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Jajko – wielkanocny symbol 
 

Ach, ten sprawdzian                Co sądzicie o mundurkach?     
    

Z  nauczycielem  w  cztery oczy 
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Drodzy czytelnicy!!! 
 

W tym numerze ı‰Ikarka‰ będzie co nieco o nastawieniu szóstoklasistów  
do sprawdzianu, kilka recenzji, wywiad, sondy i oczywiście  coś o tradycjach 
wielkanocnych... A skoro juŜ mowa o tradycjach, to nie zapomnijcie kogoś nabrać 
pierwszego kwietnia! Przeczytacie równieŜ o tym, co inni sądzą o wprowadzeniu 
mundurków oraz coś niecoś o ksiąŜkach i o najwaŜniejszym wydarzeniu minionego 
miesiąca: wizycie naszych partnerów projektu współpracy międzynarodowej SOCRATES 
COMENIUS. Porada miesiąca: wychodźcie częściej  na dwór i korzystajcie ze słońca, bo 
wiosna przybyła! 
 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA DLA CZYTELNIKÓW 
 

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,    
aaaa przy tym wszystkim stołu bogatego, przy tym wszystkim stołu bogatego, przy tym wszystkim stołu bogatego, przy tym wszystkim stołu bogatego,    
ddddobrego dyngusa, smacznego jajkaobrego dyngusa, smacznego jajkaobrego dyngusa, smacznego jajkaobrego dyngusa, smacznego jajka    
i i i i niech te święta będą jak bajkaniech te święta będą jak bajkaniech te święta będą jak bajkaniech te święta będą jak bajka    

    

Redakcja 

 
KWIETNIOWE ŚWIĘTA I ROCZNICE 

 
Z  pewnością wiecie, Ŝe w kwietniu obchodzimy drugą rocznicę śmierci  

Jana Pawła II (2 kwietnia) oraz Święta Wielkanocne (8-9 kwietnia), a takŜe Prima 
Aprilis (szkoda, Ŝe w tym roku ten dzień wypada w niedzielę), ale czy wiecie, jakie inne 
„dostojne” dni przypadają w tym miesiącu? Myślę, Ŝe nie. Dlatego zwracam Wam 
uwagę na niektóre z nich: 1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków, 2 kwietnia - 
Międzynarodowy Dzień KsiąŜki dla Dzieci, 7 kwietnia -  Światowy Dzień Zdrowia,  
11 kwietnia – Dzień Radia, 12 kwietnia -  Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, 18 kwietnia – 
Dzień Ochrony Zabytków, 22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi,  
23  kwietnia – Światowy Dzień KsiąŜki, 25 kwietnia – Dzień Sekretarki (pamiętajcie  
o naszej Pani GraŜynce Boczek : ) ), 29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca. 

 
Grzegorz Janik kl. 5e 

 

    
 

Pochodzenie  tego  znanego  w  całej  Europie  obyczaju  nabierania bliźnich  jest  
nieznane. Prawdopodobnie zapoczątkowali go staroŜytni Rzymianie, ale robienie  kawałów  
rozprzestrzeniło  się  na  szeroką  skalę  wraz  z  rozwojem  prasy. Samo słowo PRIMA   
APRILIS  oznacza ni mniej ni więcej -   pierwszy  kwietnia (pochodzi z łaciny).                                                 

Od  dawna wiadomo, Ŝe  śmiech  jest  lekarstwem  dla  duszy  i  ciała. Śmiejąc  się  
oddychamy  głęboko  a  tym  samym  dostarczamy  płucom  większą  porcję  tlenu   
i  dotleniamy  nasz  organizm. śyczę więc wam mnóstwa  udanych  Ŝartów  i  dobrego 
poczucia  humoru. Pamiętajcie nie  wcześniej, ani  nie  później, ale właśnie 1  kwietnia 
wszelkie Ŝarty (w granicach normy) ujdą Wam na sucho.  

          Klaudia śuchowska kl. 5 d 



 

 

Wielkanoc to najradośniejsze święto w roku, a jego 

najpopularniejszym symbolem jest właśnie jajko. Dzielimy się 

nim podczas śniadania w Wielką Niedzielę, podobnie jak 

opłatkiem w Wigilię.   
 
 DLACZEGO JAJKO? 

Jajko już od najdawniejszych czasów było czczone na całym świecie, gdyż 

uważano, że jest źródłem, początkiem i symbolem życia. Wierzono,  

że z jajka powstał świat. Według podań indyjskich świat wyłonił się z ogromnego 

jaja Feniksa.  W starożytnym Egipcie jajko było symbolem boga Ptaha - garncarza 

toczącego na swym kole ogromne jajko, które podczas wytężonej pracy pękło  

i powstał z niego świat. W Rzymie każdy posiłek zaczynał się od jajka, dlatego 

przysłowiowe stało się łacińskie powiedzenie „ab ovo”, które z czasem nabrało 

nowego znaczenia: zaczynać wszystko od początku. 

