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   Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Ewy Stawińskiej, Adriany 

Grochali-Kopeć i Joanny Dominik  
 

Nauczycielka do Jasia: 
- Dlaczego Twoje lekcje zawsze odrabia 
ojciec? 
- Bo mama nigdy nie ma czasu. 

Jasiu chwali się koledze: 
- Wiesz, na urodziny dostałem od rodziców rowerek 
i trąbkę. 
- A z czego cieszysz się bardziej? 
- Z trąbki. 
- A dlaczego? 
- Bo tata daje mi codziennie 50 zł, żebym przestał 
grać. 

.Nauczyciel W-F każe dzieciom robić 
„rowerek”. 
Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasiu 
położył się na plecach i trzyma nieruchomo 
nogi w górze. 
- A Ty dlaczego nie ćwiczysz?  
- Właśnie jadę z górki… 

Pani w szkole pyta dzieci, co jadły dzisiaj na 
śniadanie. Jasio zgłasza się i mówi:  
- Drożdżówkę z dżemem. 
- Dobrze – mówi pani. - To idź i napisz to na 
tablicy.  
Jasio pomyślał i mówi:  
- Nie, jednak jadłem kromkę z makiem. 

- Co się stanie, gdy skrzyżuje się psa Reksia z 
dinozaurem?  
- Tyranozaur Reks. 

W rejestracji:  
- Chciałbym się zapisać na rehabilitację.  
- Ale wolne terminy są dopiero za rok.  

- Ale ja nie wiem, czy tak długo pożyję!  
- To zapiszę pana ołówkiem i najwyżej wygumkuję. 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się 
pierwszy. 
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.  

- A my mamy w domu wszystko! - chwali się kole-
żankom mała Ala. 
- Skąd wiesz? 
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to 
mama powiedziała, że tylko tego brakowało. 

Kasia zasypia na stojąco przed tablicą. 
- Co robiłaś w nocy? - pyta nauczycielka. 
- Stałam całą noc przed lustrem z zamknię-
tymi oczami. 
- Ale po co? 
- Chciałam zobaczyć jak wyglądam kiedy 
śpię.  

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Warto zwiedzić 
Za nami już… 
W Świetlicowej Gromadzie 
Kącik SKO 
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość  
Warto przeczytać 
Wiadomości biblioteczne 
Nasze sukcesy  
Kącik pupila 
Nasza galeria 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki i Humor  
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Rys. Paweł Kurzyk kl. 3e 

Rys. Julia Baczyńska  kl. 2h 

Wakacje 
Uczennice i uczniowie, 
Pewnie mi przyznacie rację, 
Że w calutkim roku szkolnym 
Najwspanialsze są wakacje. 
 

Nie ma dzwonka i sprawdzianów, 
Zamiast tego – plaża, morze. 
Można pospać do południa, 
Potem bawić się na dworze. 
 

Można smażyć się na słońcu, 
Wcinać pizzę albo lody 
Lub w jeziorze albo rzece 
Ponurkować dla ochłody. 

Marta Paszkiewicz kl. 5a 

    Lubicie zoo? Jeśli tak, to koniecznie wybierzcie się do Budapesztu. Tamtej-
sze zoo zostało otwarte w 1866 roku i jest jednym najstarszych ogrodów 
zoologicznych na świecie. Wszystkie budynki zostały tak zaprojektowane, aby 
odpowiadały mieszkającym w nich zwierzętom. Wewnątrz ogromnej skały moż-
na zobaczyć szkielety różnych zwierząt, skamieliny i wiele innych atrakcji. 
Polecam!                                                                     Marta Paszkiewicz kl.  5a 

                  Vatnajokull, Islandia 
    Lodowce pokrywają ponad 12 procent obszaru Islandii. Naj-
większym z nich jest Vatnajokull zajmujący powierzchnię 8100 
km kw., co czyni go drugim największym lodowcem w Europie, 
zaraz po norweskim Austfonna. Jego grubość dochodzi nawet 
do 1 kilometra! W całości położony jest na terenie największe-
go parku narodowego Europy - Vatnajokull, a jego główną atrak-
cją turystyczną są niezwykłe lodowe jaskinie. Najlepszą porą, by zobaczyć te niewiarygodne 
formacje, pokryte ponad 1000-letnią pokrywą lodową, jest okres od grudnia do marca. 

