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Mężczyzna już od godziny łowi ryby w 
rzęsistym deszczu. Jego żona, zaniepo-
kojona, przynosi mu parasol. 
- No i jak? Złapałeś coś? 
- Tak, odpowiada rybak. – Katar! 

Mama pyta Jasia:  
- Brałeś prysznic?   
A Jasiu na to: 
- Jak w domu coś ginie, to zawsze moja 
wina. 

- Jasiu, skąd masz takiego guza na czole? 
- To od myślenia, mamo. 
- Jak to, od myślenia? 
- Myślałem, że Kazik nie trafi we mnie 
kamieniem. 

- Co robisz? 
- Nic, mamo. 
- A twój brat? 
- Hm… pomaga mi. 

  

             Wybrali: Kasia Głogowska 3c, Marta Ryndak 4b, Szymon Czerski 4d i Karolina Butryn 5b 

Czego nie może powiedzieć ośmiolatek? 
- Że nie oglądał żadnej bajki od 10 lat. 

Siedzi dwóch maluchów w 
piaskownicy i jeden mówi 
do drugiego: 
- Co jesz? 
- Mięsko. 
- A skąd masz? 
- Przypełzło.    

Dwa jajka leżą na patelni. Jedno mówi: 
- Ufff! Jak gorąco! 
Wtedy drugie podskakuje z wrzaskiem: 
- Ratunku! Jajko, które mówi! 

Idzie dwóch chłopaków wnoszących fortepian na 
20 piętro. Jeden mówi do drugiego  
-Mam dobrą i złą wiadomość. 
-To zacznij od tej dobrej. 
-Dobra to taka, że jesteśmy na 19 piętrze.  
-A ta zła? 
-A ta zła to taka, że pomyliłem bloki. 

W zimie gęś mówi do psa:  
- Zimno mi jak w psiarni.  
A pies mówi do gęsi:  
- A ja mam gęsią skórkę.  

Dwie muchy grają w piłkę nożną w filiżance.  
Po jakimś czasie jedna dopinguje drugiej:  
- Staraj się, bo za tydzień gramy w pucharze.  

Na lekcji biologii pani  
pyta Kazia:  
- Co to jest?  
- Szkielet.  
- Czego?  
- Zwierzęcia.  
- Ale jakiego?  
- Nieżywego.  
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W NUMERZE m.in.: 
 

Echa Dnia Otwartego Szkoły 
Za nami już… 
Byliśmy tam  
Kącik UNICEF 
Szkolny Kącik SKO 
Sport 
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Kącik pupila 
Warto przeczytać  
Kącik filmowy 
Nasze sukcesy  
Zagadki, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki i Humor  
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Wszystkiego najlepszego  
z okazji Świąt Wielkiej Nocy! 
Życzymy Wam: 
Mokrego śmigusa, 
Szukania jajeczek, 
Dużo króliczków czekoladowych, 
Smacznego Baranka, 
Pięknych pisanek 
I pysznego jedzonka. 
Dużo odpoczynku 
I zabawy 
Życzą szkolni dziennikarze   
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Rys. Martyna Czuchajewska kl. 1a 

Kwiecień  
Po niebie pędzi chmur konnica 
I mruczą dzikie zwierzęta. 
Drzew nagie szczyty gnie wichrzyca 
I zmiata kurz jak na święta. 
 

Kwietniowa burza niecierpliwa 
Spieszy krokami wielkiemi 
I w pochód cały świat porywa, 
Deszcz bębni marsza na ziemi. 
 

Wszystko doboszem się zachwyca, 
Śmieją się zmokłe dziewczęta 
Po niebie pędzi chmur konnica 
I mruczą dzikie zwierzęta. 
                                                                    Leopold Staff  

Witajcie drodzy czytelnicy! 
     Chociaż zima nie bardzo dała nam się we znaki, to jednak wszyscy tęsknimy za prawdziwą wio-
sną. Witaliśmy ją w szkole uroczyście 21 marca, mamy nadzieję, że zadomowiła się u nas  na dłu-
żej…  Przed nami Wielkanoc, z tej okazji składamy Wam na naszych łamach życzenia (z dużą daw-
ką humoru). Przeczytacie również wiele ciekawych artykułów, a także polecamy sporą porcję  
rozrywki. Zachęcamy Was do czytania naszej gazetki! 

 Redakcja 

Witaj Wiosno 
Cóż nam przyniosłaś? 
Kwiatów sto, 
Kwitnięcie drzew 
A może owoców gałęzie? 
Dziękuję, że wróciłaś 
Po zimie 
Teraz jest nam cieplutko… 
          Natalia Tomasik kl.4b 

Ciszy trzeba przestrzegać 
Jak ktoś nie umie 
To niech myszę naśladuje, 
Bo mysza pod miotłą… 
To cisza! 
                Natalia Ojak kl. 3c 
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Życzenia i rys. Hania Pużyńska kl. 2a 
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W te cudowne dni Wielkanocy życzymy 
Wam bogatego koszyka w Wielką Sobotę, 
smacznego jajka w Wielką Niedzielę, aby-
ście spędzili te święta we wspaniałej, ro-
dzinnej atmosferze. Niech zajączek z 
prezentami nie zwleka, a Lany Poniedziałek 
wodą ocieka.         