JAJKO „BOHATEREM” JEDNEJ Z LEGEND 
  Legenda pochodząca ze wschodniej Polski głosi, że pierwsze 

pisanki są dziełem Matki Bożej. Ona to, błagając o życie Syna, 

chciała dzieciom Piłata podarować koszyk z pisankami. Kiedy 

jednak usłyszała wyrok, upuściła kosz na ziemię, a jajka potoczyły 

się po całym świecie. Pozbierały je właśnie dzieci, co dało 

początek zwyczajowi obdarowywania dzieci właśnie pisankami. 

JAJKO DOBRE NA WSZYSTKO 
Jajko wielkanocne jest dobre na wszystko, a jego dobroczynne 

właściwości i magiczna moc to wynik poświęcenia w kościele. Jajko 

jest dobre na: 

MIŁOŚĆ – wystarczy je pomalować na czerwono i podarować 

ukochanej osobie w Niedzielę Wielkanocną, a miłość przyjdzie sama. 

URODĘ – wystarczy skorupki od jajek w Wielki Piątek zalać źródlaną wodą, umyć 

się w niej, a znikną wszelkie niedoskonałości, np. wrzody, trądziki i liszaje. Jeśli 

do tego panna włoży dodatkowo czerwoną pisankę, na twarzy pojawi się piękny 

rumieniec wabiący kawalerów. 

JAJKA KRASZANKI CZY PISANKI? 
Wszystko zależy od sposobu zdobienia. 

KRASZANKI, malowanki to jajka malowane na jeden kolor. 

PISANKI to jaja pokryte wzorkami, które powstają za pomocą techniki 

batikowej. Za pomocą specjalnego narzędzia na skorupkę jajka nakłada  

się woskowe wzorki, a następnie farbuje się całe jajko. 

RYSOWANKI bądź skrobanki to jaja dekorowane techniką rytowniczą. 

Na ufarbowanym jajku ostrym narzędziem wyskrobuje się wzorki. 

 

JAJKO W PRZYSŁOWIACH 
„Obchodzić się z kimś jak z jajkiem” – z kimś lub czymś 

delikatnym obchodzić się ostrożnie 

„Nosi się jak kura z jajkiem” – ktoś, kto robi wiele hałasu o nic 

„Ledwie się z jaja wylągł” – młokos 

„Kukułcze jajo” – podrzucony kłopot 

„Jajko mądrzejsze od kury” – o kimś, kto się wymądrza 

„Kura znosząca złote jaja” – źródło profitów 

 

Ciekawostki o jajkach zebrała Luna 

 



 
 
12 kwietnia szóstoklasistów czeka sprawdzian na koniec szkoły podstawowej. 

Wyniki tego sprawdzianu są waŜne szczególnie dla tych uczniów, którzy wybiorą gimnazjum 
spoza rejonu -im więcej punktów, tym większa szansa  na dostanie się do wymarzonej klasy. 
Ciekawa byłam, jak moje koleŜanki i koledzy czują się przed tym sprawdzianem.  
Przeprowadziłam sondę  na ten temat wśród 31 szóstoklasistów. Pierwsze pytanie brzmiało: 
Czy boisz się sprawdzianu szóstoklasisty? 18 osób odpowiedziało, Ŝe się nie boi, 8  - boi 
się, a 5 – trochę się boi. Drugie pytanie jakie zadałam to: Czy będziesz się specjalnie uczyć 
do sprawdzianu?  18 osób odpowiedziało, Ŝe będzie się uczyć, 6 - nie  będzie, 5 – trochę,  
a 2 jeszcze nie wiedzą. Jak widać uczniowie są odwaŜni, ale wierzę, Ŝe ich wiara w siebie 
podbudowana jest solidną wiedzą. Oto niektóre wypowiedzi : 

 
 
 
 
 

Z pewnością słyszeliście, Ŝe minister edukacji Roman Giertych 
planował wprowadzenie mundurków. Na razie ten pomysł nie zyskał 
aprobaty posłów, ale wszystko jest moŜliwe... Ciekawi byliśmy, co o 
tym pomyśle sądzą uczniowie naszej szkoły. Oto, co od nich 
usłyszeliśmy: 

 
Andrzej Iwan  – Wolę, Ŝeby ich nie było. 
Aleksandra Chlabicz - Fajnie by było, gdybyśmy chodzili w mundurkach. 
Paulina Hnida - Fatalny pomysł. 
Marta śółtańska - Zdecydowanie NIE!!! 
Maciej Klonowski - Mnie tam obojętnie. 
Kinga Grabska - Jestem zdecydowanie przeciwko!!! 
Paulina Tudaj - Jak czarne to nawet mogą być. 
Weronika Nowogórska -Nienawidzę ich, ale jak juŜ muszą być to całe moro!!! 
Berenika Styczeń – Nie chcę ich nosić!!! 
Agata Kocimska-Zych - Przeciw:-} 
 

        Magdalena Klonowska, Anna Gibalska, Klaudia śuchowska kl.5d 
 

Olga Roman kl. 6a: 
1. Absolutnie. 
2. PrzecieŜ uczyłam się przez cały rok! 
 