Kira Wołoszuk kl. 6c 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Wreszcie już niedługo upragnione wakacje! Cieszycie się, prawda? Każdy czeka na zasłużony 
odpoczynek po całym roku pracy. Ale pamiętajcie – w wakacje trzeba szczególnie dbać o swoje 
bezpieczeństwo. Życząc wszystkim uczniom wspaniałych wrażeń, zachęcamy do lektury naszej 
gazetki. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!                                                              Redakcja                                                                                                                     
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1) 

2) 1. Kąpiesz się w niej. 
2. Można nim pływać, np. na spły-
wach. 
3. Na plażę strój ….. 
4. Często jeździmy nim na waka-
cje. 
5. Latem świeci … 
6. …, czerwiec i będą wakacje! 
7. Szukamy jej na plaży. 

Marta Paszkiewicz kl. 5a 
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1. Instrument strunowy. 
2. Białe na niebie. 
3. Spadają na jesień. 
4. Odlatują na zimę, przylatują 
na wiosnę z ciepłych krajów. 
5. Ruskie, z mięsem lub na słodko. 
6. Pleciony z polnych kwiatów. 
7. Czerwony owad w kropki. 
           Oliwia Dobrowolska kl. 6a 

1. Zbiornik wodny mniejszy niż ocean. 
2. Mieszkają w nim pszczoły. 
3. Jest go dużo na plaży. 
4. Zwierzę w biało-czarne pasy. 
5. Zagraniczne, np. Rosja, Francja, Niem-
cy… 
6. Smaczne i zimne. 
7. Wycieramy się nim po wyjściu z wody. 
8. Przekracza się ją podczas wyjazdu do 
innego kraju. 

Wiktoria Dalecka kl. 6c 

      1           
      2        

   3               

      4           
  5               

      6          
7                   

  8                 

3) 

1. Można na niej odpoczywać nad morzem. 
2. Bałtyckie, często jeździmy tam na wakacje. 
3. Dopisuje w dni wolne lub wakacje. 
4. Walizka lub …, pakujemy w nie rzeczy na wy-
jazd. 
5. Można się po nich wspinać. Największa z nich 
to Mount Everest. 
6. Pachnące w ogródku. 

Daria Kowalska kl. 6a 

4)     1           
   2            
3                

  4             

   5           

  6            

Fot. Internet 
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 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
2x8=              5x3=                24x3=             5x9=                7x6=             6x8=          3x10=       

48:2=              66:3=               10:5=            15:3=              49:7=             88:22=          30:2=                                              
 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

94+8=          57+3=            99+2+2=            13+6=          8+4=             0+55=          81+9=            

99-2=          
 

84- 5=         1-1=             18-13=             12-8=   55-9=                15-12=                 
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Katarzyna Głogowska kl. 6c 
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    Warsztaty w kl. 6c 
    26 kwietnia w klasie 6c podczas lekcji przyrody odbywały się 
warsztaty z Fundacji Einsteina prowadzone przez Jacka Bruździń-
skiego. Poprzednio (13 marca) oglądaliśmy widowisko o tematyce 
związanej z magnesami, tym razem tematem były ognie i wybuchy. 
   Na początku dowiedzieliśmy się, że w warunkach domowych bar-
dzo trudno rozpalić metal, jest to jednak możliwe, kiedy przykłado-
wo metal tworzy delikatną siateczkę. Kolejnym wyjątkiem jest ma-
gnez. Ten metal pali się tak jasno, że nawet od krótkiej obserwacji płonącego magnezu mogą 
rozboleć oczy. Dotykaliśmy cieczy wrzącej w temperaturze pokojowej, metanu. Polana płonącą 
cieczą ławka nie doznała żadnego uszczerbku „na zdrowiu”. 
Pan Bruździński pokazał nam, jak rozpylona w powietrzu mąka może zając się ogniem. Byliśmy 
także świadkami całkiem głośnego wybuchu. Widzieliśmy płonący banknot dwudziestozłotowy, 
który pomimo groźnych okoliczności wyszedł cało z potyczki z płomieniami. Mieliśmy szansę po-
trzymać w ręku płonącą pianę (oczywiście bez uszczerbku na zdrowiu). Na koniec widzieliśmy 
armatę domowej roboty, działającą i strzelającą równie dobrze jak prawdziwa broń.  
Nie możemy już doczekać się kolejnych zajęć z tej serii. 

