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Jasiu, dlaczego zjadłeś ciasto przeznaczone 
dla Kasi?  
- Bo ja nie wierzę w przeznaczenie. 

Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a 
ja o niczym nie wiem. 

- Jestem kiwi, co każdego ożywi. 
- Jestem cytryna i lubi mnie cała rodzina. 
- Jestem marakuja, eee … i nie wiem, co po-
wiedzieć…  

Jeż krąży dookoła beczki i mówi: 
- Kiedy ten płot się skończy? 

Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel 
ucznia. 
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje 
dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec. 

W przeddzień Walentynek przychodzi Jasio do 
szkoły i mówi: 
- Poproszę kartkę z napisem: 
" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk.  

Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło 
dzięki wykorzystaniu wody? 
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.  

Nauczyciel do uczniów: 
- Ponieważ jest trochę zimno, proszę wycią-
gnąć karteczki- rozgrzejemy się.  

Jasio napisał na tablicy: 
"Fczoraj byłem f szkole". 
Pani pyta innego ucznia: 
- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie? 
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była nie-
dziela!  

Jasiu wraca do domu, tata pyta: Jasiu zdałeś? 
- Tak tato, z 3a do 3b. 

Jasiu odmień czasownik „idę”. 
- Ja idę, ty idziesz, on idzie. 
- Trochę szybciej Jasiu. 
- Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie...  

Na religii: 
- Kto widzi i wie wszystko? 
Na to Jasiu: 
- Moja sąsiadka...  

Podchodzi kolega do 
nowego ucznia i mówi: 
-Nowy? 
-Nie, wyprany w Perwolu.  

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj kole-
dzy: - Ile zrobiłeś zadań? 
- Ani jednego. 
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od sie-
bie.  

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Zimowe zagadki 
Za nami już... 
W Świetlicowej Gromadzie 
Kącik UNICEF 
Wiadomości biblioteczne 
Nasza twórczość  
Warto przeczytać 
Kącik Bezpiecznego Internetu 
Kącik pupila 
Nasza galeria 
Nasze sukcesy  
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki i Humor  
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Rys. Zuzia Janicka  kl. 6d 
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Rys. Małgosia Sawaryn kl. 3h 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Nadszedł czas wyczekiwanego odpoczynku - zbliżają się zimowe ferie. Pogoda, jaka będzie, 
któż to wie?… Może posypie śniegiem, pomrozi... Wówczas będzie można wspaniale odpocząć, 
jeżdżąc na sankach, nartach, łyżwach… Tylko pamiętajmy  o bezpieczeństwie w czasie ferii, pod-
czas każdej zabawy. Zapraszamy do czytania naszej gazetki, gdy będzie duuużo wolnego czasu!                                                                               
                                                                                                                                       Redakcja                                                                                                                     

 Zimowe zagadki 

Magiczny śnieg 
Spadł już śnieg 
Puszysty śnieg, 
Przed wieczorem spadł 
Cichuteńko, leciuteńko 
Otulił tysiące bram 
Zawirował na podwórku 
Okrył drzewa w parku 
A więc tak, mówię wam! 
Ferie nadchodzą nam! 
   Oliwia Szewczuk kl. 5c 

1. Lepi się go, lecz nie z gliny 
Ani z plasteliny. 
Daje się mu miotłę w rękę, 
Żeby nam wyglądał pięknie. 
 

2. Często w nim bywają jeszcze  
Mrozy trzaskające. 
Za to jest w calutkim roku 
Najkrótszym miesiącem. 
 

3. Latem było tu boisko 
A gdy zimą mróz ścisnął, 
Wylano wodę czystą 
I już jest …… 
 

4. Co to za żeberka na ścianie wiszące 
Co latem są zimne, a zimą gorące? 
 
5. Jaką porę roku mamy, 
Gdy za morzem są bociany? 
 

           Wybrała Magdalena Dudziak kl. 6c 
(Rozwiązania zagadek na  9 s. gazetki) 

      Mroźny luty 
Idzie luty, podkuj buty 
- To przysłowie wszystkim znane. 
W lutym mroźno jest i wietrznie, 
Dzieci ciepło są ubrane. 
 
Mimo ubrań marzną ręce. 
Wszyscy w dłonie więc chuchają, 
Przytupują na przystankach 
I czerwone nosy mają. 
Marta Paszkiewicz kl. 5a 
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Rys. Maja Borowska 2h 
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Nasze ferie 
Napadało śniegu po same kolana, 
Dzieci na saneczkach zjeżdżają od rana. 
W kącie leżą książki i zeszyty szkolne, 
Bo teraz są ferie. Wszyscy mają wolne! 
 

