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Tata jaskiniowiec ogląda świadec-
two szkolne syna: 

- rozumiem, Ŝe masz 3 z myśli-
stwa, bo jesteś jeszcze mały, ale 
z historii?! PrzecieŜ to były tylko 
dwie kartki. 

- Basiu, czy tata pomaga ci w od-
rabianiu lekcji? 

- JuŜ nie, ta ostatnia dwója kom-
pletnie go załamała. 

- Córeczko, proszę, nie chodź tak 
często do tej dyskoteki. Tam jest 
strasznie głośnio, to szkodzi na 
słuch! 

- A nie, dziękuję, nie jestem głod-
na. 

- Czytałeś „ W pustyni i w pusz-
czy?” 

- Nie, „W pustyni” jeszcze nie. 

Spotykają się dwie sąsiadki: 

-Wiesz, mój synek ma zaledwie trzy 
miesiące i juŜ siedzi! 

-Tak, a za co? 

- Mamo, mamo ! 

- Pani dzisiaj zadała klasie pytanie i 
tylko ja się zgłosiłem, Ŝeby na nie od-
powiedzieć.  

- Jestem z ciebie taka dumna, synku. 
A o co pani pytała? 

- Kto nie odrobił pracy domowej... 
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 Jesień idzie, nie ma na to rady... 

W NUMERZE: 

♦ „Tajemnicze echo”— bajka ks. Kazimierza Pietrzyka SDB 

♦ Zagadki i ciekawostki 

♦ Z historii: Dzień Edukacji Narodowej 

♦ „Nauczycielska”  krzyŜówka  

♦ Święta i tradycje: 1 listopada 

♦ Nasze sondy 

♦ Warto przeczytać: „Opowiem wam dzisiaj o Eldorado” 

♦ Nasze sukcesy 

♦ Kącik Pupila: tym razem o krabach 

♦ O zachowaniu, nie tylko przy stole 

♦ Festiwal nauki 

♦ Kwiatki z zeszytów  

♦ Humor 
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DRODZY CZYTELNICY! 

 

Witamy  Was w pierwszym tym roku wydaniu „Ikarka”. 

 Wakacje juŜ dawno za nami , ale proponujemy chwilę od-
poczynku, oderwania się od zgiełku szkolnego. Jesień często wi-
ta nas chłodem, a my witamy Was ciepłą bajką.: 

„Pewien niegrzeczny mały chłopiec, ukarany przez matkę, 
szedł wzburzony przez pola, aŜ doszedł do miejsca, gdzie równe 
pole kończyło się skalistą przepaścią. Tam, myśląc nadal o niedo-
brej matce krzyknął: „nienawidzę cię”. Echo odpowiedziało tym 
samym słowem: „nienawidzę cię”. PrzeraŜony pobiegł do matki z 
zapytaniem, kto to mógł być, kto tak powiedział, Ŝe go nienawi-
dzi. Matka zaprowadziła go z powrotem nad tę przepaść i powie-
działa: „Teraz zawołaj: kocham cię”. Chłopiec spełnił polecenie 
matki, echo powtórzyło jego słowo, matka zaś powiedziała: „ Wi-
dzisz, synu, tak juŜ jest w Ŝyciu: Co zrobisz, coś dobrego, czy 
złego, to do ciebie wraca”. 

Gdy darzymy ludzi Ŝyczliwością, dobrocią, zwykle odpo-
wiadają nam tym samym. Obdarowywać uczuciem, zwłaszcza 
tych, z którymi najwięcej mamy do czynienia, nie jest rzeczą 
łatwą. Coś w ich zachowaniu czy wyglądzie moŜe nam się nie po-
dobać. Mimo wszystko powinniśmy przezwycięŜyć naturalną nie-
chęć i okazywać im Ŝyczliwość, moŜe właśnie oni najwięcej jej 
potrzebują.” 
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Kwiatki z zeszytów 

JuŜ Rej pisał po polsku, ale dopiero Kochanowski pokazał jaki 
ma język. 
 