Magdalena Dudziak kl. 6c 

    W dniach 25 i 26 marca w szkole był zorganizowany Światowy Dzień 
Książki. Podczas tych dni mieliśmy szansę wymieniać się w holu książ-
kami. Jeśli jakąś książkę przeczytaliśmy już wiele razy i znudziła nam 
się, mogliśmy ją oddać, a następnie wziąć nową, której nie czytaliśmy. 
W tych dniach w holu zostały wystawione darmowe książki, które mo-
gliśmy wziąć i cieszyć się nową lekturą. Dni te z pewnością sprawiły 
wielu uczniom dużo radości. 

Oliwia Dobrowolska, 6a 
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   Jak zapewne wszyscy wiecie, w naszej szkole działa świetlica „Planeta”. Miejsce, w którym młodsi 
i starsi uczniowie spędzają czas przed lub po swoich lekcjach. A że na świetlicowej „Planecie” wiele 
się dzieje, zapraszamy do działu opowiadającego o świetlicowej gromadzie! 

Dzieci listy piszą, czyli Marzycielska Poczta u Pierwszaków 
W maju Świetliczaki z klas 1a i 1c wzięły udział w akcji Marzycielska Poczta (marzycielskapoczta.pl)  
Wspólnie przeczytaliśmy wszystkie profile dzieci na stronie internetowej i zapoznaliśmy się z ideą 
całej akcji. Dzieci tworzyły piękne rysunki z życzeniami dla chorych dzieci i dekorowały dla nich 
koperty. Wspólnie wysłaliśmy aż 21 przesyłek! 
Do akcji włączyły się również klasa 1b pod opieką pani Arlety Lech oraz 3b, której wychowawcą jest 
pani Justyna Bejmowicz. Jej wychowankowie, w przeciwieństwie do młodszych uczestników akcji, 
pisali obszerne listy do podopiecznych Marzycielskiej Poczty. Mamy nadzieję, że dzięki naszym 
kolorowym przesyłkom na buziach adresatów pojawią się duże uśmiechy! 

P. Joanna Karpińska,  p. Małgorzata Kurek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs czytania bez przygotowania 
    10 maja 2017 odbył się finał świetlicowego „Konkursu czytania bez przygotowania”  dla uczniów z 
klas: 3a, 3b i 3f. We wcześniejszych dniach, w grupach świetlicowych każdej z klas, miały miejsce 
wewnętrzne eliminacje, podczas których wyłoniono po troje najlepiej czytających bez przygotowa-
nia dzieci. 
    Uczestnicy konkursu losowali i czytali, tak lubiane przez dzieci i dorosłych wiersze Jana Brze-
chwy. Cała impreza miała uroczysty i wesoły charakter. Dzieci zgromadzone na widowni entuzja-
stycznie witały kolejnych czytających i nagradzały ich występy gromkimi brawami. Jury, oceniając 
poszczególne prezentacje, brało pod uwagę wyznaczone wcześniej kryteria: dykcję, interpunkcję 
oraz interpretację. Indywidualne występy plasowały się na wysokim poziomie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piknik z okazji Dnia Dziecka 

     Dzień Dziecka był w naszych świetlicach dniem pełnym atrakcji. Otrzymaliśmy dużo wspólnych 
prezentów, takich jak materiały plastyczne, sprzęt sportowy, nowe zabawki i piknikowe koce. Te  
ostatnie wykorzystaliśmy na wspólnym pikniku naszych klas. Mieliśmy mnóstwo zdrowych przekąsek, 
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Wyniki konkursu czytelniczego klas I pt. "W ŚWIECIE BAŚNI" 
I miejsce -  klasa 1a w składzie: Patrycja Król, Gabrysia Konopka, Mikołaj Kutyba  (40 pkt), 
II miejsce - klasa 1b w składzie: Katarzyna Dunaj, Nela Śmiech, Aniela Wnukiewicz (39 pkt), 
III miejsce – klasa 1c w składzie: Tatiana Bołkowska, Zofia Elimer, Oliwia Tracz (36 pkt). 

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Cisza w obiektywie" 
I m-ce - Magdalena Dudziak 6c, II m-ce - Anastazja Pacula 4a, III m-ce - Hanna Rzat-
kiewicz 4e, Anita Kościelny 6c. Wyróżnienie - Hubert Hetnar 4d 

IX Miejski Turniej ,,Bezpiecznie i pewnie z rowerem i na rowerze" 
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Wiktoria Terka, Michał Domagała oraz Jakub 
Walczak (wszyscy z klasy 6e). Nasza reprezentacja zajęła IV miejsce.  