Gosia Brudecka kl.6d: 
1. Boję się. 
2. Tak, rozwiązuję testy. 
  
Kasia Piotrowska kl.6a: 
1. Nie, bo nie.  
2. Troszeczkę, ale nie zamierzam duŜo 
(wszystko umiem (-; ) 
 

Ania Wieraszko kl.6a: 
1. Nie interesuje mnie diagnoza. 
2. Mama mi kaŜe. 
 

Magda Karkut kl.6b: 
1. Minimalnie. 
2. JuŜ się uczę. 
 
Kacper Wołejszo kl.6a: 
1. Troszeczkę. 
2. Będę. 
 
Sondę przeprowadziła Paulina Hnida kl.6a 



 
 
PANI JOANNA MACIASZEK-KLIMCZYK 
Zostałam nauczycielką, bo... chciałam. Kiedy byłam mała, bardzo podziwiałam nauc zycieli,  
Ŝe tyle wiedz ą. Chciałam by ć do nich podobna. 
W uczniach lubię... Aktywno ść. Kiedy z nimi rozmawiam, poznaj ę ich, a przez to lepiej rozumiem. 
W uczniach denerwuje mnie... kiedy kłami ą i są agresywni. 
Długopis nie zadrŜy mi, gdy uczeń... łamie statut szkoły.  
Zawód nauczyciela jest... trudny.  
Gdybym wygrała milion złoty... Oj... To bym zaszalała.  
Kiedyś marzyłam o zawodzie... tu chyba nie b ędę oryginalna... piosenkarki. Bardzo lubi ę śpiewać,  
do dzisiaj i nie wyobra Ŝam sobie Ŝycia bez d źwięków.  
W szkole najbardziej nudziłam się na... fizyce w liceum.  
Moim ulubionym przedmiotem był... język polski i w-f, a potem doszła historia.  
W wolnym czasie... Czytam, nie tylko ksi ąŜki, ale i czasopisma, z których czerpi ę wiele informacji  
o świecie i ludziach. 
W ludziach cenię... Uczciwo ść i spontaniczno ść. Szanuję tych, którzy posiadaj ą Ŝyciow ą mądrość  
i wiedz ą, jak si ę zachowa ć w danej chwili i co powiedzie ć. 
Nie znoszę... nieszczero ści i narzekania, do którego mamy chyba narodow ą skłonno ść. 
Nie mogę Ŝyć bez... niegazowanej wody mineralnej. 
Mój ulubiony kolor to... hm... Lubi ę wszystkie kolory. 
Miejsce, które chciałabym zobaczyć, zwiedzić... Zawsze, gdy jest zimno marz ę o podró Ŝy do Australii, 
bo tam jest  teraz ciepło.   

Rozmawiały Anna Gibalska i Klaudia śuchowska z klasy 5d 
 

PANI MAŁGORZATA BOGDA ŃSKA-BODYCH 
Zostałam nauczycielką bo…   interesuje mnie sport.  
W uczniach lubię…   ich u śmiechy i zadowolone miny.  
W uczniach denerwuje mnie…   hałaśliwo ść i nieposłusze ństwo.  
Długopis nie zadrŜy mi, gdy uczeń…   zrobi co ś dobrego.  
Zawód nauczyciela jest...   trudny, ale daj ący du Ŝo satysfakcji.  
Gdybym wygrała milion złotych…   kupiłabym jacht i popłyn ęła wokół świata.  
Kiedyś marzyłam o zawodzie…   lekarza chirurga.  
W szkole najbardziej nudziłam się na…   matematyce.  
Moim ulubionym przedmiotem była…   matematyka, biologia i W-F.  
W wolnym czasie…   pływam, gotuj ę i czytam czasopisma.  
W ludziach cenię…   dobro i empati ę. 
Nie znoszę…    chamstwa.  
Nie mogę Ŝyć bez…   mojego m ęŜa. 
Mój ulubiony kolor to…   zielony.   
Miejsce, które chciałabym zobaczyć to…   TadŜ Mahal w Indiach . 