                                        Życzy Redakcja 

      (przygotowała Magda Rebizant kl. 6b) 
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5) 1. Białe do picia. 
2. Służy do szycia. 
3. Kroi się nim produkty spożywcze. 
4. Kończyna górna inaczej. 
5. Jeździmy na nich na lodowisku. 
6. Mała, szara i piszczy. 
7. Zwierzę, które odbija nosem piłkę. 
8. Przeciwieństwo dużego. 
9. Grecka bogini piękności i miłości. 
10. Tańcowała igła z … 
11. Największy ssak morski. 

                                   Kasia Głogowska kl. 3c 

   1            
   2           

   3          

  4            

   5            
  6            

          

   7           

8              

 9                 
  10             

 11                 
6) 

7) 

1. Pierwsza pora roku. 
2. Pierwszy kwiatek wiosenny. 
3. Wiosną budzi się do życia. 
4. Żółty, biały lub fioletowy kwiatek. 
5. Mieszka w niej lis. 
6. Święto z pisankami. 
                     Karina Piotrowska kl. 3c 

     1             
2                       
3                    

4                  

     5           

6                     

1. Stolica Polski. 
2. Lektura o chłopcu z drewna. 
3. Rzeka przepływająca przez Wrocław. 
4. … Rubika. 
5. Miejsce wymiany pieniędzy. 
6. Dwumiesięczna przerwa od szkoły. 
                              Mateusz Kitzol kl. 5d 

   1                 
  2                 

   3             

 4                 

 5                 

6                   

   ZAGADKI            ZAGADKI              ZAGADKI    

Odpowiedzi: 
1. Zegar, 2.  12: 2 prawe, 2 lewe, 2 z przodu, 2 z tyłu i 4 na 
rogach  :), 3.  ?, 4.  Kawka 

1. Co to jest: Nie je, nie pije 
A chodzi i bije? 
                    Natalia Ojak kl. 3c 

2. Ile koń ma nóg?   
             Mateusz Gosztyła kl. 4d 

3.  Kot-koteł 
      Pies-pieseł 
      Suseł- ? 
                Kaja Urbaniuk kl. 5a 

4. Umieść literę w literze, a wyj-
dzie ptak, co ma czarne pierze. Jaki 
to ptak? 
                  Magda Rebizant kl. 6b 



 14 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

1.  Ptak przynoszący dzieci.  
2. Wielkanocne jajka.  
3. Na święconkę.  
4. Po zimie jest…  
5. Wiosenny miesiąc.  
                           Marta Ryndak kl.4b  

1. Kotki na wierzbie.  
2. Popularny żółty wiosenny 
kwiat.  

3. Święto obchodzone wio-
sną.  

4. Po marcu jest…  
5. Podobny do królika.  
6. Topimy ją w pierwszy 
dzień wiosny.  

        Ola Świderska kl. 4b  

Kliparty źródło: Internet 

   1             
2                 

3                   
  4              

5                  

        1            
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      4                 
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   6                    

     1            
2                       

   3               

     4             
     5          

   6              

1. Wiosną nad łąkami wieje ciepły wio-
senny…  
2. Najczęściej wczesną wiosną przebi-
jają się spod śniegu.  
3. Fioletowy wiosenny kwiat.  
4. Świeci i grzeje.  
5. Dzień i …  
6. Latają po niebie.  

                              Natalia Tomasik kl. 4b  

     1                

 2                         

   3                       

   4                       

5                       

6                       

     7                       

    8                 

   9                    

1. Pozostał ze stopionej 
świecy.  
2. Z rudą kitą.  
3. Siódmy dzień tygodnia.  
4. Ma kineskop.  
5. Długi pies.  
6. Stado wilków.  
7. Sport zimowy.  
8. Żelazowa ...  
9. Jeden ze zwiastunów 
wiosny.  
   Karina Piotrowska kl. 3c 
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Zdj. źródło: Internet 

Kliparty -źródło: Internet 

 
   Uczniowie z koła dziennikarskiego zapytali rodziców odwiedzających naszą szkołę podczas 
Dnia Otwartego: Co najbardziej podoba się Pani (Panu) w naszej szkole? A oto uzyskane od-
powiedzi: 
 