Konkurs „Patron – Bolesław Orliński” 
W konkursie dla klas piątych  dla klas piątych poświęconemu naszemu patronowi, płk. pil. B. Orliń-
skiemu zwyciężyła klasa 5a (Marta Paszkiewicz, Hanna Pużyńska, Wiktoria Szczudło), II miejsce 
zajęła klasa 5d (Jakub Lachaut, Marcel Marusiak, Mateusz Wiśniewski), a na III miejscu uplaso-
wała się klasa 5c (Julia Furdzik, Mateusz Gniadek, Filip Jadwiszczak). 

„Mój ulubiony bohater” - wyniki konkursu 
1 m-ce ex aequo – Noemi Preussner 1B; Zuzanna Zagrobska 1C, 2 m-ce – Nela Śmielak 1B, 3 m-ce 
ex aequo – Aniela Wnukiewicz 1B; Weronika Rakowska 1A. Wyróżnienie: Michał Charytoniuk 1A 

Wyniki szkolnego konkursu „Poduchy-poczytajki” 
   Nagroda specjalna – Pola Żabska 3A 
1 miejsce ex aequo: Joanna Wójcik 5A i Emilia i Gabriela Rotko 3A 
2 miejsce ex aequo: Maciej Kowalczyk 3B i Karolina Pacholska 3J 
3miejsce ex aequo: Nell Silkowska 3 G i Nikola Olszowy 2B 
Wyróżnienia: Małgorzata Pacula 2B, Anastazja Pacula 4A, Igor Kiciński 4E, Patryk Maślanka 3 H, 
Alicja Gabryszak 4E, Hanna Konewka 2A, Marta Wójcik 3J, Gabriela i Emila Rotko 3A 

Laureaci Gali Poezji Dziecięcej 
Klasy I-II: m-ce I  Lena Nasławska 1a, m-ce II  Alicja Polus 2a, m-ce III  Olga Struzik 2h. 
Klasy III: m-ce I  Hanna Jarek 3i, m-ce II  Gabriela Rotko 3a, m-ce III Hanna Siudzińska 3h. 
Wyróżnienia: Krzysztof Uss 2b, Marcelina Klisowska 2f, Mateusz Lesiak 2h, Hanna Tajak  3c, 
Nell Silkowska 3g, Izabela Rzatkiewicz 3h. 

Wyniki konkursów projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 
   W  Konkursie Fotograficznym „Zwykłe odpady w niezwykłej konwencji twórczej” czyli 
„obiektywnie o śmieciach” II m-ce zajął Piotr Domagała 5b. 
   W Konkursie Filmowym – wyróżnienie zdobyły Anna Adamczewska, Aleksandra Lisowska, Maria 
Wąsikiewicz 6a za film „Jak racjonalnie i rozsądnie zagospodarowywać odpady.” 
   W konkursie "Dekalog młodego ekologa" I m-ce zajęła Kamila Łyszczak  6b. 
   W konkursie na hasło i plakat "Jak racjonalnie zagospodarowywać odpady" III m-ce zajęła 
Anna Adamczewska 6a. 
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Przygotowała P. Ewa Stawińska - biblioteka  

Gratulacje! 

Sukcesy biblioteczne!       Najlepsi czytelnicy  w roku szkolnym 2016/17 

Ilość wypożyczonych książek 

Najlepsze klasy, które najwięcej wypożyczyły książek 2016/17 

Najlepsza średnia wypożyczeń w klasach 2016/17 

Wszystkim bardzo dziękuję za 
wspólne chwile, wspólną pracę, 

życzliwość, przyjaźń, czas przeży-
ty w tej pięknej szkole   

Ewa Stawińska 
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choć słodkości też nam nie brakowało, bańkową zabawę oraz dużo śmiechu i radości. To był bardzo 
udany dzień!                                                                                                          p. Joanna Karpińska 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dzieci pamiętają o dzieciach 
    W dniu 03.06 dzieci z 1b z okazji Dnia Dziecka wraz z Rodzicami i p. Arletą Lech odwiedziły i 
wręczyły prezenty dzieciom z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu. Było 
dużo zabaw i uśmiechów. 