Rozmawiała Paulina Hnida z kl. 6a 
 

PANI MAGDALENA HERMAN 
Zostałam nauczycielką, bo… bardzo lubi ę pracę z dziećmi . 
W uczniach lubię … wszystko.  
W uczniach denerwuje mnie…  gadatliwo ść. 
Długopis nie zadrŜy mi, gdy uczeń…  lekcewa Ŝy swoje szkolne obowi ązki.  
Zawód nauczyciela jest …  pełen niespodzianek.  
Gdybym wygrała milion złotych, to … nigdy si ę to nie zdarzy.  
Kiedyś marzyłam o zawodzie … zawsze chciałam by ć nauczycielk ą. 
W szkole najbardziej nudziłam się na … nigdy si ę nie nudziłam.  
Moim ulubionym przedmiotem była … chemia.   
W wolnym czasie… pracuj ę przy komputerze ( śmiech). 
W ludziach cenię… uczciwo ść i prawdomówno ść. 
Nie znoszę… wcześnie wstawa ć. 
Nie mogę Ŝyć bez … Internetu . 
Mój ulubiony kolor to… niebieski.  
Miejsce, które chciałabym zobaczyć to… Himalaje i Tybet . 

Rozmawiały Ewa Pacykowska i Zuzia Kawa z kl.4 c 



 

  
 
Tak bliska 
 
JuŜ niedługo kwiaty 
załatają pustej ziemi łaty. 
W zielone drzew ściany 
przylecą wkrótce bociany. 
Rozbudzą się konie  
i będą galopować na przyrody łonie. 
Ziemię przykryje w złotych promieniach słońce 
oraz ptaki wokół latające. 
Spocznie na nas powiewny blask 
i srebrny wiatru kask. 
JuŜ jakiś przyleciał do nas z Afryki ptak 
To rozpoczęcia wiosny znak.                                         

Ewa Pacykowska kl.4c 
 
 
 
 
 
 

Z  badań  nad  czytelnictwem  
wynika, Ŝe  dzieci  czytają  coraz  mniej  
ksiąŜek. My  postanowiłyśmy  sprawdzić, 
jak  to  wygląda  w  naszej szkole. 
Przeprowadziłyśmy sondę wśród 50 
uczniów klas I-VI, zadając dwa pytania: 
1. Jaki rodzaj ksiąŜek lubisz naj- 
bardziej?  2. Jaką ksiąŜkę polecasz 
naszym czytelnikom? Tylko jedna 
osoba nie potrafiła nam na te pytania 
odpowiedzieć. Z opracowania sondy 
wynika, iŜ najpopularniejsze wśród 
uczniów SP 118 są ksiąŜki przygodowe, 
tak bowiem odpowiedziały 32 osoby. 
Następnie 7 osób wskazało na ksiąŜki 
fantastyczne, 5 baśnie, 3 popularno- 
naukowe, 1 historyczne, 1 romantyczne,  
1 horrory.  
 Jakie ksiąŜki polecili nasi 
respondenci? Najczęściej były to tytuły 
powszechnie   znane,  takie   jak: „Harry 

Potter”, „Eragon”,  „Opowieści z Narnii”, 
„Władca Pierścieni”  i...  szkolne lektury: 
„Tajemniczy ogród”, „Przygody Tomka 
Sawyera”, „Akademia Pana Kleksa”, 
„Ania z Zielonego Wzgórza”, „Przypadki 
Robinsona Cruzoe”, „Kubuś Puchatek”,  
„Dzieci z Bullerbyn”. Wśród nieco  mniej 
znanych tytułów znalazły się takie ksiąŜki: 
„Felix, Net i Nika”, „Seria niefortunnych 
zdarzeń”, „Szkoła pełna czarów”, 
„Przechowalnia dzieciaków”, „Upiorna 
rodzinka”, „Stowarzyszenie wędrujących 
dŜinsów”, „Koszmarny Karolek”, „Pamię- 
tnik jedynaczki”, „Romeo i Julia”. 
  PowyŜsze ksiąŜki nasi ankietowani 
uznali za ciekawe, wciągające i warte 
przeczytania. Zapraszamy zatem do 
lektury! Szkoda tylko, Ŝe nie wszystkie  
z nich dostępne są w naszej bibliotece. 

Agata Kocimska-Zych  
oraz Wiktoria Podemska i Magda Biernat z kl. 4a 

 
 
 

Zdziś 
 
Proszę państwa, oto Zdziś. 
Zdziś jest bardzo grzeczny dziś. 
Nie dokucza on dziś Oli, 
bo go bardzo brzuszek boli. 
Gdyby nie był dziś cierpiący, 
zaraz Olę by potrącił. 
Kopnął Marka, klepnął Zuzię, 
komuś by tam pacnął w buzię, 
Arturowi wyciął haka, 
schował torbę Mirka w krzakach . . . 
Ale teraz w klasie spokój, 
bo Zdziś ma boleści w boku. 
MoŜe to zrozumie w końcu, 
jak to źle jest być cierpiącym. 