Niewolnicy rzymscy byli uŜywani do najcięŜszych prac, niektó-
rzy jako nauczyciele. 
 
„Nie” z rzeczownikami piszemy zawsze razem np. niewiasta, 
niedziela, niedźwiedź, niewolnik, niemowlę, nieboszczyk. 
 
Mieszkała w kamienicy pani Kolichowskiej, która była stara, 
brzydka i trzypiętrowa. 
 
Po nitce do kłębka -ten związek frazeologiczny, to Ŝe na przy-
kładzie ucznia, który dostanie jedynkę, tam jedynkę i się 
uzbiera. 
 
Arka Noego jest to grupa zwierząt, nad którymi dowództwo 
miał Noe Telin. 
 
Batory nie chciał być królem malowanym. Bo nie chciał, Ŝeby go 
namalowali, powiesili i Ŝeby wisiał. 
 
Faraona nosili w lektyce, a poddani padali mu na twarz. 
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Sprawozdanie z XI Dolnośląskiego 

Festiwalu Nauki w SP 118 

W dniu 24.09.2008 w Szkole Podstawowej nr 118 im. pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocła-
wiu odbyło się sześć interaktywnych pokazów w ramach XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 

Tematy pokazów były następujące: 
1. „Chemiczna eksplozja kolorów” (PWr) – 2 pokazy, w których uczestniczyło 30 uczniów z naszej szkoły 

oraz 15 uczniów z SP 22, 19 uczniów z SP 95. Pokaz przygotowali i wykonali: Joanna Wicińska, Magdalena 
Chmura i Rafał Donczew. 

2. „Fast food i kolorowe napoje” (UP) – 2 pokazy, w których uczestniczyło 30 uczniów z naszej szkoły oraz 
19 uczniów z SP 22, 9 uczniów z SP Rokowice i 15 uczniów z LO nr XVIII. Pokaz przygotowali i wykonali: 
dr inŜ. Joanna Wyka oraz dr inŜ. Jolanta Mikołajczak. 

3. „Niezwykły Wszechświat” (UWr) – 2 pokazy, w których uczestniczyło 30 uczniów z naszej szkoły. Po-
kaz przygotowali i wykonali: mgr Artur Narwid oraz mgr Marek Stęśliński. 

W pierwszym pokazie „Chemiczna eksplozja kolorów ”dzieci zobaczyły ciekawe doświadczenia pod dziwny-
mi nazwami: ryczący niedźwiedź, chemiczny grzyb, burza w probówce, amarantowe tornado, chemiczny gej-
zer, spalanie magnezu, chemiczne zapałki, chemiczne ogrody. Uczniowie z zapartym tchem patrzyli na koloro-
we „cuda”. Pokaz ten uzmysłowił im, Ŝe chemię moŜna wykorzystać do zabawy. 

W drugim pokazie „Fast food i kolorowe napoje” uczniowie obliczali kalorie znajdujące się w Ŝywności 
sprzedawanej w Mc Donalds, KFC, itp. Dowiedzieli się teŜ o wartości energetycznej kolorowych napojów typu 
Coca-Cola, Fanta. Sami stwierdzili, Ŝe ta Ŝywność i napoje są dla naszego organizmu niezdrowe. 

Trzeci pokaz dotyczył tematów z astronomii: Układ Słoneczny, 
Planety Układu Słonecznego, Rodzaje Galaktyk, Droga Mleczna. 
Uczniowie usłyszeli wiele ciekawostek, które poruszyły ich wy-
obraźnię. Niektóre slajdy były trójwymiarowe (3D) i dzieci ogląda-
ły je w specjalnych okularach, które pogłębiały i „oŜywiały” obraz. 

Spotkanie zostało zakończone qu-
izem, a na zwycięzców czekały nagrody. 