p. Arleta Lech 
 

Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 

   Na Żyrafiej Stronie obecni oraz przyszli członkowi SKO, jak również wszyscy sympatycy Ży-
rafy Lokatki mogą znaleźć informacje oraz nowości dotyczące naszej Szkolnej Kasy Oszczędno-
ściowej.  
    Późną wiosną w bibliotece pojawiła się Strefa Żyrafy. Każdy uczeń naszej szkoły może tam 
znaleźć kolorowanki, rebusy, krzyżówki, zadania-wyzwania z nagrodami, a także poczytać o przy-
godach Żyrafki Lokatki i Kuby Pieniążka. To już ostatnia akcja w tym roku  szkolnym, ale 
wszystkich miłośników SKO zapraszamy do wypatrywania konkursów w żyrafim stylu już we 
wrześniu. 
       Chwała Żyrafie!                                                                                        P. Joanna Dominik 
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Wywiad z panią Barbarą Rejek. 
- Czy kiedyś zajmowała się Pani czymś innym niż nauczanie? 
- Nie. 
- Czy zawsze chciała Pani pisać? 
- Zawsze chciałam pisać i zaczynałam jeszcze  
w szkole kiedy miałam 11 lat, i mam jeszcze jakieś moje zapiski  
w szufladach. 
- Czy napisani książki było dużym wyzwaniem? 
- Nie, było przyjemnością!  
- Czy planuje Pani napisać jeszcze jakieś książki? 
- Mam nadzieję. Jestem w trakcie pisania drugiej części „Boćka”. W pierwszej Boćko frunie i fru-
nie do tej Polski, ale całkiem nie dofrunął, więc w drugiej części będzie zwiedzał Polskę. 
- Co skłoniło Panią do napisania książki?  
- Ja zawsze lubiłam przyrodę i uwielbiam ptaki, a do napisania książki o Boćku, który chce się do-
wiedzieć o Polsce skłoniło mnie posiadanie własnych dzieci i chęć opowiadania im o Polsce.  
- Czy mogłaby Pani opisać proces tworzenia książki? 
- Najpierw jest, oczywiście, pomysł. Rodzi się w głowie jakaś całość książki. Później zapisuję, sta-
ram się zapisywać rozdziałami, ale czasem mi przychodzi jakieś zdanie z końca, które też zapisuję 
i robią sobie notatki, że to jest na koniec książki. Tak, że teraz mam początek i koniec książki, ale 
muszę popracować nad środkiem. Później oczywiście książka musi być wydana. 
- Czy myślała Pani o pisaniu, jako o pracy zawodowej? 
- Myślę, że nie, ponieważ chciałabym pisać dla dzieci, a w tym pomaga mi kontakt z nimi. 
- Czy spodziewała się Pani, że Pani książka zostanie tak dobrze przyjęta? 
- Nie spodziewałam się, ale jest mi miło. Są mamy (od dzieci jeszcze nie słyszałam), które są bar-
dzo wzruszone czytając tę książkę. Tak, że jest mi bardzo miło. 
- Jaki był Pani ulubiony przedmiot w podstawówce? 
- Moim ulubionym przedmiotem był język polski, później zmieniło się to na przyrodę. 
- Jakie są pani pasje i hobby poza pisaniem? 
- Poezja i góry. 
- Dziękujemy za udzielenie wywiadu! 

Magdalena Dudziak, Kira Wołoszuk, Agnieszka Semeniuk kl. 6c 

Sorbet truskawkowo-poziomkowy 
     Składniki: 
50 dag truskawek 
30dag poziomek 
0,5 szklanki cukru 
4 łyżki soku z cytryny  
listki mięty do dekoracji 
     Przygotowanie: 

1. Owoce opłukać, osączyć, oczyścić z szypułek. Wszystkie składniki zmiksować w blenderze, 
schłodzić. 

2. Masę przelać do pojemnika, wstawić na kilka godzin do zamrażalki. W tym czasie kilka-
krotnie miksować (co 30 min). 

3. Do pucharków nałożyć gałkownicą porcje sorbetu, udekorować listkami mięty. 
SMACZNEGO!                                                                                     Kasia Głogowska kl. 6c 
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Ciekawostka czytelnicza 

tym spotkaniu przygotowano tablice z pracami plastycznymi  na temat bocianów, a redakcja ga-
zetki szkolnej przeprowadziła wywiad z autorką książki. W drugiej części nagrodzono uczestni-
ków konkursu „Mistrz Pióra”. Laureaci mogli usiąść na fotelu pisarza, a pozostali uczniowie zada-
wali im pytania na temat napisanych przez nich książek. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem 
uczestniczyli w spotkaniu autorskim.  

