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Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć  

 

Przygotowali: Weronika Kiniorska 6d, Ala Polus 4a, Marcelina Górecka 4a,  Michał Giza 6d  

Dzieci w szkole opowiadają jak 
spędziły święta: 
- U mnie była babcia z Krakowa! 
- U mnie był wujek z Włoch! 
- A u mnie był barszcz z uszkami.  

- Tato, dlaczego żyrafy 
mają długie szyje? 
- Aby mogły pyskami 
dosięgnąć liści na drze-
wach.  
- To czemu liście rosną 
tak wysoko?  
- Żeby żyrafy nie mu-
siały się schylać.  

- Panowie wzy-
wali taksówkę? 
- Tak. 
- Zepsuł mi się 
samochód. Pano-
wie, pozwolicie, 
że odprowadzę 
was do domu 
pieszo? 

Podchodzi kelner do gościa: 
- Co panu podać?  
- Małą, słabą kawę. 
Po chwili kelner przychodzi z kawą i niespo-
dziewanie ją rozlewa. Gość na to: 
- Co pan narobił?! 
- To nie ja, kawa była taka słaba, że się sama 
przewróciła.                            

Mama wróciła z zebrania i mówi 
do Mai: 
- Wychowawczyni powiedziała, że 
ani razu nie byłaś w szkole od 
wakacji.  
Na to Majka: 
- To wakacje się już skończyły? 

Nauczycielka na lekcji muzyki: 
- Maju, zaśpiewaj coś. 
- Wlazł kotek na płotek. 
- Maju, wyżej.  
- Wlazł kotek na drzewko. 
- Maju, wyżej. 
- Wlazł kotek na chmurkę.  
- Maju, wyżej.  
- No, ale ja nie mogę wyżej, bo jak 
kotek spadnie, to się potłucze. 

 Pszczoła pyta gąsienicę:  
- Za co się przebierzesz na bal? 
- A kiedy to będzie?  
- Za 2 tygodnie. 
- To za motyla. 

Dwa króliki bawią się nad rzeką, przybiega 
jeleń i pyta: 
- Muszę przejść na drugą stronę. Czy tu jest 
głęboko? 
- Nie, nawet brzucha nie zamoczysz.  
Jeleń wchodzi do rzeki i z trudem przecho-
dzi na drugą stronę, bo woda sięga mu do 
szyi. Króliki patrzą na to zaskoczone.  
- Dziwne, jak kaczki przechodziły to im tylko 
nogi zakryło. 

Kowalski spotyka magika. Zadaje mu 
pytanie: 
- Magiku, ile to jest dla ciebie sto 
milionów dolarów? 
- Dla mnie to jak jeden grosik.  
- A czym jest dla ciebie sto lat? 
- Dla mnie to jak jedna minuta.     
Kowalski wyczuł szansę i pyta: 
- Czy mogę prosić o jeden grosik? 
- Oczywiście. Zaczekaj minutkę… 

- Mamo, wiesz 
ile jest pasty 
do zębów w 
tubce?  
- Nie mam 
pojęcia, synku.  
- A ja wiem! 
Od telewizora 
do kanapy!  

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Kącik poetycki 
Za nami już… 25. urodziny szkoły 
Warto zwiedzić 
Kącik pupila  
Kącik łasucha 
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość  
Warto przeczytać 
Kącik UNICEF 
Wiadomości biblioteczne 
Nasze sukcesy 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki, Humor  
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Tulipanów cała masa, 
Do wiosny nas zaprasza. 
Żonkile już się pojawiają, 
Wszystkich swych urokiem zarażają. 
Rudziki duże, małe, średnie, 
Śpiewają nam wiosny przepowiednie. 
Pszczoły już latają 
I kwiatuszki zapylają 
Ciepły deszczyk pada z rana 
Wtedy mam na buzi banana 
Bo to WIOSNA ukochana. 
                           Iga Benda kl. 4f 

  Witajcie drodzy czytelnicy!  
    Wreszcie nastał marzec i pojawiają się pierwsze oznaki wiosny. Hurrra!  Przed nami jeszcze  
trzy miesiące wytężonej pracy, a za nami… m. in. projekt związany z 25-leciem naszej szkoły: 
„Drzewo Spełnionych Marzeń”, nad którym każda klasa pracowała kilka miesięcy, a przyniósł tyle 
dobrych  rezultatów.  O tym i innych wydarzeniach przeczytacie w naszej gazetce. A oprócz 
tego, dużo ciekawych artykułów, poezji, rysunków i zabaw - zachęcamy do czytania. 