Pokazy cieszyły się duŜym zaintere-
sowaniem uczestników z klas IV-VI. 
Tematy były ciekawe, a sposób przeka-
zania wiadomości był bardzo przystępny. 
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♦ Największy człowiek na świecie waŜył 635 kg. 

♦ NajdłuŜej Ŝyła pewna Japonka-120 lat i 237 dni. 

♦ NajwyŜsza wysokość, na jaką wskoczył pies, to 2,85 m. 

♦ Dokonał    tego pies rasy Border Colie  wskakując na ułoŜo-
ne jedna    na  drugiej-opony. 

♦ Największy dzwon świata waŜy 196 ton. Nigdy nie został 
uŜyty. 

♦ 36-cio letni Armando Clemento da Silva dostał mandaty za 
1,8 mln dolarów, za zbyt szybką jazdę. śadnego z nich nie 
zapłacił, co pogorszyło sprawę. Brazylijska policja przeka-
zała, Ŝe dostał on prawie 1000 mandatów. Walczył z pra-
wem przez ostatnie 7 lat. 

Kamień, co po wodzie skacze. 

Ptak z jeziora, który kwacze. 

Dziennikarską spotkać moŜna. 

Jest teŜ taka prosto z roŜna. 

Jedną zawsze grasz na korcie, 
druga zaś na księŜyc mknie. 

Czy w kosmosie, czy teŜ w sporcie 

Ona zawsze przyda się. 

Jedne mają ćwierć wartości, 

Drugie połówkami są. 

Jeszcze inne zaś w całości w 
kompozycji pięknie brzmią. 

Frak moŜe innym w Ŝyciu przeszkadza, 

Bo frak wygodny nie jest — tak, tak… 

Lecz po biegunie we fraku chadza 

Ten z Antarktydy wytworny ptak. 
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                 Dzień Edukacji Narodowej 
14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, sejm powołał do Ŝycia Komisję Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji 
Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i 
pierwszą tego typu instytucją w Europie.  

Obecnie na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia 14 października obchodzony 
jest Dzień Komisji Edukacji Narodowej, który jest świętowany przez nauczy-
cieli jako Dzień Nauczyciela. Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większo-
ści krajów na świecie w róŜnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Bra-
zylii 15 października, w Chinach 10 września) związanych, podobnie jak w Pol-
sce, z lokalnymi wydarzeniami. 

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku, kiedy  
podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, Ŝe 20 
listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem na-
uczycieli. Kilkanaście lat później Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela 
przerodził się w Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji 
Edukacji Narodowej, tj. 14 października. W pierwszych latach działania ko-
misja opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Stopień pierw-
szy - szkoły parafialne (dla niŜszych stanów - chłopów i mieszczan), stopień 
drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień 
trzeci, najwyŜszy, dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych cza-
sach istniały dwa : w Krakowie i Wilnie). Do głównych reform systemu oświa-
ty, obok wprowadzenia trzystopniowego podziału, zaliczyć naleŜy: opracowa-
nie nowych systemów nauczania, wprowadzenie podręczników w języku pol-
skim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę Akademii Wileń-
skiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, wprowadzenie w 
szkołach wychowania fizycznego, utworzenie 'Towarzystwa do Ksiąg Eleme-
ntarnych' (instytucja opracowująca podręczniki i programy nauczania), do-
puszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami. W 1982 
roku, doroczne święto nauczycielskie było po raz pierwszy obchodzone jako 
Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich nauczycieli, wychowaw-
ców i pracowników oświaty.  

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 paź-
dziernika kaŜdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień 
ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od za-
jęć lekcyjnych. 
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   O zachowaniu nie tylko przy stole 

 Na przełomie września  i października 2008 roku klasy IV-VI 
brały udział  w pierwszym etapie konkursu pt.: Znam zasady dobre-
go zachowania”. 