Agata Górska kl. 5a 



Poprzez opowiadania i legendy Poprzez opowiadania i legendy Poprzez opowiadania i legendy Poprzez opowiadania i legendy     

poznajemy życie i historię poznajemy życie i historię poznajemy życie i historię poznajemy życie i historię     

naszych europejskich przyjaciółnaszych europejskich przyjaciółnaszych europejskich przyjaciółnaszych europejskich przyjaciół – 
 

taką nazwę nosi projekt współpracy międzynarodowej realizowany w ramach programu 
Socrates Comenius. I właśnie w ramach tej współpracy gościliśmy w dniach 23-27 marca 2007 
naszych socratesowych partnerów. Odwiedzili nas przyjaciele ze szkół z Bułgarii, Niemiec, 
Słowacji  
i Słowenii – 12 nauczycieli i 6 uczniów (Weronika, Lucia, Ola, Nikola, Jaromil i Marek).Goście 
aktywnie spędzili swój pobyt we Wrocławiu. Najpierw poznali miasto (sobota i niedziela),  
a następnie naszą szkołę.  Wiemy od pani Violetty Szewczyk, koordynatorki projektu, Ŝe wizyta  
była  udana. Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią, tym razem w Bułgarii. 
 
Dziś przypominamy najwaŜniejsze informacje o naszych partnerach. 
 
 

SZKOŁA PARTNERSKA Z ROHOŽNIKA  - Słowacja 
Rohožnik leŜy w zachodniej  Słowacji. Do szkoły uczęszczaj 371 uczniów. 

 

SZKOŁA PARTNERSKA Z ČRENŠOVCI - SŁOWENIA 
Črenšovci leŜy na wschodzie Słowenii, gmina ma około 4000 mieszkańców. 
Do szkoły uczęszcza 229 uczniów. Pracuje w niej 35 nauczycieli. 

 

SZKOŁA PARTNERSKA Z REGENSBURGA – NIEMCY 
Regensburg ma około 150 000 mieszkańców i leŜy w Bawarii.  
Szkoła ma długą tradycję. Pierwsza sala lekcyjna została wybudowana  
juŜ w 1930 roku. Dzisiaj uczęszcza do niej 448 uczniów, do klas I-IV.  
Pracuje w niej 34 nauczycieli.  
 

 SZKOŁA PARTNERSKA  Z DOBRICH - BUŁGARIA 
Dobrich leŜy w północno-wschodniej części Bułgarii, niemal nad Morzem Czarnym.  Miasto ma 
115 641 mieszkańców. Szkoła znajduje się w centrum miasta. Uczy się  w niej 648 uczniów  
i uczennic w wieku od 6 do 13 lat. Uczy tutaj 39 nauczycieli – 34  nauczycielki i 5 nauczycieli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nasi uczniowie ze słowackimi we wrocławskim ZOO        Lekcja prowadzona przez nauczyciela ze Słowenii 

 



 

 

 

W jesiennym numerze „Ikarka” opowiedzieliśmy Wam legendę o tym, dlaczego pies stale 
„toczy walkę” z kotem. W tym numerze postanowiliśmy przedstawić arabską legendę 
wyjaśniającą przywiązanie psa do człowieka.  Przenieśmy się zatem w odległe nam czasy. 

Ludzie Ŝyją w jednej gromadzie ze zwierzętami, co wcale nie uszczęśliwia ani 
jednej, ani drugiej strony. Pewien filozof rozmyśla jak rozwiązać ten problem. W końcu 
któregoś dnia  wpada na świetny, choć wydaje się on z początku prawie nierealny, pomysł. 
Gromadzi na skale wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta, a następnie dzieli ich na dwie 
grupy. Nagle niebo przedziera jasny grom, a skała rozpoławia się i obie części zaczynają się 
rozsuwać. I właśnie wtedy,  w ostatniej chwili,  psu udaje się przeskoczyć do ludzi, co zmusza 
te dwa gatunki do współpracy. 

Jak jest dzisiaj? Te wierne czworonogi nie zawsze są traktowane tak, jak na to 
zasługują. Wprowadzają wprawdzie sporo zamieszania w Ŝycie swych opiekunów, ale któŜ 
moŜe się oprzeć słodkiemu spojrzeniu pupila czy wesołemu merdaniu ogonem na widok 
właściciela. I jakie znaczenie ma wszechobecna sierść czy paskudne ślady psich łap na 
dywanie? śadne! Liczy się tylko wierne serce, które rekompensuje wszelkie uciąŜliwości 
związane z pobytem czworonoga w domu.   
 Chciałoby się widzieć wokół siebie ludzi tak oddanych jak „nasi młodsi bracia”. 
 