Zamiast mnożyć, dzielić, liczą płatki śniegu, 
Zamiast ćwiczyć w sali, wiatr chwytają w biegu. 
Lepią coś ze śniegu, a nie z plasteliny, 
Przez dzień cały mają uśmiechnięte miny. 
                                   Marta Paszkiewicz kl. 5a 

Rys. Kinga Grabowska  3e 

Rys. Kacper Szczudło 3e 
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1) 

4) 

1. Puszczamy w Nowy Rok. 
2. Pada w zimie. 
3. Zjeżdżamy a nich ze stoku. 
4. …… na śnieżki. 
5. Jeździmy na nie z klasą lub ro-
dziną. 
6. Tworzą się, gdy napada dużo 
śniegu. 
7. Zimowa zabawa w zaprzęgu. 
8. Odczuwamy je po wysiłku. 
9. Specjalne okulary na narty. 
10. Wciąga nas na górę stoku. 
11. Duży opad śniegu. 
            Oliwia Dobrowolska kl. 6a 

3) 

2) 

    1                     
 2                   

  3                  

   4                 

5                        

    6                

 7                   

   8                     

   9                 

    10                 

 11                      

  1              

    2             

    3           

   4             

5                   

1. W lecie jest ciepło, a w zimie … 
2. Śniegowa postać … 
3. Ujemna temperatura to inaczej … 
4. … na śnieżki. 
5. Zawieja śnieżna. 

Magda Dudziak kl. 6c 

  1           

 2           

  3           

  4          

5             

1. Zjeżdżasz na nich z górki po śniegu. 
2. Mroźna pora roku. 
3. Mamy je w tym roku od 13 lutego. 
4. ….. narciarskie. 
5. Na nogach do jazdy po lodzie. 

Zuzanna Tabisz kl. 6b 
 

1. Np. Bożego Narodzenia. 
2. Zjeżdżamy na nich z góry. 
3. Mieszkają w nim Eskimosi. 
4. Wolne od nauki w zimie. 
5. Zjeżdżamy z niej na sankach. 

Kasia Głogowska kl. 6c 
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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? Ma: 11 braci lub 3 Króli, oraz Babcię i Dziadka. Bywa mroźny i groźny, towarzyszy mu 
biały puch i minusowe temperatury. 
                                                                                                                   Oliwia Szewczuk kl. 5c                           

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

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
2x13=              15x3=                6x7=             9x4=                7x7=             6x10=          5x3=       

60:6=              48:6=               70:2=            35:5=              81:9=             70:10=          900:2=                                                                                                         
 

Wybierz właściwą odpowiedź: 

- Jeżeli mam 5 cukierków i 2 oddam siostrze, 1 zjem, to zostanie mi:      a) 2      b) 1       c) 4 
- Jeżeli kupiłam 3 kg jabłek po 3 zł za kg, to zapłaciłam:     a) 5 zł       b) 9 zł       c) 7 zł 
- Jeżeli 1 kg truskawek kosztuje 8 zł, a ja kupię pół kg, to zapłacę:     a)4 zł       b) 5 zł    c) 6 zł 
 

Wpisz brakującą literę: 

p.....eszłość  (rz/ż),     podr.....że  (ó/u),  . ....ata  (h/ch),         da.....yć  (rz/ż),       wa.....a się (h/ch)                              

wą.... (ż/rz),          je..... (ż/rz),        taks.....wka (ó/u),        .....ałas (h/ch),          obw.....d  (u/ó).                             

                                                                                                                                      Katarzyna Głogowska kl. 6c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70+15=          48+63=            36+12=            29+24=          13+89=             3+99=          0+8+4=            

35-10=          
 

129- 19=         56-13=             55-53=             14-7=   20-11=                109-2=                 
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KĄCIK FILMOWY... 