- Nowoczesne klasy, sale, mili nauczyciele (p. Jacek)  
- Sale, tablice interaktywne (p. Iwona)  
- Pracownia komputerowa, wyposażenie sal (p. Joanna)  
- Wyposażenie sal dydaktycznych (p. Izabela)  
- Nie wiem, może sala komputerowa  (p. Paweł)  
- To, że jest duża, przestronna i kolorowa (p. Iwona)  
- Sale gimnastyczne (p. Witold)  
- Pracownie komputerowe, tablice multimedialne (p. Marek)  
- To, że chodzą do niej moje dzieci :) (p. Robert)  
- Pięknie wyposażona, wszystkie zajęcia mi się podobały (p. Renata)  
- Harcówka (p. Marcin)  
- Duże kolorowe sale dobrze wyposażone, miły personel (p. Aleksandra)  
- Jest bardzo kolorowa i przyjazna dla uczniów (p. Jolanta)  
- Wszystkie sale są dobrze wyposażone (p. Sebastian)  
- Sala od angielskiego (p. Ola)  
- Samoloty w holu, nauczyciele i tablice multimedialne (p. Mateusz)  
- Sale informatyczne (p. Szymon)  
- Dobre przygotowanie kadry pedagogicznej (p. Dagmara)  
- Kolorowe klasy (p. Ala)  
- Bardzo mili i pomocni nauczyciele (p. Iwona)  
- Miła atmosfera, kolorowe klasy (p. Danuta)  
 - Ładnie zaprojektowane sale (p. Agnieszka)  
- Prezentacja sali do informatyki i przyrody (p. Piotr)  
- Sala dla klas pierwszych (p. Ania)  
- Sale komputerowe (p. Edyta)  
- Hala sportowa (p. Michał)  
- Gabinet przyrody (p. Kasia)  
- Świetlice (p. Monika)  
- Ładne i bogato wyposażone klasy (p. Joanna)  
- Przygotowanie nauczycieli – z chęcią odpowiadają na pytania (p. Łukasz).  
 

Rozmowy przeprowadziły: Marta Ryndak, Karolina Gaczyńska kl. 4b,  
Kasia Głogowska kl. 3c, Karolina Butryn kl. 5b  
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      BYLIŚMY TAM 
Zielona szkoła 

     W październiku razem z koleżankami i kolegami z klasy 2b i 2d 
oraz z naszymi paniami, spędziliśmy pięć dni na „zielonej szkole”        
w Dusznikach-Zdroju. Mieliśmy tam okazję zobaczyć, jak się robi 
papier oraz zwiedzić pijalnię wód mineralnych. Każdy z nas miał oka-
zję spróbować wody. Była bardzo smaczna. Kilka razy byliśmy w Parku 
Zdrojowym, w którym była duża, piękna fontanna.  
     W ostatnim dniu pobytu mieliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po zaśpiewaniu kilku piose-
nek, po raz ostatni poszliśmy do parku, w którym fontanna zaskoczyła nas kolorami. Pobyt        
w Dusznikach bardzo nam się podobał, wszyscy się świetnie bawili i chcielibyśmy pojechać tam 
ponownie.  

Ewa Markiewicz  kl. 2b  

„Prometeusz” 
     Dnia 6 lutego byłam z klasą 5b oraz z wychowawczynią, panią 
Anią Dzierżanowską, na spektaklu „Prometeusz”. Oprócz naszej 
klasy w teatrze były jeszcze klasy piąte i szóste oraz uczniowie 
z innych szkół. Był to spektakl akrobatyczno-taneczny. 
(„Aktorom odebrano mowę, a dodano skrzydła”). Reżyserem był 
Kamil Przyboś. Przedstawienie było bardzo ciekawe, a akrobacje 

aktorów - niesamowite. Zapraszam do teatru!  
Karolina Butryn  kl.5b  

             

Dzień Wody  
     24 marca 2014 r. (w poniedziałek) w naszej szkole obchodzili-
śmy Światowy Dzień Wody, w tym roku pod hasłem „Woda i Ener-
gia”. Żeby podkreślić znaczenie wody przyszliśmy ubrani    w nie-
bieskie koszulki. W holu mogliśmy oglądać ciekawą wystawę, przy-
gotowaną specjalnie z tej okazji, a z sufitu „kapały” na nas krople 
wody. 
                                                                  Mateusz Kitzol kl. 5d  

     Dzień Otwarty Szkoły 
     W dniu 15 marca byłem w naszej szkole na Dniu Otwartym. 
Szkoła naprawdę dobrze się zaprezentowała, rodzice byli pod 
wrażeniem umiejętności i uprzejmości nauczycieli. Każda gru-
pa, która liczyła ok. 10 rodziców z dziećmi była oprowadzana 
przez nauczyciela po prawie całej szkole. Najpierw byliśmy 
zobaczyć sale, w których uczą się maluchy z klas I-III, póź-
niej zobaczyliśmy halę sportową, sale do historii, angielskiego, 
przyrody, religii, informatyki, niemieckiego i świetlice. Dzieci, 
które mają niedługo trafić do naszej szkoły były zachwycone wyglądem sal, w których mają się 
uczyć oraz zadowolone z otrzymanych upominków. 
                                                                                                                   Jakub Stefurak kl. 5a 
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Wyniki Konkursu Recytatorskiego 
     I miejsce:  Jan Jancewicz 6a, II miejsce: Natalia Szostak 6d, III miejsce: Oliwia Bąk 5a. 
Wyróżnienia: Iga Sienkiewicz 6d, Paulina Łaszkiewicz 4c, Miłosz Lewandowski 4a, Pola Tatar 5c, 
Gabrysia Surgut 5a. 