Pytanie, które sprawiło najwięcej problemów brzmiało: „Kto pierw-
szy podaje rękę na powitanie?” KsiąŜka „O kulturalnym zachowaniu” 
autorstwa Georga Incze podaje następujący schemat: 

„[..]Starszy podaje dłoń młodszemu, kobieta męŜczyźnie, zaś prze-
łoŜony podwładnemu (np.: w pracy) [...]”. 

Czym innym jest zwyczajne powitanie; „Cześć”, „dzień dobry” czy 
„dobry wieczór”. W takim wypadku zawsze młodszy mówi to star-
szemu, męŜczyzna-kobiecie, zaś podwładny przełoŜonemu. 

Niektórym uczniom problem sprawiły pytania związane z zachowa-
niem się przy stole. KsiąŜka Marii Dańkowskiej „ Nastolatki i bon 
ton”  w nieco humorystyczny sposób przedstawia podstawowe zasa-
dy kulturalnego zachowania: „Człowiek cywilizowany … jedząc nie 
mlaszcze, nie cmoka, nie siorbie, nie dłubie w zębach. Siedzi przy 
stole (nie kładzie się na nim, podparty łokciem i „popiersiem”). Kto 
nie potrafi jeść zupy łyŜką nie siorbiąc, nie powinien siadać z ludźmi 
przy stole, zanim nie przećwiczy jedzenia bezgłośnego. ŁyŜeczka, 
którą mieszamy herbatę, nie ma prawa dzwonić o szklankę czy fili-
Ŝankę. Nie słuŜy ona do picia herbaty lub kawy, tylko do mieszania.” 

 
 

 W dniu 23 października br. odbył się II-gi 
etap konkursu „Znam zasady dobrego zachowania” .   
Zwycięzcami zostali: 

I miejsce – Zofia Flaczyńska kl. IV a 

 II miejsce – Agata Pałczyńska kl. V a 

   III miejsce – Michał Dąbrowski kl. V b 

                                        GRATULUJEMY! 
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MÓJ KRAB 

Mój krab jest krabem tęczowym. Jest to krab lą-
dowy choć potrzebuje teŜ wody. Mieszka w akwa-
rium, a dokładnie w połówce skorupy kokosa. Jest 
jeszcze młody i mały, jak na kraba. Je najczęściej 
mroŜone rybki, ale potrafi zjeść równieŜ inne rze-
czy,  takie jak  np. chleb. 

Wiadomości o gatunku 
Krab tęczowy (Cardisoma armatum lub Cardiosoma 
armatum, inna nazwa krab trójkolorowy) - gatunek 
kraba. Jako osobny gatunek został wyodrębniony 
przez holenderskiego lekarza Jana Adriana Herklotsa 
w 1851. Swoją nazwę zawdzięcza bogatemu ubarwie-
niu.                                                     Przygotował Kacper Kuszczyński 6a. 
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55       5    

   6           

    7          

           8   

   9           

  10            

1. Skrót od nazwy Komisji Edukacji Narodowej 

2. Drugie imię załoŜyciela Komisji Edukacji Narodowej 

3. Jest nim ten, kto uczęszcza do szkoły 

4. Przedmiot m.in.  w gimnazjum, kojarzy się z laboratorium 

5. Miejsce, w którym zdobywa się wiedzę 

6. Opiekun klasy wśród nauczycieli 

7. Ostatnia cyfra roku załoŜenia w Polsce pierwszego uniwer-
sytetu. 

8. Miesiąc, w którym załoŜono KEN. 

9. Asystentka szefa, dyrektora. 

10. Do tej szkoły trafisz po ukończeniu szkoły podstawowej. 
                                           KrzyŜówkę przygotowała Marta Palczewska 
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„Chciałam zostać malarką” 
Wywiad z panią Dorotą Bodkowską 