     

 

 
        
Razem z klasą przygotowaliśmy uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka. 
Na tej uroczystości było bardzo ciekawie i zabawnie 
Mówiliśmy wiersze, śpiewaliśmy piosenki i oglądaliśmy zdjęcia. 
Jedliśmy pierniczki i ciasteczka oraz daliśmy dziadkom zrobione przez nas laurki. 
Na koniec  zaśpiewałam piosenkę i wszyscy byli zadowoleni. Olga Struzik 2H ( praca napisana na 
zajęciach komputerowych) 
Inne klasy też organizowały przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 

 

 

 

Sing 
   „Sing” to film opowiadający o misiu koali (o imieniu Buster Moon) i jego tea-
trze, który po pewnym czasie przestaje przynosić zyski. Buster zamierza 
urządzić konkurs śpiewania. Więcej dowiecie się, jak obejrzycie film. „Sing” 
jest bardzo śmiesznym i porządnie wykonanym filmem. Serdecznie polecam. 

Katarzyna Głogowska kl. 6c 
    

Happening 
   26.01 b.r. w naszej szkole odbył się happening o zdrowym żywie-
niu. Uczestnicy dostawali kartkę z zadaniami do wykonania; jeżeli 
uczeń wykonał 7 z zadań dostawał nagrodę, za każde zadanie do-
stawał pieczątkę. Zadań była wiele, a to niektóre z nich: Mierzenie 
pulsu, Zdrowe serce, krzyżówka, rebus i wiele innych. Myślę, że to 
był naprawdę udany dzień. 

Katarzyna Głogowska kl. 6c  
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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! 

Przedstawienie noworoczne w świetlicy klasy 2g 
    18 stycznia dzieci z klasy 2 g wystąpiły w przedstawieniu pt. „Jak się miesiące sprzeczały”. Ucz-
niowie, z pomocą rodziców, przygotowali piękne stroje i dekoracje. Na spektakl zaproszone zostały 
dzieci z klas pierwszych, które  z uwagą obejrzały występy starszych kolegów, poznały nazwy mie-
sięcy i pór roku. 

p. Małgorzata Sonnek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quiet Critters - sposobem na spokojną atmosferę w klasie i świetlicy 
    Quiet Critters, zwane przez nas Cichaczami, to puchate stworki, które powstały w czasie zajęć 
świetlicowych w klasie 3e. Cichacze mieszkają na biurku w swoim dźwiękoszczelnym słoiku. Ale 
kiedy uczniowie pracują indywidualnie, piszą sprawdzian, odrabiają zadania domowe bądź czytają, 
Cichacze wychodzą ze swojego słoja i siadają przy swoich właścicielach. Quiet Critters pomagają 
nam zaprzyjaźniać się z ciszą, a dzięki nim w naszej klasie panuje spokojna i miła dla nas  i naszych 
uszu atmosfera. 

p. Joanna Dominik 
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Rys. Patryk Maślanka 3h 

Rys. Emil Mikiewicz 2h 
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Rys. Filip Fidor 3e 

Rys. Anna Żuk  3h 

Rys. Paulina Łabuda 4b 

Rys. Hubert  Politowski 3h 

Rys. Iza Rzatkiewicz  3h 

Rys. Karolina Bartyna 3h 
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Rys. Lena Kaczmarek 3h 

Rys. Maja Borowska 2h 

Rys. Milena Łukasiewicz 3h 

Rys. Zuzia Koła 3e 

Rys. Zuzia  Traczyk 3h 

Rys. Zosia Błażków  kl. 3e 



 12 

 

Wyniki konkursu literackiego na najpiękniejsze wypracowanie o jesieni:  
I miejsce: Magdalena Dudziak kl. 6c 
II miejsce: Justyna Kładoczna kl.  4d i Karina Leśkiewicz kl. 4a 
III miejsce: Magdalena Erbert kl. 6e i Łucja Kuriata kl. 4a 
Wyróżnienia: 
Cezary Surmiak kl. 5c; Marta Paszkiewicz kl. 5a; Michał Mruczek kl. 5b 

Wyniki konkursu czytelniczego „Znam baśnie H. CH. Andersena” 
I miejsce zajęły:  Małgorzata Golema kl. 3b,  Maja Wieczorek kl. 3b 
II miejsce zdobyli:  Oliwia Kozubek kl. 3d,  Oskar Kozubek kl. 3d,  Hanna Siudzińska kl. 3h 
III miejsce zajęła:  Wiktoria Brzezińska kl. 3j 

Wyniki szkolnego etapu konkursu ENGLISH MASTER 2017 
I miejsce – Bartosz Słowik kl. 6d, II miejsce – Jakub Kuśmierek kl. 6b, III miejsce – Anna Adam-
czewska kl. 6a 