Redakcja                                        

Nadeszła wiosna 
Ciepło jest 
Kwiaty rosną 
Zwierzęta budzą się 
Wiktor Konopka kl. 4f 

Rys. Julia Jarosz 2c 

Nadchodzi wiosna 
Nadchodzi wiosna małymi krokami 
Zieleń niesie, rozwiewa ptakami 
Słońce świeci, idzie Wielkanoc królików tysiące 
Zbiera na łące pisanki kolorowe. 
Są dłuższe dni i kwiatów masa 
Świat się śmieje „Wiosna powraca!” 
                               Martyna Misztowt kl. 4f 

Wiosna, wiosna piękna i radosna, 
Ptaki wracają i przepięknie śpiewają. 
Kwiatki zakwitają i niedźwiedzie 
wstają. 
Liście rosną, piękny zapach jest 
wiosną. 
Wielkanoc, zające, pisanki tańczące 
I kurczaków tysiące. 
Kwiatki rosną , kolory nabierające 
I dzieci się bawiące. 
                          Maria Dudycz kl. 4f 

Wiosna 
Wiosna, wiosna jest tuż, tuż 
Kiedy kwitną krzaki róż, 
Kiedy świat budzi się ze snu, 
No to wiosna jest już tu. 
 

Koniec, koniec zimy już, 
Przyroda budzi się ze snu, 
Kiedy lód się topi już, 
No to wiosna jest już tu. 
 

Już się topi lodu tafla, 
Ryby też pływają już, 
No bo przecież,  
no bo przecież, 
Wiosna, wiosna jest już tu. 
  Bartosz Kowalczyk kl. 4f 

Wiosna 
Idzie pani Wiosna w zielonej spódniczce, 
Niebieskich bucikach i złotej bluzeczce, 
Wiosennej pory nadszedł czas. 
Kwiatuszki swe główki do słońca zwracają 
I wiosenną porę upiększają. 
Wiosna i wiosna, bociany przylatują, 
A sarenki z lasu kwiatuszków szukają. 
Niedźwiedzie się budzą i wszyscy się cieszą.                                       
                                 Natalia Chwalisz kl. 4f 

Wiosno, wiosno kolorowa 
piękna, rozwijająca. 
Wiosno, któraś życie dała 
w całym świecie, 
kolorowe kwiatki, motylki 
i cała przyroda. 
Na ziemi wiosna się pojawiła, 
Ze wszystkich pór roku 
Wiosnę wolę najbardziej! 
               Julia Sobota kl. 4f 

Kwitnąca wiosna 
Wiosna, wiosna zielenią rozkwita 
Zaraz po zimie się ukazuje. 
Piękne kwiatki przekazać nam umie. 
Przebiśniegi zakwitają 
I piękną wiosnę szybko witają. 
Pani wiosna suknie prędko założyła 
I wszystkich ludzi do parku zaprosiła.  
                 Mateusz Treliński kl. 4f Rys. Karolina Fąfara 2e 
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2) 1. Niejeden rośnie na wiosnę w ogródku. 
2. Rośnie na początku wiosny. 
3. Jak użądli - umiera. 
4. Owad, który żądli. 
5. Jest taki kwiat i jest taka piosenka. 
6. Owad, który wysysa krew. 

Iga Benda i Olivia Krążała kl. 4f 

1) 
1. Ssak, którym jesteś. 
2. Nasz kontynent. 
3. Było dawniej na miejscu 
naszej szkoły. 
4. Walczy wspólnie na wojnie. 
5. Państwo z granicą na 
wschodzie Polski. 
6. Znajdziesz ją w bibliotece. 