 
N: Kim Pani chciała zostać w dzieciństwie? 
P. Dorota: Chciałam zostać malarką. Wymalowałam 
łazienkę i pokój farbą do rur. 
N: Z jakiego miasta Pani pochodzi? 
P. Dorota: Z Gdańska. 
N: Co było powodem przeprowadzki? 
P. Dorota: Mój ojciec był oficerem marynarki wojennej. Los spra-
wił, Ŝe zostałam z mamą sama i wróciłyśmy w rodzinne strony 
mamy. 
N: Co Pani lubi robić w wolnych chwilach? 
P. Dorota: Czytać, malować, przemeblowywać dom. 
N: Co jest najfajniejsze w pani pracy? 
P. Dorota:Stały kontakt z dziećmi, które nie pozwalają dorosnąć. 
N: Gdzie Pani lubi spędzać wakacje? 
P. Dorota: Najchętniej wyjeŜdŜam nad morze. 
N: Czy podoba się praca nauczycielki? 
P. Dorota: Tak, cały czas daje mi duŜą satysfakcję. 
N: Kiedy zaczęła Pani pracować w szkole? 
P. Dorota: To juŜ bardzo odległe czasy. Pracowałam juŜ podczas 
ostatniego roku studiów. 
N: Co jest Pani największym marzeniem? 
P. Dorota: Zdrowie najbliŜszych i pokój na świecie. 

Wywiad przeprowadzili: Norbert Świderski i Alicja Jarosz 
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Finały Dolnośląskich Biegów Przełajowych 

W finałach Dolnośląskich Biegów Przełajowych, które odbyły się 9 października 
nasza szkoła zajęła 17 miejsce wśród 27 szkół z całego Dolnego Śląska! 
Gratulujemy!                      

Najlepszy sportowiec roku 

Na zakończenie kaŜdego roku szkolnego, nauczyciele wychowania fizycznego 
wybierają najlepszych sportowców spośród uczniów. W roku szkolnym 200-
7/2008 najlepszymi sportowcami szkoły zostali wśród dziewcząt Barbara 
i Monika Głośnickie a wśród chłopców Oliwier Młyński i Mikołaj Szczot. 
 
Serdecznie gratulujemy!      

Konkurs plastyczny klas IV - VI "Wspomnienia z wakacji" 

W konkursie plastycznym zorganizowanym przez Disney Channel dla klas IV - VI 
pod nazwą "Wspomnienia z wakacji" laureatami zostali: 
 
I miejsce - Sandra Iwańczuk z VI b, 
II miejsce - Zuzanna Chlabicz z VI a, 
III miejsce - Aleksandra Urbanek z IV b. 
 
Serdecznie gratulujemy!      

 
Nagroda dla szkoły za osiągnięcia sportowe w minionym roku szkol-
nym 

W dniu 30 września nasza szkoła otrzymała statuetkę za wyniki sportowe uzy-
skane w roku szkolnym 2007/2008. 
SP - 118 uplasowała się na V miejscu wśród 119 szkół podstawowych 
Wrocławia. 
Oto twórcy sukcesów sportowych za ubiegły rok: 
dr Małgorzata Bogdańska-Bodych, mgr Ryszard Jakubowski, mgr Krystyna Za-
górska, mgr Marek Palica oraz mgr Małgorzata Wcisło. 
 
Serdecznie wszystkim gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów! 
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 Sukces w biegach sztafetowych! 