Wyniki konkursu „THE BAT KID” 
Przedstawione poniżej miejsca są lokatami w skali kraju. 
W kategorii klas czwartych: II miejsce – Adam Gomulicki 4d, III miejsce ex aequo – Justyna 
Kładoczna 4d, Hubert Szumski 4b 
W kategorii klas piątych i szóstych: III miejsce ex aequo – Kacper Niedziela 6d, Amelia Mar-
czak 6d, Jakub Kosowski 6d 

Wyniku II etapu konkursów polonistycznych 
   Na początku stycznia odbył się drugi etap Ogólnopolskich Konkursów Polonistycz-
nych. Zakwalifikowali się do nich uczniowie: 
Do konkursu "Z ortografią na co dzień": Mikołaj Florczuk 4b, Justyna Kładoczna 4d,  Weronika 
Kiniorska 4d, Jakub Kuśmierek 6b, Hanna Siudzińska 3h 
Do konkursu "Z poprawną polszczyzną na co dzień": Filip Jadwiszczak 5c, Jakub Kuśmierek 6b, 
Maja Spik 6d, Bartosz Januś 6e, Hanna Siudzińska 3h 

Wyniki konkursu muzycznego Idol SP 118 2017 
W kategorii śpiewu klas 1 i 2: I m-ce – Olga Struzik 2h, II m-ce – Natalia Błażuk i Olivia Krążała 2f, 
III m-ce – Paweł Wilczek 2g 
W kategorii instrumentu: Nagroda główna - Hanna Sobczak  2h. Wyróżnienie – Dominik Rumczyk 2g 
W kategorii śpiewu klas 3: I m-ce – Milena Musiał 3j, II m-ce – Joanna Grodecka i Weronika Mało-
szyc 3f, III m-ce – Małgorzata Bekieszczuk 3b  
W kategorii instrumentu: Nagroda główna  - Magdalena Kupis 3e. Wyróżnienie – Maria Winiarska 3d 

Sukces Amelii Walczyk w konkursie językowym 
   Amelka Walczyk z kl. 4a zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie "Bilderidiome - idiomy 
obrazkowe", organizowanym przez Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu.  

Nasi matematycy odnieśli sukces w finale konkursu zDolny Ślązaczek 
Laureatem części matematycznej tego konkursu został Kacper Niedziela z kl. 6d, a finalistką 
Magdalena Dudziak z kl. 6c 
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Bezpieczne Świetliczaki w sieci 
    W ostatnim tygodniu stycznia w naszych świetlicach przygotowywaliśmy się do Światowego 
Dnia Bezpiecznego Internetu. W poznaniu zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu 
pomagał nam robocik Necio z serwisu www.necio.pl. Poznaliśmy sposoby prawidłowego korzystania 
ze stron internetowych, śpiewaliśmy piosenkę "Fajnie w Internecie" i wspólnie walczyliśmy ze 
złymi Sieciuchami. Na koniec tygodnia wzięliśmy udział w konkursie plastycznym "Bezpieczne dzie-
ci w sieci". Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni upominkami. 

p. Joanna Karpińska, p. Małgorzata Kurek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   

                  Kącik UNICEF 
 

                                      Szyjemy Lalki dla dzieci z Angoli 
     W styczniu uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję UNIEF- Wszystkie Kolory Świata 
i ochoczo przystąpili do szycia laleczek - szmacianek przedstawiających ich rówieśników z róż-
nych krajów.  
    W świetlicy klasy 3e z tej okazji pojawiła się nawet maszyna do szycia, mnóstwo szmatek i weł-
ny czesankowej. Nasi uczniowie stworzyli przepiękne duże i małe laleczki, które z pewnością po-
mogą zebrać fundusze na zakup szczepionek ratujących życie dzieci w Angoli.  

P. Joanna Dominik 

 



 6 

 

  

   Podsumowanie akcji „Bądź Mikołajem! Podaruj książkę dla biblioteki!!”  
   Biblioteka szkolna otrzymała w darze około 200 sztuk książek. Już niektóre można wypożyczać.  
Najwięcej darczyńców było z klasy 3d a w klasach 4-6 z klasy 4a.      
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i ciekawe książki!  
Książki, które już zostały wypożyczone to m.in.:  
„Tajemnica pływalni” Martin Widmark 
„Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKillianów”  Rafał Kosik 
„Papirus Cezara” Jean-Yves Ferri  
„Alhar syn Anhara Powieść antymagiczna” Małgorzata Nawrocka   
„Krzywe zwierciadło” Shannon Hale 
Jak nie wierzycie, to przyjdźcie wypożyczyć, może się uda!    