Wyniki konkursów "Razem tworzymy bezpieczny Internet 2014" 
     Wyniki konkursu wiedzy "Bezpieczeństwo w sieci Internet": 
Zwycięzcami I etapu konkursu zostali: Mateusz Gosztyła 4d, Michał Bieżuński 4a, Mateusz Pańczy-
szyn 5a, Julia Karczyńska 6e, Maciej Leszczyński 6c. 
 Wyniki konkursu klasowego na plakat "Dzień Bezpiecznego Internetu": 
I miejsce klasa 6c, II miejsce klasa 4a, III miejsce klasa 5b. 

Mamy laureatkę w konkursie tańca we Florencji  
     Uczennica naszej szkoły - Magdalena Erbert kl. 3e- zajęła II miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Tańca we Florencji. 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego ALFIK 
     Wśród klas drugich wynik bardzo dobry uzyskał Philip Kasprzak - 2d, natomiast wynik dobry              
osiągnął Cezary Surmiak - 2c.  
Najlepszy wynik w klasach trzecich uzyskał Mateusz Sikora - 3d. 
Michał Bieżuński z klasy 4a otrzymał dyplom za dobry wynik.  
Wśród klas piątych dyplom za dobry wynik otrzymał Mateusz Kitzol - 5d. 
W klasach szóstych dyplomy za dobre wyniki zdobyli: Marta Rotko - 6a i Łukasz Serafin - 6d. 

Drużynowy konkurs klas trzecich o patronie szkoły  
     Laureatami zostali: I m-ce - drużyna z 3c - Agnieszka Semeniuk, Sandra Ciesielska, Jan 
Kościelny, II m-ce - drużyna z 3a - Karolina Wąsowska, Jan Ginał, Maciej Stępniewski, III m-
ce  - drużyna z 3d - Amelia Marczak, Nina Rojewska, Julia Przybylska. 

Laureaci konkursu międzyszkolnego „MOJA WROCŁAWSKA BAŚŃ” 
Nagroda „POCIĄG DO NIEBA” Jan Jancewicz kl. 6a  
Wyróżnienie „ZWIERZĘTA Z JATEK” Julia Krupska kl. 6c 

Sukcesy Marty Rotko w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
     W dniu 1 marca Marta Rotko kl. 6a po raz kolejny pokazała swoją klasę mistrzowską w XIX 
Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup 2014 Województwa 
Dolnośląskiego. Zajęła drugie miejsce w narciarstwie indywidualnym oraz pierwsze miejsce         
w snowboardzie w klasyfikacji indywidualnej. 
9 marca w Finałach XIX Mistrzostw Polski w Narciarstwie i Snowboardzie –  w Kluszkowcach 
Marta zajęła czwarte miejsce w snowboardzie indywidualnym. 

STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA 2013 
Konkurs czytelniczy: III miejsce - Agnieszka Semeniuk 3c, wyróżnienie - Bartosz Januś 3e 
Konkurs matematyczny: wyróżnienie - Jan Kościelny 3c 
Konkurs plastyczny: wyróżnienie - Natalia Puciłowska 3b  
                                                       i Nina Rojewska 3d. 
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Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 
     11 marca w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu odbył się międzyszkolny konkurs w ramach projek-
tu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci. Uczniowie naszej szkoły: Jan Pacześniak oraz 
Łukasz Mikołajczyk (obaj z klasy 6b) zajęli w tym konkursie III miejsce. 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT 2014 
     Wśród klas drugich dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie uzyskał Cezary Sur-
miak 2c. Najlepszy wynik w klasach trzecich uzyskał Mateusz Sikora 3d, a w klasach czwartych 
Jakub Musiała 4a. Rafał Trzak z klasy 5c otrzymał dyplom za dobry wynik. W klasach szóstych 
dyplomy zdobyli Ula Szpank 6b i Łukasz Serafin 6d. 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego Alfik 
     Wśród klas czwartych najlepszy wynik uzyskał Antoni Pacześniak kl. 4c. 
W klasach piątych dyplom za dobry wynik otrzymała Kaja Urbaniuk kl. 5a. 
W klasach szóstych dyplom za dobry wynik zdobył Jan Pacześniak kl. 6b. 

Ogólnopolski Konkurs „Z poprawną polszczyzną na co dzień" 
Do II etapu zakwalifikowały się uczennice: kl. 5a: Kaja Urbaniuk, Gabriela Surgut, Anna Przysada. 
kl. 5d: Dominika Nowakowska, Joanna Jakubowicz, kl. 4d: Wiktoria Rypuła, Martyna Szwaj, Marty-
na Smagała, Gabriela Grodecka, Alicja Musiał, kl. 4a: Weronika Trojanowska, kl. 4b: Julia Tajak. 
Do finału zakwalifikowała się Alicja Musiał z klasy 4d. 

     Laureatką w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim klas IV - VI szkół podsta-
wowych dzielnicy Wrocław-Fabryczna została Natalia Szostak  z kl. 6d. Awansowała do etapu 
powiatowego.  

 Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas drugich.  
Celem konkursu było: 
- propagowanie idei poprawnej pisowni, 
- dbałość o czystość i piękno języka polskiego, 
- zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji, 
- wyłonienie Mistrzów Ortografii. 
Wyniki konkursu: 

1. miejsce - Aleksandra Sadza kl. 2b 
2. miejsce – Antonina Berus kl. 2a 
3. miejsce - Eliza Gorgoń kl. 2d 

Wiktoria Chojcan z klasy 6d - Nagrodzona w konkursie dla wolontariuszy 
     Nasza uczennica Wiktoria Chojcan została nagrodzona w XX Ogólnopolskim Samorządowym 
Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Dnia 19.03.2014 r.  w Sali Sesyjnej Rady Miej-
skiej Wrocławia odbyła się uroczysta gala, podczas której Wiktoria otrzymała dyplom uczestnic-
twa w konkursie i nagrodę. Wiktoria otrzymała podziękowanie  za pracę w drużynie harcerskiej, 
udział w licznych koncertach charytatywnych z zespołem „Krzykaśki” oraz dwuletnią działalność  
w szkolnym wolontariacie.  
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Czy wiesz, że:  
 

- Najdłużej żyjącym człowiekiem była Francuzka Jeanne Calment, która przeżyła 122 lata i 164 dni. 
- Ludzie są bardziej skłonni do zrobienia czegoś, jeżeli prosząc, mówisz im to w prawe ucho :) 
- Koty mają pępek, ale tak jak w przypadku większości ssaków, miejsce to zarasta idealnie gładko, 
więc trudno jest je potem rozpoznać. Koty nawet z wygolonym brzuchem robią wrażenie, jakby     
w ogóle nie miały pępka. 

                                                                                                         Katarzyna Głogowska kl.3c 
* 

- Dżdżownice, należące do gromady skąposzczętów, mają dość słabo rozwinięte narządy zmysłów. 
Mogą jednak odróżniać światło od mroku.  
- Jedna z australijskich ośmiornic wytwarza najbardziej niebezpieczną truciznę w tym regionie. 
Wystarczy jej odrobina, by w kilka minut zabić człowieka.  

                                                                                                              Natalia Tomasik kl. 4b    
* 

- Pierwszy deser lodowy przygotowano we Francji w XVII w. 
- Pierwszymi Europejczykami, którzy jedli czekoladę i pili ją w postaci kakao byli hiszpańscy zdo-
bywcy Meksyku przed prawie 500 laty. 
- Najwyższy tort weselny miał 5 metrów wysokości. 
- Najpopularniejszym napojem na świecie jest Coca-Cola. 

                                                                                                              Magda Rebizant kl. 6b 

 
 
     Od września 2013 r. nasza szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. Za 
nami już pierwsza wielka akcja - „Gwiazdka dla Sierra Leone”. Pamiętacie 
grudniową inwazję aniołków? To właśnie w związku z tą akcją. Za nami 
też konkurs na pocztówkę dla Afryki, wystawę pocztówek mogliście zo-
baczyć na jednej z tablic, na której to powstał Kącik UNICEF.   
     W związku z tym, że UNICEF gości już u nas od ponad pół roku, nie-
strudzone dziennikarki: Karolina, Paulina i Kamila z klasy 3a postanowiły 
sprawdzić, czy uczniowie naszej szkoły wiedzą, czym jest UNICEF. W tym celu przeprowadziły 
sondę wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz dzieci uczęszczających do świetlicy. Nie-
stety, ku naszemu zmartwieniu okazało się, że niewielu uczniów potrafi odpowiedzieć na to pyta-
nie. Na szczęście wśród odpowiedzi: „nie wiem”, „zapomniałem”, „kiedyś wiedziałem, ale zapo-
mniałem”  pojawiło się kilka odpowiedzi prawidłowych, bądź bardzo zbliżonych do prawdy: 
- UNICEF to fundacja , która pomaga dzieciom (grupa świetlicowa pani Marioli) 
- UNICEF to takie coś, co pomaga dzieciom z Sierra Leone i Afryki; to taka akcja charytatywna 
(grupa świetlicowa pani Karoliny) 
- Klub Szkół, który pomaga dzieciom (grupa świetlicowa pań Joli i Lidki) 
- To coś, co pomaga dzieciom (klasa 2d). 
     Na wszelki wypadek przypominamy wszystkim: 
UNICEF to organizacja humanitarna pomagająca dzieciom na całym świecie, a inicjatorem 
jej powstania był POLAK - Ludwik Rajchman. 

Paulina Czuchajewska, Kamila Malecha, Karolina Wąsowska  kl.3a 



 6 

 

 

 

 

 

 

     Na Żyrafiej Stronie obecni oraz przyszli członkowie SKO, jak również wszyscy sympatycy 
Żyrafy Lokatki mogą znaleźć informacje oraz nowości dotyczące naszej Szkolnej Kasy Oszczęd-
nościowej. Tym razem Żyrafka postanowiła zaprosić wszystkich do udziału w konkursie Jubileu-
szowa Moneta  (szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej w aktualnościach lub u pani 
Asi), a wraz ze swoimi pomocniczkami: Magdą, Kariną i Marysią Żyrafka przygotowała dla Was 
bardzo ciekawe wywiady z członkami SKO. Życzymy miłej lektury. Chwała Żyrafie! 
 