Wiktor Konopka kl. 4f 
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Rys. Julia Jarosz 2c 

         1                 
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         3              

     4                    

    5                       

      6                   
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       8                  

         9                 

10                             

1. Patron walentynek. 
2. W tym roku nasza szkoła skończyła … pięć lat. 
3. Drugi miesiąc w roku. 
4. Inaczej wiązanka kwiatów. 
5. Dają je sobie zakochani. 
6. Walentynkowe … 
7. Walentynki to święto…. 
8. Chodzą na nie zakochani. 
9. … przy świecach. 
10. Słodki prezent na walentynki. 

Ewa Paszkiewicz kl. 5a 

3) 

Rys. Temida Szczecińska  kl. 4d 
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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:  
   Jest malutki, ćwierka nutki i na drzewie mieszka. Zgadnij, co to? 

Ada Grodź kl. 4e 

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

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
3x3=              4x4=                2x6=             3x7=                4x8=             7x2=            8x3=       

72:9=             81:9=               64:8=            32:4=               24:6=            6:3=           14:2=                                              

Zadanie tekstowe: 

Jan ma 83 jabłka. Podzielił się  ze swoim kolegą i dał mu 13 jabłek. Ile mu zostało?  

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 

                                                                                                                                       

 

 
 

7+7+2=    3+4+1=    2+2+43=    18+17=    14+13=    64+7=    87+11=        

33-18=    
 

14-6=    82-17=    14-2=    3-1=    84-17=    73-62= 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – klasa 4f 
    Klasa 4f w ramach projektu ,,Drzewo Spełnionych Marzeń’’ pomogła w akcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szkole sprzedawaliśmy pierniki, a 
zdobyte w ten sposób fundusze dołączyliśmy do puszki z pieniędzmi. Byliśmy 
wolontariuszami i zbieraliśmy pieniądze w różnych miejscach we Wrocławiu.  

Wiktor Konopka i Iga Benda kl.4f 

    14 lutego br. obchodziliśmy 25. urodziny naszej szkoły. Ten dzień był bar-
dzo uroczysty: były tańce, życzenia, filmy, śpiewy… a wszyscy ubrani na galo-
wo. Nie zabrakło pięknych tortów, a niektóre były jak dzieła sztuki. W bieżą-
cym roku, aby uczcić urodziny naszej szkoły, realizowaliśmy projekt „Drzewo 
Spełnionych Marzeń”. Każda klasa podejmowała decyzję, komu i w jaki sposób 

pomagać. Uczniowie zauważyli zarówno potrzeby dzieci w ośrodkach, w domach dziecka, jak również 
osób chorych w hospicjach, potrzeby seniorów w domach opieki, a także wykazali wielką troskę o 
bezdomne zwierzęta w schroniskach. Te wspólne przedsięwzięcia zintegrowały zespoły klasowe,  a 
także wyzwoliły wiele dobra, wynikającego z troski o innych.  
    Trzy klasy podzieliły się z nami, jak wyglądał ich pomysł na pomaganie… 

Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt! 
    W tym roku w naszej szkole realizujemy projekt „Drzewo Spełnionych Marzeń”. Projekt ma na 
celu niesienie pomocy innym. Zadaniem każdej klasy jest zaplanowanie i zrealizowanie zadań, które 
przyczynią się do spełnienia czyjegoś marzenia. Akcja zaczęła się 22 października, zaś 14 lutego 
planowany jest przegląd projektów klasowych oraz zakończenie programu. Nasza klasa 6a pomaga 
schronisku dla zwierząt we Wrocławiu.  Do włączenia się w tę akcję nie trzeba było nikogo nama-
wiać.  Los pokrzywdzonych zwierząt jest dla nas bardzo ważny. Najpierw zebraliśmy pomysły, po-
dzieliliśmy zadania i wyznaczyliśmy terminy. Pieniądze zbieraliśmy, sprzedając w holu szkoły ciasta 
upieczone z pomocą rodziców. Po uzbieraniu funduszy, na godzinie wychowawczej poszliśmy do 
sklepu zoologicznego zakupić miski, koce i karmę dla zwierząt. 21 stycznia pojechaliśmy do schroni-
ska przekazać dary. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest możliwość rozglądnięcia się po 
schronisku. Nasza wychowawczyni przedstawiła nam podstawowe informacje, które powinniśmy 
wiedzieć o schronisku i zwierzętach do adopcji. Gdy przechodziliśmy między boksami, bardzo 
wzruszył nas widok psów, patrzących z nadzieją w oczach. Potem mieliśmy odwiedzić koty, lecz nie 
starczyło nam czasu. Najbardziej zdziwiło nas, że w schronisku przebywają nie tylko psy i koty, ale 
również owce. Warto pomagać zwierzętom, dla własnej satysfakcji, poczucia, że robi się coś poży-
tecznego. Żeby zorganizować sobie wolny czas (np. wolontariat w schronisku). Pomagając zwierzę-
tom uczymy się opieki nad nimi, zdobywamy wiedzę na ich temat. Towarzystwo zwierząt pozytywnie 
wpływa na zdrowie i samopoczucie. Zwierzęta pomagają nam (np. psy policyjne, psy przewodnicy, 
psy w ratownictwie, dogoterapia). Często tego nie dostrzegamy. WARTO POMAGAĆ!!!                                              
                                                                                                                                 Uczniowie kl. 6a  