Klasowy Konkurs Recytatorski poezji Juliana Tuwima w klasach drugich                        
W styczniu odbyły się we wszystkich klasach konkursy recytatorskie z wierszy Juliana Tuwima.                                 
Dzieci recytowały: „Abecadło”, „Dwa Michały”, „Idzie Grześ”, „Kotek” i wiele innych utworów.                                 
Uczniowie pięknie się przygotowali, a wszyscy z przyjemnością mogli posłuchać wykonawców, tak-
że w klasie 2b babcie i dziadkowie. 

    
 

 

                                      

 

 

 

 

 

Konkurs „Znam baśnie H.CH.Andersena w bibliotece szkolnej 
   Niedawno odbył się konkurs „Znam baśnie H.CH. Andersena” dla klas III.  To z tego 
powodu wszystkie baśnie zniknęły z półek, a uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„To lubię, to przeczytałem, przeczytałam!” - Recenzje książek 
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Fot. Internet 

Cyberprzemoc-można się przed nią bronić! 
   Na pewno każdy z Was wie, co to jest cyberprzemoc. Jeśli nie, to już tłumaczę. Cyberprzemoc 
to nękanie i prześladowanie ludzi w Sieci. Jest wiele rodzajów cyberprzemocy np. stalking lub 
spam oraz hejt. Można się jednak przed tym bronić. Przede wszystkim,  gdy ktoś zaczyna wam 
dokuczać lub wyzywać w Sieci należy powiedzieć to rodzicom lub innej osobie dorosłej, której 
ufacie.  
Pamiętajcie, nie dajcie się osobom nękającym w Sieci i chowających się za monitorem! To świad-
czy tylko o ich słabości i braku odwagi!     

Zuzanna Janicka kl. 6d     

Pizza cztery pory roku 
Ciasto: 
250 g mąki 
150 ml ciepłej wody 
7 g drożdży suchych 
1 łyżka oliwy z oliwek 
1/3 łyżeczki soli 
Dodatki: 
sos pomidorowy (przepis 1, przepis 2) 
starty żółty ser 
5 łyżek kukurydzy z puszki 
1/2 czerwonej papryki 
2-3 pomidorki koktajlowe 
kilka plasterków boczku 
kilka zielonych oliwek 
kilka kaparów 
2-3 pieczarki 
1 cebula 
Wykonanie: 
1.Mąkę wsypać do dużej miski i dodać do niej drożdże, oliwę, sól, i ciepłą wodę. Ciasto wyrabiać 
przy pomocy łyżki, a kiedy utworzy się zwarta masa, wyrabiać rękoma do uzyskania sprężystej i 
gładkiej kuli. Tak wyrobione ciasto ułożyć w misce, przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia 
na 30 minut. 
2.Wyrośnięte ciasto przenieść na blachę i uformować z niego dłońmi placek o pożądanym kształ-
cie, a następnie posmarować je sosem pomidorowym. 
3.Ciasto z sosem pomidorowym posypać startym żółtym serem. 
4.Następnie na każdej ćwiartce ułożyć inne dodatki. Ja proponuję na jednej ułożyć cienko pokro-
jone pieczarki lekko skropione oliwą oraz kilka kaparów. Na kolejnej ćwiartce ułożyć pokrojoną w 
paseczki paprykę oraz połówki pomidorów koktajlowych. Trzecia ćwiartka to miejsce na pokrojo-
ny w cienkie paski boczek i krążki cebuli. Czwarta część ugościć powinna kukurydzę i oliwki. 
5.Tak przygotowaną pizzę wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 225 stopni C i piec 
przez 12-15 minut do czasu, aż spód pizzy zacznie się rumienić. 
6.Do podania polecam dodatek oliwy z oliwek i kilka kropel octu balsamico. 

Katarzyna Głogowska kl. 6c 



 10 

 

Czy wiesz, że:  
- Przeciętny czterolatek zadaje 400 pytań dziennie. 
- Najwięcej rozmów telefonicznych jest rejestrowanych w Dzień Matki. 
- Najstarsza panda w niewoli skończyła 37 lat. 
- W Singapurze zabronione jest żucie gumy. 
- Widelec pojawił się we Włoszech wcześniej niż w jakimkolwiek innym kraju. 
- Żeby wejść na wieżę Eiffla, trzeba pokonać 1710 stopni. 