        Anna Gibalska kl. 5d 
 

Zwierzęta w moim domu 
Odkąd pamiętam w moim domu mieszkają 

zwierzęta. Najpierw miałam piękną niebieską papugę 
Kubusia, lecz musiałam oddać ją dziadkowi, gdy tylko 
urodził się mój brat. Później w moim domu pojawił się 
uroczy, długowłosy królik Tuśka. To było naprawdę 
słodkie stworzonko, ale nawet się nie obejrzałam i Tuśka 
od nas odeszła, szkoda, Ŝe zwierzątka nie Ŝyją dłuŜej ; {.  
W tym samym czasie, gdy pojawiła się Tuśka, mój brat 
dostał rybki. Teraz w naszym domu „króluje” Maks, 
radosny sznaucer miniaturowy, o srebrzystej sierści  
i brązowych oczkach  

Naprawdę nie wyobraŜam sobie domu bez 
zwierząt, a wy? 

Magda Klonowska kl. 5d 
 

 

 
Z radością informujemy, że nasze żółwiki nie są  

bezimienne .Spośród Waszych propozycji najbardziej 

nam i pani Elżbiecie Wdowczyk przypadły do gustu 

imiona: Tuptuś (samiec) i Morelka (samiczka). 
 

Anna Gibalska kl. 5d 

 



 
 
 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY    ENGLISH MASTER 
             O WALII     Do finału Wrocławskiego Konkursu 
1 miejsce - Marek Nowak 6a    Języka Angielskiego ENGLISH 
MASTER: 
2 miejsce - Aleksander Krajewski 6b   dostali się: Marek Baran 6b, Mirosław 
3 miejsce - Bartłomiej Okurowski 6a  Sadowski 5e, Karolina Sikora 5b 
      

STREFOWE MISTRZOSTWA CHŁOPCÓW W PIŁCE RĘCZNEJ 
W dniu 9 marca 2007 r. w Obornikach Śl. odbyły się  
Strefowe Mistrzostwa Chłopców w Piłce Ręcznej.  

Nasza druŜyna wygrała dwa mecze: z SP 4 Oleśnica (12:3) i z SP Borowa (14:12).  
Tabela końcowa Mistrzostw:  
I miejsce - SP 46 Wrocław  

II miejsce - SP 118 Wrocław  
III miejsce - SP Borowa  

IV miejsce - SP 4 Oleśnica.  
 

XI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Anglo- i Niemieckojęzycznej 
 

    JĘZYK ANGIELSKI      JĘZYK NIEMIECKI 
             klasy 1-3       klasy1-3 
I miejsce - Bartosz Nakonieczny kl.1a           I miejsce -  Julia Wójcik kl. 1a 
II miejsce - Marta Staroń kl.3c         II miejsce - Zofia Flaczyńska kl.2a 
III miejsce - Weronika Zięba kl. 2c         III miejsce - Michał Biernat kl. 2a 
 

              klasy 4-6                klasy 4-6 
I miejsce - Natalia Łazarewicz kl. 5e   I miejsce - Agata Kocimska - Zych kl. 4a 
II miejsce - Agata Górska kl. 5a            II miejsce - Magdalena Biernat kl. 4a 
III miejsce - Agata Kocimska-Zych kl. 4a                III miejsce - Barbara śmija kl. 6d 
 
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI  ŚWIĘTO NARODÓW 
I miejsce - Agata Górska, kl.5a    I miejsce – kl. 5d (Węgry) – 144 pkt. 
II miejsce - Natalia Łazarewicz, kl.5e            II miejsce – kl.6b (Irlandia) – 132 pkt.  
III miejsce - Karolina Sikora, kl.5b         III miejsce – kl.5b (Anglia) – 129 pkt. 

WYRÓśNIENIA za prezentację: 
kl. 4e (Litwa) kl. 6a (Holandia) 
 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE  
         SIATKOWEJ DZIEWCZ ĄT 

I miejsce - klasa 6d  
II miejsce - klasa 6a  
III miejsce - klasa 6b 

               IV miejsce - klasa 6c 



 
 

Ostatnio przeczytałam ksiąŜkę pt. „Najstarszy”. Jest to kontynuacja 
powieści „Eragon”. Jej autorem jest Christopher Paolini, który napisał 
„Eragona”, gdy miał zaledwie 15 lat. Teraz ma 23 lata i jest w trakcie 
pisania trzeciej części cyklu pt. „Dziedzictwo”. „Najstarszy” jest 
zdecydowanie mroczniejszą i bardziej intrygującą powieścią niŜ „Eragon”. 
Główny bohater przeŜywa pierwsze dylematy miłosne i zdobywa wiedzę, 
którą powinien posiadać Jeździec. Polecam wszystkim tę ksiąŜkę, 
zwłaszcza fanom „Harry’ego Pottera” – ten utwór na pewno przypadnie 
Wam do gustu. 
 