     Wywiady z: Hubertem Szumskim z kl. 1b, Hubertem Durla-
kiem z 1c, Damianem Polakiem z 2b oraz Julią Przybylską i Pauliną 
Krajewską z 3b. 
 

- Od kiedy masz konto SKO? 
Julia: Od drugiej klasy. 
Damian: Od pierwszej klasy. 
- Co najbardziej podoba Ci się w koncie SKO? 
Julia: To, że jest zrobione dla dzieci. 
Damian: Najbardziej podoba mi się, że można zdobywać odznaki. 
Hubert D.: To, że można duuużo oszczędzać. 
- Za co lubisz konto SKO? 
- Julia: Za to, że można tam oszczędzać. 
- Hubert D.: Za to, że złodzieje nie ukradną moich pieniędzy. 
- Damian: Za to, że można wpłacać pieniądze. 
- Maja: Za to, że można tam wpłacać pieniądze i zarabiać. 
- Czy poleciłbyś konto SKO innym dzieciom? 
- Julia: Tak, pewnie. Na tym koncie dzieci mogą na wesoło oszczędzać. 
- Damian: Tak, bo można tam zarobić. 
- Paulina: Tak, bo jest świetne. 
- Hubert Sz.: Tak, bo jest dobrze ubezpieczone. 
- Maja: Tak, bo jest fajne. 

 
 
 
 
 
 

Przygotowały: Magda Dudziak, Karina Piotrowska kl. 3c  
Fotoreporter: Marysia Lewandowska kl. 3c 

Witajcie na  

Żyrafiej Stronie 

M
ag

da
 i 

Ka
ri

na
 n

a 
tr

op
ie

 c
zł

on
kó

w
 S

KO
 

 11 

 

Rys. Kasia Głogowska kl. 3c 

KĄCIK FILMOWY... 
Alfie, mały wilkołak 

     Chłopiec o imieniu Alfie (czyt. Alfi) znaleziony pod drzwiami pewnej rodziny, 
żyje z nią, jak z prawdziwymi rodzicami i bratem. Podczas pierwszej pełni mie-
siąca zmienia się w wilkołaka. Żeby znaleźć odpowiedzi na pytania: czy Alfie 
odnajdzie prawdziwą rodzinę i czy ona zaakceptuje jego wygląd, trzeba wybrać 
się do kina. Warto obejrzeć ten ciekawy film.  

Polecam – Natalia Ojak kl. 3c 

Rys. Łucja Kuriata kl.1a 
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LEGO Przygoda 

    Niedawno w kinach pojawił się nowy film pt.: ,,LEGO przygoda”.  Opowiada on 
o ludziku lego, Emecie, który znalazł legendarny klocek oporu. On i jego załoga, 
czyli wszyscy bohaterowie próbują powstrzymać Lorda Biznesa, który ma za-
miar zniszczyć ich plastikowy świat. Film jest bardzo śmieszny. Polecam go 
wszystkim czytelnikom ,,Ikarka”. 

Katarzyna Głogowska kl.3c 

Rys. Ola Świderska kl. 4b 

Rys. Hania Pużyńska kl. 2a 

Pan Peabody i Sherman 
     Jest to animowany film o psie, który zaadoptował dziecko – Shermana. 
Pies Pan Peabody wynalazł wehikuł czasu i podróżuje z Shermanem. Tymcza-
sem w nowej szkole chłopca pojawia się Penny, która przypadkowo dowiaduje 
się o wehikule czasu. Razem podróżują i przeżywają wspaniałe przygody. Bar-
dzo ciekawy film!       
                                                                           Polecam - Zuzia Tabisz kl. 3b 
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                        Pollyanna 
     Przeczytałam ostatnio wspaniałą powieść autorstwa E. H. Porter. Poznałam 
jej tytułową bohaterkę – Pollyannę. Jest to jedenastoletnia dziewczynka, pełna 
ciepła i uroku. Jej ulubioną zabawą (do której wszystkich zachęca) jest 
„zabawa w zadowolenie”. Zawsze patrzy na świat przez różowe okulary. Jeśli 
chcecie poznać zasady „zabawy w zadowolenie” i przygody Pollyanny to koniecz-
nie przeczytajcie tę książkę. 

Magda Rebizant kl. 6b 

       
Tunele. Głębiej. 

     Wspaniała książka autorstwa Rodericka Gordona i Briana Williamsa. Powieść 
jest kontynuacją przygód Willa, Chestera oraz Cala, którzy schodzą do Głębi, 
gdzie czekają na nich mrożące krew przygody. Czy Willowi uda się odnaleźć swe-
go przybranego ojca? Czy chłopcy przetrwają? Jak poradzą sobie w tym przera-
żającym świecie? Na te pytania znajdziecie odpowiedź tylko w jednym miejscu,  
w tej części „Tuneli”.  