Oliwia Dobrowolska kl. 6a 

     Sądzę, że warto przeczytać książkę „Atramentowa krew” autorstwa Cor-
nelii Funke. Historia opowiada o nastolatce Meggie, która odkrywa niezwykłą 
tajemnicę: dzięki magicznemu głosowi ona i jej ojciec mogą przenosić postaci 
ze świata książek do naszej rzeczywistości. Kiedy ktoś porywa jej ojca, musi 
zacząć działać. Czy uda się jej uratować tatę? 
     Przeczytajcie „Atramentową krew”, jeśli chcecie poznać całą historię. 

Magda Dudziak kl. 6c 

,,Wojna na Pięknym Brzegu” 
   Poznajcie Krysię – dziesięcioletnią dziewczynkę mieszkającą na warszaw-
skim Żoliborzu. Jest rok 1939, jutro początek roku szkolnego – dziewczynka 
ma pójść do czwartej klasy. I wtedy wybucha WOJNA.                                                   
,,Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to słowo znaczy. Zresztą babcia i mama 
też nie mogły wiedzieć. Przecież  t a k i e j wojny nigdy dotąd nie było. Takiej, 
jak ta  - druga wojna światowa.”                                                                                                       
   Ta historia z życia wzięta to nic innego, jak pokazanie życia w czasie okupa-
cji. Nasza bohaterka wstępuje do AK, naraża życie przewożąc tajne meldunki. 
W jej domu ukrywa się pani Maria i jej syn Janek, który ma ,,zły wygląd”. Jednak w tych trudnych 
czasach ludzie też zawierają nowe przyjaźnie, zakochują się, bawią…  
   Naprawdę warto przeczytać tą książkę, bo jest „wciągająca”, a na dodatek można  otrzymać 
ciekawą lekcję historii, nie taką jak w podręczniku, ale opowiadającą o życiu zwykłych ludzi.  
Książka jest dostępna w naszej bibliotece, więc nie zwlekajcie. Przeczytajcie, bo warto! 

Agnieszka Semeniuk kl. 6c 

Wampirek 
Lubicie wampiry? Książka pt. „Wampirek” opowiada o przyjaźni chłopca z 
wampirem, który nazywa się Rydygier i z jego siostrą Anią. Antek przeżywa z 
nimi mnóstwo przygód. Nieraz wpada też w tarapaty, ponieważ rodzice chłop-
ca nie wierzą w wampiry i chcą wyciągnąć chłopca z jego manii. Książka pełna 
humoru. Polecam –  

Marta Paszkiewicz kl. 5a 
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 W ramach konkursu na klasę najlepiej czytającą „Wielkie czytanie”, uczniowie przeczytali m.in.: 
„Inwazja” Andrzeja Maleszki –„To pełna przygód, wartkiej akcji opowieść o grupce przyjaciół pró-
bujących powstrzymać olbrzymy przed inwazją na ziemię. Jest to wciągająca historia, trzymająca 
czytelnika w napięciu do samego końca”.  – Maciej Kowalewicz kl. 2g 
„Eragon” Christophera Paolini – „Chciałbym Wam przedstawić książkę pt. „Eragon”. Pewnego dnia,   
w krainie, którą włada Gablatroix ze swoim smokiem Slunikanem, nastolatek Eragon znajduje podczas 
polowania w górach niebieski kamień. Potem okazuje się, że to……? Przeczytajcie i 
sami się dowiedzcie. Książka jest wciągająca  i oryginalna.  – Ignacy Grthus kl. 4c 
„Pan Samochodzik i Kapitan Nemo” Zbigniewa Nienackiego. Jest to książka 
przygodowa, tajemnicza i dzieje się w niej dużo akcji. Książka wprowadza czytel-
nika w przygodę i warto ją przeczytać. – Magdalena Komar, kl. 4c 
„8+2 i domek w lesie” Anne –Cath Vestly. Ta książka jest o ośmiorgu dzieciach, 
babci, mamie, tacie. Dzieci mieszkały w lesie. Dlaczego polecam tą książkę? 
Polecam ją, bo jest przygodowa i pełna humoru.  – Ida Dobiejewska kl. 2a 
„ W szkole tańca” książka z serii Martynka Liliany Fabisińskiej. Martynka 
zaczyna zajęcia w szkole tańca. Uczy się coraz trudniejszych kroków, piruetów. 
Nauczycielka ją chwali. Martynka zaczyna coraz więcej marzyć o prawdziwej 
scenie, rozświetlonej setką lamp. O byciu primabaleriną, o przyjaciołach, którzy 
siedzą na widowni i klaszczą jak szaleni widząc małą tancerkę. Czy tak się stało 

naprawdę? Przeczytaj, a dowiesz się. – Emilia Bugiel, kl. 4c 
c.d. w następnym numerze! 