Zuzia Kawa kl. 4c 

    

Jakiś  czas temu na ekranach polskich kin pojawiła się komedia 
familijna. „Noc w muzeum”, którą  wyreŜyserował Shaw Levy.   
 śyciowemu  nieudacznikowi Larry’emu Daley (Ben Stiller)  trafia 
się szansa na wyjątkową pracę - nocnego stróŜa w Muzeum Historii                                                                                                            
Naturalnej. Dlaczego jest wyjątkowa? PoniewaŜ po zgaśnięciu świateł  
w muzeum eksponaty oŜywają i… dają się we znaki nocnym stróŜom. 
MoŜna wtedy spotkać wielkiego dinozaura, który aportuje po rzuceniu 
mu kością. Główny bohater nazwał go… Reksiem. Czy moŜecie sobie 
wyobrazić biegającą po muzeum kupę kości?  Uroku filmowi dodają 
teŜ mini postacie (dosłownie) np. waleczni Rzymianie i dzielni 
kowboje.  Jednak  eksponaty  nie  są  jedynym  problemem Larry’ego.  

Okazuje się, Ŝe  musi  on  stawić  czoło  swoim  współpracownikom, którzy zamierzają go 
wrobić w kradzieŜ wartościowych przedmiotów z muzeum. Czy im się to uda, musicie 
przekonać się sami. 

Film jest naprawdę zabawny. Polecam go kaŜdemu i gwarantuję, Ŝe nie znudzi Was 
ani na chwilę. To po prostu świetne dzieło filmowe. 

                                                                   Ewa Pacykowska kl. 4c 

 
Wielbiciele platformowych zręcznościówek powinni zagrać w Kapitana Pazura. To niezwykle 

wciągająca gra z mnóstwem akcji i ciekawą fabułą. A było to tak... 
Kapitan Pazur to pirat na siedmiu (?) morzach, prawdziwy rozbójnik, no i kapitan. Szuka go 
cała straŜ królewska, wywieszono ogłoszenia, Ŝe dadzą milion złotych monet za jego głowę… 
Wreszcie zostaje pochwycony i następnego dnia ma być publicznie stracony! Na szczęście 
(swoje) znajduje w lochu list o Amulecie Dziewięciu Istnień i ucieka. 
TUTAJ ZACZYNA SI Ę ZABAW A!!!  

Pazur musi przejść 14 plansz najeŜonych pułapkami i przeciwnikami oraz tonących  
w skarbach (monety, kielichy, czaszki itd.). W grze są teŜ róŜne dopalacze, np. ognisty miecz, 
niewidzialność... I wszystkie okresowo. W 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 i 14 poziomie trzeba pokonać 
bossa, aby zdobyć klejnot do Amuletu. W innych poziomach na końcu czeka fragment mapy (w 
angielskiej wersji po kaŜdym poziomie jest komentarz). Do gry jest mnóstwo kodów, m. in. 
,,MPKFA’’- tryb ,,boga’’. 

 Wszystko o Pazurze na stronie www.kapitanpazur.piasta.pl  - w przypadku jakichkolwiek 
problemów proponuję skoczyć właśnie tam. Są na niej kody, podpowiedzi do bossów… 
WSZYSTKO!!  

Olga Roman z kl. 6a 



 
 

Na Półkuli Południowej (Antarktyda, Australia (w całości), Ameryka Południowa i 
Afryka (częściowo) ) wiosna i wszystkie związane z nią zjawiska, są przesunięte o pół roku. 
Wiosenne miesiące tamtej części kuli ziemskiej to: wrzesień, październik i listopad. 

• Bocian biały spędza zimę w Afryce Południowej, a na wiosnę wraca do Europy, 
przelatując odległość  ponad 13 000 kilometrów.  

• Na powitanie ptaków wracających z ciepłych krajów w Polsce południowo- 
wschodniej i na Kurpiach pieczono specjalne bułeczki w kształcie bocianich  łap  
i wkładano je do gniazd. Miało to zapewnić mieszkańcom przyszły urodzaj.  

• Morena, Marzniok, Śmietka, Śmierztecka – to róŜne określenia, jakie nadawano 
kukle Marzanny.  Wyprowadzenie jej ze wsi i utopienie albo spalenie było konieczne, 
aby przywołać wiosnę. Obrzędu dopełniano w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, 
zwaną Białą, Czarną lub . . . (brrrrr)  Śmiertną. 