Zapraszam do lektury – Karolina Butryn kl. 5b 

           Dziennik cwaniaczka 
     Ta książka jest o chłopcu-Gregu i jego przyjacielu- Rawleju. Chłopcy próbują 
przeżyć w gimnazjum. Pewnego dnia przy zabawie Rawlej złamał rękę. Każdy 
bardzo polubił Rawleja. Greg za to bardzo chciał być znany, ale stał się najmniej 
popularny w całej szkole. Książka jest bardzo ciekawa i przyjemnie się ją czyta. 
Jest w niej dużo obrazków. Polecam! 

Katarzyna Głogowska kl.3c      

Seria "Straszna Historia" 
     Książki dla tych, którzy interesują się historią (niekoniecznie z happy endem). 
Autorem jest Terry Deary, który napisał aż 36 powieści z tego cyklu. Kolekcja 
opowiada o ludziach, wojnach oraz świecie z humorem, ale też na serio. W swojej 
książce autor opisał prawdziwe oblicze wojny. Zachęcam do przeczytania. 

Mateusz Pańczyszyn kl. 5a 

Krecik 
     „Krecik” to dawny czeski seryjny film dla dzieci, teraz wydany w formie książki. 
Ta wspaniała seria pełna jest śmiesznych wydarzeń i mądrych życiowych porad. Nie 
jest nudna, choć uspokaja. Jest bardzo interesująca. 

Natalia Ojak kl. 3c 

                              Nie budź mnie jeszcze  
     Książka autorstwa Grzegorza Gortata, pomimo swojego tytułu nie jest ani nudna, 
ani monotonna. Opowiada ona o dziesięcioletnim Arturze, któremu co noc śni się sen 
o Cieniu, który zagraża życiu jego taty, leżącego w śpiączce po wypadku. W domu 
dziadków chłopiec znajduje książkę bez tytułu. W pewnym momencie z tej książki 
wyłania się rycerz, Lupus, który nie tylko zawierzy Arturowi własny los, ale też pomo-
że mu rozwikłać mroczną zagadkę sprzed lat. Powieść przeznaczona jest dla miłośni-

ków mocnych wrażeń i tajemnic.  
                                                                                                                     Magda Rebizant kl. 6b 
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       SPORT 

Pani Magdalena Krawczyk, nauczyciel informatyki 

     1                 

    2                         
      3                 

       4                  
5                          

     6                

       7              

      8                    
      9               

      10               

      11                

    12                     

     13                

  14                        

      15                   

  16                            
    17                  

1. Musi zawierać małe, wielkie 
litery, cyfry oraz znaki. 
2. Przemoc w sieci Internetowej. 
3. Twój ...... - tworzysz go w 
serwisie społecznościowym. 
4. Zapora internetowa (ogniowa). 
5. Program służący do usuwania 
złośliwego oprogramowania z 
Twojego komputera. 
6. Osiem bitów to jeden...... 
7. Internetowy pamiętnik. 
8. Zbiór właściwych zachowań 
internauty. 
9. Służy do prowadzenia rozmów 
przez Internet. 
10. Niechciana wiadomość e-mail. 
11. Może zaatakować Twój kom-
puter. 
12. Znany portal społecznościo-
wy. 
13. Twoja ksywka w Internecie. 
14. Możesz go przesłać wraz z 
wiadomością e-mail. 
15. Sieć połączonych ze sobą 
komputerów. 
16. Powiadomisz tą organizację, 
gdy napotkasz coś niepokojącego 
w sieci. 
17. Internetowy włamywacz. 

PING-PONG 
     Tenis stołowy (ping-pong)  jest sportem indywidualnym lub druży-
nowym (dwóch na dwóch). Aby zdobyć punkt trzeba sprawić, żeby 
przeciwnik nie odbił piłeczki lub odbił ją na aut. Gra się do dwóch setów przewagi. Aby wygrać 
set, trzeba zdobyć 11 lub 21 punktów, zanim zrobi to przeciwnik.  

Igor Lewandowski kl. 6e  

BONVING 

     Bonving to gra polegająca na rzuceniu butem na pole przeciwników. Ich 
zadaniem jest złapanie obuwia do kosza lub wiadra. Podczas jednej rozgryw-
ki udział biorą dwie drużyny 3-osobowe. Drużyna, która jako pierwsza zdo-
będzie 15 punktów, wygrywa. Punkty przyznawane są rzucającym, gdy:  but 
wyląduje na polu drużyny łapiącej (nie w wiadrze) albo po rzucie dotknie 

ciała łapiącego lub zostanie złapany, ale łapiący znajdzie się poza polem. Punkty dla łapiących są 
przyznawane, gdy: but zostanie złapany w kosz lub wyląduje poza polem albo odbije się od czegoś 
i spadnie na pole przeciwnika. 