Odwiedziny Biblioteki Miejskiej Filia nr 23 przez uczniów klasy 2h   
   Uczniowie posłuchali rosyjskiej baśni o łososiu, z której dowiedziały się, że warto wybaczać 
i nie zazdrościć. Mogli zwiedzić bibliotekę, zobaczyć różne działy.  Dzieci dowiedziały się, jak mogą 
zostać czytelnikami.  

Pani Ewa Cieślak pisze wierszyki, pracuje w naszej szkole jako pracownik obsługi 

Kotek i piesek                                                       
Kotek, piesek i swawole. 
Hałasują, jak to one. 
Kotku, piesku, oj powoli. 
Od hałasu głowa boli. 

Kotek, piesek łobuzują 
Razem się dobrze czują. 
Wywracają się i piszczą. 
I trawniczek tylko niszczą. 
[…] 

Ostatnie zajęcia kół bibliotecznych! 
    Łza się w oku kręci, bo jedni z tych, co brali udział w zajęciach bibliotecznych, odchodzą wraz 
z zakończeniem szóstej klasy,  a innym zmieni się pani prowadząca lub same zajęcia.  
Miło było przeczytać informacje od dzieci, że: „zajęcia powinny być od 1 do 8 klasy”, albo „szkoda, 
że kończy się rok szkolny” lub „szkoda, że zawsze nie będzie tych zajęć” i „Chciałbym, żeby była 
pani z nami na zawsze”.  

„Byłem bardzo zadowolony z wyników 
konkursu. Moja książka „Owocojad” 
zajęła 2 miejsce. Dla mnie bardzo cie-
kawe było spotkanie z panią Barbara 
Rejek – autorką książki „Boćko”. Także 
ciekawe były książki innych dzieci”.    
                                Bohdan Hrynko 2h 
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Światowy Dzień Książki –  25.04-26.04.17 
    Z okazji Światowego Dnia Książki biblioteka przygotowała kilka akcji, m.in.: „Wymień się książką 
– książka za książkę” oraz „Książka do wzięcia”. Klasy miały także za zadanie napisać „Dlaczego 
warto czytać ? Prace zostały umieszczone na tablicy, a wszyscy wychowawcy w tych dniach prze-
prowadzili w klasie zajęcia z uczniami na temat: Dlaczego warto czytać? Odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Czytelniczy ZNAM I CZYTAM  „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki dla czwartych klas 
oraz konkurs „Mój ulubiony bohater książkowy” dla pierwszych klas. ”. Nauczyciele języka polskie-
go zorganizowali w tych dniach akcję „Przytul książkę”, podczas, której uczniowie prezentowali 
reklamę książki.  Wręczali również uczestnikom imprezy opisy różnych książek. 

Nasza pomoc dla Syrii i Gwinei 
  Szpital w Aleppo i dzieci w Gwinei czekają! Pod takim hasłem biblioteka szkolna zorganizowała w 
dniach 4 - 5 maja kiermasz, na którym sprzedawano pięknie wykonanych „Poduchy – poczytajki”. 
Zebrano 200 zł na szpital w Aleppo i wspólnie z wolontariatem i Samorządem Uczniowskim zebra-
no 600 zł na zakup książek dla dzieci w Gwinei.  

Dzień Białego Bociana – spotkanie autorskie z panią Barbara Rejek- nauczycielem  
    Dnia 30 i 31.05.2017 w związku z Dniem Bociana Białego odbyło się spotkanie autorskie Barba-
ry Rejek z klasami  2 i 3. Została przedstawiona książka „Boćko” autorstwa  pani Barbary Rejek. 
Dzieci mogły posłuchać fragmentów książki, wziąć udział w zagadkach i wykonać zadania. Także na  
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Królestwo wiosny (c.d.) 
    Dziewczynka oniemiała. Słowa kobiety dudniły w jej głowie. Nie wiedziała, jak powinna zareago-
wać.  
- Usiądź – powiedziała kobieta – dajcie jej wody. 
    Już po godzinie szła drogą leśną, uzbrojona w mapę królestwa i plan cofnięcia pradawnego za-
klęcia. Jeszcze niedawno nikt o nim nie pamiętał. Okazało się, że wiele lat temu wiedźma rzuciła na 
krainę klątwę, mającą zniszczyć cały świat.  
    Po długiej podróży dziewczynka dotarła do celu: do ciemnej i zimnej groty. Kiedy przeszła przez 
wilgotny korytarz, dotarła do dużego pomieszczenia. Jedynym źródłem światła był diament pośrod-
ku sali. Dziewczynka podeszła do niego jak zahipnotyzowana. Dotknęła go i wtedy przez całą krainę 
przeszedł jakby dreszcz.  
    Po powrocie zastała wielki festyn. Wszyscy byli pełni radości, a dziewczynka żyła długo i szczę-
śliwie w krainie wiosny. 
    Koniec.                                                                                                  Magdalena Dudziak kl. 6c 