Pomyślnie rozpoczęli uczniowie naszej szkoły sportowy rok 2008/2009 zajmując 
II miejsce w biegach sztafetowych. 
Obie druŜyny - chłopców i dziewcząt - zakwalifikowały się do finału Dolnoślą-
skich Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Igrzyska 
odbyły się w Olszynie 9.10.2008. 
DruŜyna dziewcząt biegła w składzie: Berenika Styczeń 6b, Iga Kiankowska 6d, 
Anna Stasiewicz 6a, Martyna Pióro 6a, Angelika Ziółkowska 6d, Aleksandra Kobel 
6d, Patrycja Kubera 6c, Sylwia Sławińska 6e, Marta Palczewska 6b, Ewa Pacy-
kowska 6c, Marika Bauer (rezerwa). 
Skład druŜyny chłopców: Paweł Szczebak 6d, Michał Pęczek 6b, Gracjan Goł-
kowski 5d, Filip Cieślar 5c, Dawid Kalinkiewicz 6d, Patryk Karpiński 6d, Jakub 
Glinkowski 6d, Piotr Godzwoń 6c, Grzegorz Ryczkowski 6b, Bartosz Solarek 6c, 
Krzysztof Kupczak 6c. 
Opiekunami druŜyn byli: mgr Krystyna Zagórska oraz mgr Ryszard Jakubowski. 
 
Serdecznie gratulujemy!               

Najlepsza łuczniczka naszej szkoły! 

W Ścinawce Średniej koło Radkowa zakończyły się mistrzostwa dzieci z regionu 
dolnośląskiego w łucznictwie. 
W zawodach brała udział uczennica naszej szkoły z klasy 5a - Kaja Rokita.       
W kategorii dzieci, Kaja zdobyła 299 pkt., co jej dało pierwsze miejsce. 
 
Serdecznie gratulujemy!        

Finały Dolnośląskich Biegów Przełajowych 

W finałach Dolnośląskich Biegów Przełajowych, które odbyły się 9 października 
nasza szkoła zajęła 17 miejsce wśród 27 szkół z całego Dolnego Śląska! 
Gratulujemy!                      
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 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   to dzień pamięci o świę-
tych i męczennikach, którzy godnym Ŝyciem zasłuŜyli na Ŝycie 
wieczne. 

1 listopada odwiedzamy groby najbliŜszych nam osób znajomych 
i znanych postaci Ŝycia publicznego. 

Na znak naszej pamięci i szacunku dla zmarłych zapalamy znicze 
takŜe w miejscach kaźni i prześladowań, w obozach koncentra-
cyjnych, na mogiłach Ŝołnierzy. Takim symbolicznym miejscem 
jest Grób Nieznanego śołnierza w Warszawie, w którym płonie 
„wieczny” znicz. W dzień Wszystkich Świętych składa się takŜe 
kwiaty  przy tablicach i pomnikach upamiętniających poległych w 
obronie ojczyzny np. przy pomniku Małego Powstańca. 

 

 

1 listopada, jak i w Zaduszki  
znane postaci Ŝycia publiczne-
go: piosenkarze, dziennikarze, 
aktorzy, a takŜe harcerze i 
uczniowie zbierają pieniądze 
przeznaczone na odnawianie 
pomników i zabytkowych gro-
bów.  
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Opowiem wam dzisiaj 
o Eldorado,  
bo ta historia wydarzyła się napraw-
dę… 
Pewien biedny staruszek Ŝyjący w peru-
wiańskiej wiosce poznaje we śnie drogę do 
legendarnego Eldorado-miejsca, gdzie zo-
stały ukryte nieprzebrane skarby. Wkrótce 
wyrusza na długą i niebezpieczną wyprawę, 
aby zdobyć bogactwo. Musi spełnić  

tylko jeden warunek– nie wolno mu zdradzić drogi do tajemniczego Złotego 
Pałacu, w którym spoczywa skarb… 

Ta osnuta na egzotycznych wątkach wzruszająca opowieść mówi o tym, Ŝe 
jest coś nieporównanie cenniejszego niŜ złoto i drogie kamienie. Pokazuje 
teŜ, Ŝe bez względu na wszystko warto wytrwale wierzyć w spełnienie swoich 
marzeń. 

   24 września 2008 klasa III b brała udział w spotkaniu z autorem ksiąŜki, 
panem Markiem Proboszem. Po spotkaniu dzieci napisały listy do autora. 
Wszystkie były wspaniałe. Niestety, moŜemy zamieścić tylko niektóre z nich: 
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