Kaja Urbaniuk kl. 5a 
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          WYWIAD Z PANIĄ Mariolą Paulewicz 
 

- Czy pani lubi dzieci? 
- Oczywiście. 
- Jaka jest pani ulubiona książka? 
- Mam dużo ulubionych książek. 
- Jaki jest pani ulubiony film? 
- „Władca pierścieni”. 
- Jaki najbardziej lubi pani kolor? 
- Bardzo lubię żółty. 
- Jakie jest pani ulubione zwierzę? 
- Moje ulubione zwierzę to pies. 
- Jakie ma pani hobby? 
- Lubię jeździć na rowerze i czytać książki. 
- Czy lubi pani podróżować? 
- Bardzo lubię podróżować. 
- O czym marzyła pani w dzieciństwie? 
- Żeby podróżować do dalekich krajów. 
                                      Rozmowę przeprowadziły: Katarzyna Głogowska i Anita Kościelny kl. 3c  

        WYWIAD Z PANIĄ Karoliną Chyc  
  

-Dlaczego pani chciała zostać nauczycielką, wychowawcą świetlicy ? 
-Bo bardzo lubię dzieci i młodzież. Jest to dla mnie intrygujące.  
- Jak się pani pracuje z uczniami naszej szkoły? 
- Z reguły pracuje mi się bardzo dobrze. Lubię obserwować efekty swo-
jej pracy, gdy uczniowie ufają mi na tyle, aby z nimi współpracować. 
-Czy ma pani jakieś hobby, jeśli tak, to jakie?    
-Moim największym hobby są podróże. Jestem zafascynowana Hiszpanią. 
Już kilka razy tam byłam i mam zamiar i w tym roku tam pojechać. Od 
niedawna uczę się grać w squash (czyt. skłosz) i pewnie będzie to moim 
nowym hobby. 
-Jaki jest pani ulubiony kolor? 
-Lubię czerwony, bo jest pozytywnym odcieniem, dodaje energii i wyraża dużo emocji. 
-Jakie jest pani ulubione zwierzę, dlaczego? 
-Ubóstwiam koty. Kilkanaście lat temu miałam własnego kota. [Podczas przeprowadzania wywiadu 
szedł biały pies.] Chciałabym mieć takiego psa, jak tam idzie :) 
-Jaki jest pani ulubiony dzień tygodnia? 
-Nie mam ulubionego dnia tygodnia. Codziennie spotykam się z ciekawymi sytuacjami i wydarze-
niami. 
-Jaki jest pani ulubiony film? 
-Uwielbiam filmy kostiumowe, np. Elizabeth. Od jakiegoś czasu oglądam filmy z kluczem. 
-Jaka jest pani ulubiona książka? 
-Nie mam ulubionej książki, ponieważ bardzo dużo ich przeczytałam. Teraz czytam książki      
W. Cejrowskiego i B. Pawlikowskiej. 

Dziękujemy za wywiad - Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 5a 
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UWAGA! 
   Ty też możesz być współtwórcą Ikarka - masz możliwość zamieszczenia u nas swoich tekstów 
lub rysunków. Zapraszamy do redakcji gazetki (w bibliotece). 
    Jeżeli masz jakieś uwagi i komentarze dotyczące gazetki lub naszej pracy, napisz do nas 
(tradycyjnie lub elektronicznie – adres e-mailowy znajdziesz na ostatniej stronie). Za wszystkie 
cenne uwagi serdecznie dziękujemy!                                                                                                                                      
                                                                                                                                      Redakcja                                                   

 

  

                                       Fenek 
   Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych. Jest najmniejszy  z rodziny 
psowatych, ale uchodzi za największego drapieżnika Sahary. Osiąga 30-40 cm 
długości. Samce ważą około 1,5kg, samice 0,8kg. Podobny jest trochę do psa,   
a trochę do kota. Jak dla mnie, jest bardzo „słodki” zwierzak.   

Katarzyna Głogowska kl.3c 
* 

                            Fretka 
     Fretka to niewielki drapieżnik z rodziny łasicowatych. Od 80 lat rośnie 
jej popularność jako zwierzęcia domowego. Fretki mają od 12 do 14 siekaczy 
i duże kły. Są one mięsożerne, a ich dieta na wolności składa się z owadów, 
płazów, niewielkich ptaków i gryzoni.  
Domowym fretkom można kupić specjalną karmę w sklepie zoologicznym. 

Ola Świderska kl. 4b 
* 

                        Kanarek 
     Kanarek pochodzi z wysp Kanaryjskich, Azorskich i Madery.  Gatunek 
ptaka pochodzi z rodziny łuszczaków. Dorosłe osobniki osiągają ok. 12,5 cm 
do 13,5 cm. Kanarek żywi się ziarnami, nasionami, pąkami kwiatów i jagoda-
mi. Samica wyprowadza od 2 do 4 lęgów w roku, wysiaduje 14 dni swoje 
lęgi. Jej ubarwienie jest skromnej szarości, a  samiec -  oliwkowozielonej  
z żółtymi policzkami. 

Natalia Tomasik kl.4b 
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