Ciekawostka biblioteczna! 
W miesiącu styczniu, jednego dnia największa liczba  wypożyczonych książek wynosiła 70! 
W styczniu najwięcej książek wypożyczyła klasa 3j.  
Uczniowie, którzy w styczniu przeczytali najwięcej książek to :  
Filip Rojewski       -  10 książek 
Mateusz Szarecki -   9 książek    
Olga Gawrycka      -  7 książek 

Podsumowanie I semestru 
   Uczniowie, którzy najwięcej wypożyczyli książek w pierwszym semestrze to: 
Poziom drugich klas:           Maja Borowska  2h – 22 książki 
Poziom trzecich klas:          Artur Raczkowski  3j – 49książek 
Poziom czwartych klas:       Kacper Tomasiak  4c – 13 książek                     
Poziom piątych klas:            Oliwia Szewczuk  5c – 37 książek                       
Poziom szóstych klas:          Martyna Kapłon  6b  – 14 książek  
Średnia wypożyczeń za pierwszy semestr w klasach 1-3  

      
 

                       
 
 
Średnia wypożyczeń za pierwszy semestr w 
klasach 4-6 

 
                                          
 
 
 
 
Opracowała p. Ewa Stawińska                                                          
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                                         Na morza dnie (c.d.) 
- Jak to zaakceptuje?- zapytałam, nic nie rozumiejąc – co, jeśli mnie nie zaakceptuje? Jak można 
w ogóle akceptować lub nie akceptować? Trzeba być tolerancyjnym! 
- Phi, pierwsze słyszę!- zaśmiała się Elana- czy ludzie są tolerancyjni? 
Zastanowiłam się. 
- Większość- odpowiedziałam pewnie. 
- Królowa Syren jest najbardziej nietolerancyjnym stworzeniem na tej planecie. To już nie moja 
wina - wzruszyła ramionami Elana. 
- Jak doszła do władzy? - zapytałam. 
- Nikt tego nie wie - szepnęła złowrogo Elana - rządzi tą krainą, odkąd każda syrena pamięta... 
- Już mi się nie podoba - stwierdziłam cicho - ale, jak musimy... 
- Płyńmy! 
Chwilę ruszałam ogonem, aż zrozumiałam, jak to działa. To trochę jakby mieć jedną wielką płetwę 
na dwóch nogach. Najlepiej poruszać się delfinkiem - takim stylem pływackim. Elana przyglądała 
się mi. 
- Dobrze Ci idzie! - pochwaliła. 
- Dzięki - uśmiechnęłam się i podniosłam głowę - co to... 
- Jesteśmy na miejscu - oznajmiła Elana, a mi zaparło dech w piersiach. 
c.d.n.                                                                                                              Zuzanna Tabisz kl.6b 

Królestwo wiosny 
    Żyła kiedyś mała dziewczynka. Była biedna, nie miała ciepłych ubrań, więc w zimie nie mogła wy-
trzymać niskiej temperatury. Któregoś zimowego dnia wyszła na dwór z szopy, w której mieszkała. 
Szła długo i gdy była już bardzo zmęczona, zasnęła na środku zaspy śniegowej.  
Gdy się zbudziła, nigdzie nie widziała śniegu, wszędzie, jak mogła sięgnąć wzrokiem, była łąka pełna 
kwiatów. Nagle usłyszała cichy chrobot, spojrzała w dół i zobaczyła białego zająca, który odezwał 
się z wyrzutem: 
- Stoisz na mojej norze! Wynoś się, wynoś! 
- Ależ to przez przypadek! Nie chciałam panu przeszkodzić, już schodzę! – dziewczynka zrobiła 
krok w tył, przestraszona agresywnym zachowaniem zwierzaka. 
- Ta dzisiejsza młodzież! – sarknął zając – Co ty w ogóle tu robisz? -zapytał.  
- Nie wiem! Po prostu zasnęłam i zbudziłam się tutaj – tłumaczyła się. 
- Twoja wizyta musi mieć jakieś znaczenie! Chodź za mną. Musimy dowiedzieć się, jakie. 
I nasza bohaterka ruszyła za białym stworzonkiem. 
c.d.n.                                                                                                         Magdalena Dudziak kl. 6c 