• Dla większości gatunków ptaków czas rozpoczęcia porannego śpiewania jest 
zaleŜny od tego, jak bardzo widno jest wokoło. Ten specyficzny zegar przyrodniczy 
jest tak dokładny, Ŝe w pewnym przedziale czasowym poranka moŜna godzinę 
rozpoznać po tym, który ptak zaczyna śpiewać. Wraz z postępującym czasem 
kalendarzowym pora wschodu słońca jest róŜna, jednak w połowie maja (wschód 
słońca o godzinie 400 czasu letniego) ptasi budzik działałby następująco: 

300 – Drozd śpiewak (śpiewa w wierzchołkach drzew) 
310 – Rudzik (śpiewa ukryty w gąszczu leśnego poszycia) 
315 – Kos (śpiewa na wysokich gałęziach)  

 320 – Świergotek drzewny (śpiewa w locie) 
 330 – Kukułka (śpiewa w koronach drzew) 
 340 – Bogatka (śpiewa w niŜszych piętrach lasu) 
 350 – Pierwiosnek (śpiewa w niŜszych piętrach lasu) 
 400 – Zięba (śpiewa w niŜszych piętrach lasu) 
 420 – Wilga (śpiewa w koronach wysokich drzew) 
 440 – Szpak (śpiewa w róŜnych miejscach) 

Wszystkie wymienione ptaki to pospolici mieszkańcy naszych lasów, większość z nich 
jest łatwo rozpoznawalna. TakŜe ich śpiew jest donośny i bardzo charakterystyczny.  

• Wielkanoc, inaczej Zmartwychwstanie Pańskie, to najstarsze święto 
chrześcijańskie. Uroczyście obchodzone jest juŜ od II wieku.  

• Rzymski kapłan Hipolit (ur. przed 170r.) uściślił datę śmierci Chrystusa, podając, 
iŜ wydarzenie to miało miejsce 25 marca.  

• Kiedyś w wielu regionach Polski w Wielką Środę, po wieczornym naboŜeństwie 
pod kościołem słychać było krzyki i gwizdy. Wśród ciemności ukazywała się kukła 
Judasza, nad którą pastwiła się młodzieŜ. Zwyczaj ten nosił nazwę judaszki. Dzisiaj jest 
on znany we wsi Pruchnik nad Sanem. 

• „Dzień św. Lejka”,  jak Ŝartobliwie określano lany poniedziałek, nikomu nie mógł 
ujść na sucho. Wśród pisków, szamotaniny i śmiechu urządzano dyngus ładnym  
i lubianym pannom. Ta z dziewcząt, której nie oblano wiadrem wody albo nie wrzucono 
do rzeki, stawu czy chociaŜ koryta do pojenia bydła, czuła się obraŜona! 

•  
             Ciekawostki zebrali: Kamil Dziwota i Grzegorz Janik kl. 5e 

 



 
 

                    * * * 
Nauczyciel zwraca się do ucznia: 
- Co rozumiemy pod słowem „próŜnia”? 
- PróŜnia… próŜnia… panie profesorze… to jest,                                
nie mogę tego wyrazić, ale mam to w głowie! 
 

                    * * * 
- Jakie zęby pojawiają się u człowieka                                      
najpóźniej? -pyta się nauczycielka. 
Zgłasza się Jasio. 
- U człowieka najpóźniej pojawiają się zęby  
sztuczne… 

   
                  * * * 
- Ile wojen prowadziła Anglia w XIX wieku? 
- Sześć panie profesorze. 
- Bardzo dobrze. Wylicz je. 
- Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta… 
 

                    * * * 
Przychodzi chłopiec do sklepu i mówi do 
sprzedawcy  
- Dostanę coś na mole? 
- MoŜe te kulki? 
- Proszę 100 sztuk! 
- A po co ci tyle? 
- A sądzi pan, Ŝe łatwo jest trafić kulką w mola? 
 

                    * * * 
- Panie profesorze, czy moŜna być karanym  
za  to, czego się nie zrobiło? 
- Nie, chłopcze, w Ŝadnym wypadku… 
- To dobrze, panie profesorze, bo ja nie                                                                                                                            
zrobiłem na dziś zadania domowego… 
 

                    * * * 
- Grzesiu, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak                                     si
nazywa się stolica Australii? 
- Nie, panie profesorze. Ja teŜ nie wiem. 
 

                    * * * 
Nauczycielka zwraca się do klasy: 
- Jak się nazywa kobieta, która była powodem                               
wojny trojańskiej? 
śadna z uczennic nie wie. Nauczycielka                                              
podchodzi do jednej z dziewcząt, której na                                   
imię Helena i powiada: 
- Ty przynajmniej powinnaś wiedzieć. PrzecieŜ                                     
ona nazywała się tak samo jak ty. No, więc jak                                      
się nazywała? 
- Nowicka?   
 

Humorki zebrali: Kamil Dziwota z kl. 5e 
i Klaudia śuchowska kl. 5d 

 
 
ZAGADKA: Na drzewie siedzą 4 kury. Po paru minutach przyleciało 10 kur i odleciały 3 
kury. Ile kur zostało na drzewie?                     Paulina 
Hnida kl. 6a 
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