Na morza dnie (c.d.) 
   Płynęłam za złotą rybką. Królowa i Elana ścigały mnie. Wreszcie Elana mnie dogoniła. 
- To jest zła królowa. Zatrudnia śmiertelników jako sługi. Wszystkie syreny żyją w strachu. Trze-
ba ją pokonać...- powiedziała syrena i zaniosła się płaczem. 
Rozmyślałam jak to zrobić. W końcu obmyśliłam pułapkę. 
- Zakręcę się wokół niej, ty będziesz musiała się ukryć. Zacznie za mną płynąć, a ja skieruję się w 
te glony - wskazałam palcem na zielone rośliny - one uniosą się przy okazji ruchu. Jeżeli królowa 
popłynie wystarczająco nisko, będzie musiała się zatrzymać, aby strzepnąć glony. Wtedy ty za-
rzucisz na nią sieć rybacką i razem zaniesiemy ją do lochu. 
Elana pokiwała głową i popłynęła za jakiś krzak. Ja zawróciłam szybko i zaczęłam płynąć nisko zie-
mi. Nagle poczułam wodę na twarzy, choć byłam ciągle w morzu... 
Otworzyłam oczy. Koło łóżka stał mój młodszy brat. 
- Pobudka!!!- krzyczał i śmiał się. 
Sen? 
KONIEC :)                                                                                                     Zuzanna Tabisz kl. 6b 

Dziwny kompan (c.d.) 
    Po powrocie do domu zaczęłam opowiadać Mietkowi,  jak minął mi dzień… co najdziwniejsze za-
czął odpowiadać. Wytłumaczył mi, że pochodzi z innego wymiaru i przez przypadek trafił tu. Powie-
dział też, że mogę mu pomóc wrócić do domu. 
-Ale co ja mogę zrobić? Poza tym nie chcę żebyś stąd odchodził. 
-Wiem, ale ja tęsknię za swoją rodziną, a twoja bransoletka może mnie przenieść. Obiecuję, że 
będę cię odwiedzać, tylko mi pomóż! - odpowiedział mi ze smutkiem w głosie. 
Chodziło o bransoletkę, którą dostałam od cioci. Wyszliśmy z domu, poszliśmy do miejsca, gdzie 
podobno znajdował się portal, który moja bransoletka może uaktywnić. Zaczęłam płakać i mówić 
mu, że on nie może odejść, ale w końcu go przytuliłam i oddałam mu bransoletę (założyłam ją jak 
obrożę na nim), a on po chwili powiedział:  
- Pa - po czym wskoczył w ścianę i zniknął. 
   Ja, wracając do domu, znalazłam małego kotka (tym razem nie gadającego) i przygarnęłam go. 

KONIEC 
Katarzyna Głogowska kl. 6c 
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     ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    
Drodzy Czytelnicy! 
     Proponujemy Wam zagadkę, której rozwiązanie ukaże się w następnym numerze „Ikarka”. 
Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redakcji gazetki (biblioteka szkolna) z prawidłową od-
powiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 
                                                                                                                                          Redakcja   
Zagadka: 
Co to jest? Nie braknie go w lato, braknie go zimą. Grzeje morze, jest nad pustynią.  

Oliwia Szewczuk kl. 5c 

„Banzai” 
   Interesuje Was Japonia? Jeśli tak, to koniecznie przeczytajcie książkę Zofii 
Fabianowskiej-Micyk. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawostek związanych z Japo-
nią, o których zapewne nie mieliście pojęcia. Czy wiecie, że w tym kraju przed 
wejściem do wanny trzeba się umyć? Albo skąd wzięła się nazwa Kraj Wschodzą-

cego Słońca? Jeśli nie, sięgnijcie po „Banzai”, a wszystko stanie się jasne. Naprawdę polecam! 
                                                                               Marta Paszkiewicz kl.  5a 

