na bal w przebraniu. 

Po burzliwych naradach wybrano: 
Królową Balu - Aurelię Gryz z klasy V B  
w stroju, jak sama go opisała 
„Dziewczynki z opakowania mle-
ka!” (mleka Łowicz, dla ścisłości :]) oraz 
Króla Balu - Łukasza Trojana z klasy VI D  
w stroju króla reggae, Boba Marley’a! 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Po tych radosnych chwilach przyszła pora na tak zwaną 
„prawdziwą zabawę”. Czy jednak kaŜdy dobrze się bawił, tego nie wie 
nikt… Widać było grupki, w których kaŜda klasa tańczyła osobno. Co 
chwilę ktoś chodził po sali i narzekał na muzykę, chodził do DJ’ów z proś-
bą o zmianę piosenki, czy teŜ po prostu podpierał ściany… W zasadzie, 
prócz czwartych klas, dla których była to dopiero druga w ich Ŝyciu 
szkolna dyskoteka, nikt dobrze się nie bawił. Oczywiście były „starsze” 
wyjątki, które przez bite dwie godziny tańczyły, jednak, gdy rozglądało 

się wokoło, widać było jedynie znu-
dzenie. 

Uczniowie, z mieszanymi uczuciami, 
wyszli punktualnie o 19.00 z sali. Orga-
nizatorzy zabawy karnawałowej jed-
nak sobie coś postanowili – trzeba 
zrobić wszystko, by następna dyskote-
ka była najlepsza w historii szkoły! 

 

Hanna Pater kl. 6b 
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Szkolny konkurs na zakładkę do ksiąŜki „Grunt to kręgosłup” 

I miejsce - Aleksandra Kędzierska kl. 4a, 

II miejsce – Julia Fiołkowska kl. 4a, 

III miejsce – Aleksandra Hołda kl. 4b.  
 

Szkolny konkurs ortograficzny 

I miejsce - Zofia Flaczyńska kl.5a, 

II miejsce - Michał Dąbrowski kl. 6b,  

III miejsce - Marta Krawczyk kl. 5a oraz Bartosz NiŜnik kl.5b,  

WyróŜnienie - Kamila Mikołajczyk kl. 5b. 

 

Szkolny etap konkursu „English Master 2010” 

I miejsce - Hanna Pater kl. 6b,  
II miejsce - Piotr Holzhausen kl. 6c , 

III miejsce - Ewelina Morawska kl. 6d, Michał Humiński kl.6c. 
 

Szkolny konkurs "Kodeks ucznia - najwaŜniejsze zasady dobrego zachowania"  
I miejsce - Mateusz Michalczyk  kl. 6c, 

II miejsce - Marta Staroń kl. 6c, 
III miejsce - Hanna Pater  kl. 6b. 

 

Szkolny konkurs na tabliczkę (technika: grafika komputerowa)  -  

zwroty grzecznościowe - "Proszę, dziękuję, przepraszam..." 

I miejsce - Michał Biernat kl. 5a, 
II miejsce - Klaudia Osińska kl. 5a, 

III miejsce - Anastazja Lenkova kl. 5e i Bartosz NiŜnik kl. 5b. 
 

Ogólnopolski konkurs polonistyczny "Multitest" 

Zosia Flaczyńska i Marta Krawczyk - uczennice klasy 5a - zdobyły wyróŜnienie 
w konkursie "Multitest", zajmując kolejno 14 i 15 miejsce.  

 

Dziecięcy "Puchar Orlicy" 

Marta Rotko z kl. 2a zajęła I miejsce w I edycji dziecięcego "Pucharu Orlicy"  
w narciarstwie zjazdowym  w kategorii "Krasnale” oraz II miejsce  

w II edycji tego konkursu. 
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Nazwa tego dnia pochodzi prawdopodobnie od imienia  biskupa Walen-
tego, który Ŝył w III w. w Rzymie. Nie zgadzał się on z cesarzem Klaudiu-
szem II, który zabraniał Ŝołnierzom ślubów, sądząc, Ŝe małŜeństwo znie-
chęci ich do walki. Biskup udzielał im więc potajemnych ślubów. Z tego 
powodu został uwięziony i skazany na śmierć. 

Walentynki, czyli święto zakochanych obchodzimy 14 lutego. W naszej 
szkole wysyłamy sobie nawzajem kartki - walentynki, a w tym roku redak-
cja sprawdziła, ilu uczniów obchodzi ten dzień. 

 

Sonda o walentynkach: 

85 % zapytanych uczniów nie lubi, nie obchodzi, nie wysyła walentynek, 

5 % nie ma zdania, nie interesuje się tym, 

10 % lubi, obchodzi, wysyła walentynkę. 

 

Walentynkowe wierszyki 

To małe czerwone serduszko 
niech powie Ci na uszko, 
kto Cię pokochał prawdziwie 
i Ŝyć chce z Tobą szczęśliwie! 
 

Uśmiech na twarzy, 
słońce na niebie 
I miłość w sercu, 
to wszystko dla Ciebie! 
 

                              Przygotowały: Aneta Berezowska i Weronika Pauch kl. 6d 

 

  Sukcesów w Ŝyciu, szczęścia w miłości, 
  duŜo uścisków, samych radości, 
  spełnienia marzeń, mocy słodyczy 

  w Dniu Zakochanych Redakcja Ŝyczy! 

Dzień świętego Walentego 

to dzień dobry dla kaŜdego! 

W tym dniu wszyscy to wyznają,  

Ŝe chcą kochać i kochają! 