Dziwny kompan 
   Obudziłam się rano, tak jak zawsze. Zapomniałam, że dziś jest ważny dzień - moje 13 urodziny. 
Kiedy schodziłam na dół do kuchni, aby zjeść śniadanie, wyskoczył na mnie brat i zakrył mi oczy, po 
czym zaprowadził do salonu. 
- Michał, co ty robisz? - spytałam brata. 
- Dowiesz się za chwilę, nie narzekaj - odpowiedział brat. Michał jest ode mnie starszy o trzy lata. 
 Kiedy dotarliśmy, Michał odsłonił mi oczy i ukazał mi się najwspanialszy prezent świata - pies. Spo-
ry, dorosły pies, chyba Husky (czytaj: haski). Od razu rzuciłam się na rodziców i zaczęłam im dzię-
kować, potem mocno przytuliłam ich i sekundę potem psa. Miałam problem z nazwaniem go, ale się w 
końcu udało. 
- Pieszczoch... nie, może Luis, też nie, WIEM! Mietek! - krzyknęłam. 
-Mietek, poważnie. Co to za imię?- naśmiewał się Michał. 
-Lepsze niż twoje - uśmiechnęłam się do brata i poszłam zjeść śniadanie. 
       c.d.n.                                                                                                 Katarzyna Głogowska kl. 6c  9 

 

Rozwiązania jesiennych zagadek:  
1. Bałwan, 2. luty, 3. lodowisko, 4. kaloryfer, 5. zima 

   Blobfish 
   Ta ryba zdobyła już dwa tytuły w konkursie piękności: najbrzydszej 
ryby świata oraz najbrzydszego zwierzęcia świata. Jest także okre-
ślana mianem najsmutniejszego stworzenia świata. Wygląda jak wielka, 
galaretowata kijanka, z ogromnym nosem i lśniącymi oczami. Prawda 
jest jednak smutna, podobnie jak smutny jest wyraz twarzy Blobfish. 
Grozi jej wyginięcie. Nazwa ryby nie doczekała się polskiego odpo-
wiednika, choć dosłownie tłumacząc jest to ryba-kleks. Została odkryta całkiem niedawno. Żyje w 
głębokich wodach u wybrzeży południowej Australii i Tasmanii. Ryby te żyją na głębokościach od 
600 do 1200 m. Dorosłe osobniki dorastają do 30 cm długości. 

Kira Wołoszuk kl. 6c 
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Szczur domowy  
     Szczur przez wielu z Was uważany za zwykłego odrażającego gryzonia i 
szkodnika. Zwierzę to jest jednak bardzo mądre. Jest nawet mądrzejsze od 
psów i kotów! Jeśli chodzi o relacje szczura z człowiekiem, to są one bardzo 
dobre. Szczurek bardzo przywiązuje się do właściciela i bardzo go kocha, oczy-
wiście, gdy się o niego dba. Ja sama mam szczura o imieniu Harry i ma 1,5 miesią-
ca. Zwierzęta te mają też rasy, najbardziej znane to: dumbo, husky, reks, fuz i 
aguti. Szczurki to bardzo niezwykłe zwierzęta, które nie są szkodnikami, lecz 

wspaniałymi zwierzętami. Oczywiście mówię tutaj o szczurach domowych a nie o szczurach dzi-
kich, które mogą być faktycznie niebezpieczne. 

Zuzanna Janicka kl. 6d 

Rys. Maja Borowska 2h 

10 zasad na bezpieczne ferie: 
   Przypominamy „stare”  (przemyślane przez redaktorów poprzednich wydań Ikarka) rady, jak 
bezpiecznie i zdrowo przeżyć czas ferii: 

1. Zawsze pytaj rodziców o zgodę na wyjście samemu z domu. 

2. Noś ubiór odpowiedni do pogody. 

3. Nie rzucaj w innych twardymi kulkami śniegowymi.           

4. Jedź na łyżwach na lodowisku, a nie po jeziorze. 

5. Nie doczepiaj sanek do żadnych pojazdów. 

6. Nie zjeżdżaj na sankach i nartach na ulicę. 

7. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne. 

8. W górach zachowuj się cicho. 

9. Uważaj na śliskie drogi i chodniki. 

10. Baw się dobrze i dużo się uśmiechaj. 