Seria niefortunnych zdarzeń – przykry początek 
   Seria niefortunnych zdarzeń opowiada o historii rodzeństwa Baudelaire. Gdy 
Wioletka, Klaus i Słoneczko dowiadują się o śmierci rodziców, są roztrzęsieni. Jest 
jeszcze gorzej, gdy okazuje się że mają zamieszkać z Hrabią Olafem. Nowy opie-
kun zmusza ich do ciężkich prac i nie zapewnia im dobrych warunków do życia. Od-
krywają, że Olaf uknuł plan zdobycia majątku ich rodziców. Planuje poślubić Wio-
letkę w czasie przedstawienia, aby zdobyć fortunę. Na szczęście rodzeństwo wy-
chodzi z opresji. Gdy Hrabia Olaf wreszcie ma być zaaresztowany, ucieka. Koniecz-
nie przeczytajcie tę książkę.                                                                       Magda Dudziak kl. 6c 

Ferenc Molnar „Chłopcy z Placu Broni” 
   Chłopcy z Placu Broni to książka, która opowiada o paczce chłopców. Tytułowy 
plac jest ich miejscem zabaw. Plac był jedynie niezabudowanym skrawkiem ziemi 
w środku miasta, jednak dla chłopców, zależnie od potrzeby zamieniał się w roz-
ległe prerie, gorące pustynie lub wysokie góry. Niestety, nie wszyscy chłopcy w 
mieście mieli takie szczęście. O plac toczy się wojna. Kto ją wygra? Akcja książ-
ki toczy się w XIX- wiecznych Węgrzech.  
   Książka jest bardzo ciekawa i „wciągająca”. Jest też trochę smutna, bo jeden 

z bohaterów umiera, ale mimo to szczególnie polecam Chłopców z Placu Broni! 
Agnieszka Semeniuk kl. 6c 
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KĄCIK FILMOWY... 

Czy wiesz, że:  
- Przeciętny ołówek wystarczy na narysowanie linii o długości 50 km. 
- Język kameleona jest dwa razy dłuższy niż jego ciało. 
- Krokodyle połykają kamienie, aby móc zanurzać się na głębsze wody. 
- Strusie oko ma większy rozmiar niż jego mózg. 

Oliwia Dobrowolska kl. 6a 
- Dżdżownice nie mają oczu 
- Gdybyśmy zgolili brwi, odrosłyby po 17 dniach 
- Mrówki mogą nosić ciężary nawet pięćdziesięciokrotnie przekraczające ich masę. 

Daria Kowalska kl. 6a 

Jaguarundi 
    Jest jednym z najbardziej niezwykłych przedstawicieli kotowa-
tych. Występujące w Ameryce Południowej i Środkowej. Z powodu 
budowy swojego ciała nazywane jest koto-wydrą. Aktywny głównie 
rano i wieczorem, doskonale pływa, rozmiarami i budową ciała do-
skonale dostosowane do życia w gęstwinie. Niegdyś hodowane 
przez Indian jako zwierzę domowe celem tępienia gryzoni i innych 

szkodników. Obecność jaguarundi jest pożądana na polach ryżowych dla zwalczania gryzoni. 
Kira Wołoszuk kl. 6c 

Nosorożec czarny   
    Jest to ssak występujący w środkowej i południowo-wschodniej  
Afryce. Jego pożywieniem są głównie liście i gałązki. Może rosnąć 
nawet 8 centymetrów rocznie i osiągnąć wysokość do 150cm!  
Ciekawostka: 
Często widać, że u takich zwierząt,  jak ten nosorożec można zau-
ważyć, że denerwują je owady oraz czasami słońce, więc jak ten zwierzak się przed nimi chro-
ni? A no tak, że znajduje odpowiedni wodopój i tarza się w błocie, pokrywając w ten sposób 
swoją skórę naturalnym środkiem odstraszającym owady i chroniącym przed słońcem.  

Adam Franczak kl. 5b 

Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara 
   W piątej części Piratów z Karaibów młody Henry Turner, syn Willa Turnera, 
chce zdjąć z ojca klątwę. Spotyka Karinę, która jest astronomem i jest posą-
dzona o uprawianie czarów. Oczywiście zakochują się w sobie. Trafiają na statek 
kapitana Jacka Sparrowa. Sparrow rozstał się ze swoim kompasem i dlatego 
ściga go umarły kapitan Salazar pałający rządzą zemsty.  
Bohaterowie filmu odszyfrowują „mapę, której nie ma” i odnajdują trójząb Po-
sejdona, który zdejmuje wszystkie klątwy.  

Naprawdę polecam ten film, bo jest ciekawy i pełen przygód. A oprócz tego nie brak w nim 
śmiesznych scen z kapitanem Sparrowem w roli głównej.  

Agnieszka Semeniuk kl. 6c 