Projekt „Drzewo Spełnionych Marzeń” w klasie 6d 
    W ramach projektu „Drzewo Spełnionych Marzeń” klasa 6d pomagała 14-letniej Wiktorii, 
uczennicy Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu. Wiktoria choruje na zanik mięśni i potrzebuje pienię-
dzy na codzienną rehabilitację. Nasza klasa zorganizowała zbiórkę nakrętek oraz kiermasz świą-
teczny z loterią. Na kiermaszu sprzedawaliśmy między innymi: pierniczki, kartki świąteczne, 
ogrzewacze do rąk, ozdoby świąteczne. Można było również kupić los na loterię, w której fantami 
były: cukierki, zakładki do książek, pluszaki albo nagrody - niespodzianki (każdy los wygrywał). 
Pieniądze, które udało nam się zebrać wpłaciliśmy na subkonto Wiktorii w fundacji „Zdążyć z po-
mocą”.                                                                               Weronika Kiniorska i Ola Zawada kl. 6d 
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   Zosia z ulicy Kociej 
    Cześć, chciałabym opowiedzieć wam o książce Agnieszki Tyszki „Zosia z 
ulicy Kociej”. Jest 10 części i jeden sekretnik tej fantastycznej książki. 
Zosia mieszka na ul. Kociej 5. Jej rodzina składa się między innymi z: mamy 
Aliny, taty, siostry Mani, cioci Maliny, babci Zelmer, kuzynów Misia i Krzy-
sia… zresztą,  jak przeczytacie, to się dowiecie. Kilka części jest dostęp-
nych w naszej szkolnej bibliotece. Wydawnictwo Nasza Księgarnia wydało 
książkę w 2016 r., zaś  zilustrowała ją pani Agata Raczyńska.  

Ala Polus kl. 4a 

Gra Splendor 
    Moją ulubioną grą planszową jest gra Splendor. Polega ona na tym, że 
zbiera się żetony z symbolami surowców, a za nie kupuje się karty kopalń. 
Karty są punktowane od 1 do 5. Za uzbieraną liczbę kart można otrzymać 
wysoko punktowane karty arystokratów. Karty i arystokraci dają  punkty. 
Grę wygrywa gracz, który najszybciej uzbiera sumę 15 punktów.  

Michał Giza kl. 6d 

Mieszko, ty wikingu! 
    Zachęcam do przeczytania pierwszej książki z serii „Ale historia…” Graży-
ny Bąkiewicz pt. „Mieszko, ty wikingu!”. Choć tytuł nie brzmi zbyt zachęcają-
co, książka w bardzo ciekawy sposób przedstawia przygody Aleksa i jego 
klasy. Mogą oni podróżować w czasie i robią to praktycznie na każdej lekcji 
historii. Za każdym razem trafiają do roku, który wybrali. Dzięki temu boha-
terowie odkrywają tajemnice Mieszka I. W pewnym momencie ich przygody 
stają się niebezpieczne… Czy uda im się wrócić na czas do rzeczywistości bez 
kłopotów? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziecie tylko w tej książ-
ce.    
    Nawet, jeśli nie lubisz historii, a lubisz „wciągające” opowieści – koniecznie sięgnij po tą książ-
kę. Książka w bardzo interesujący i dość zabawny sposób przybliża historię Polski. Z tą książką 
nie ma miejsca na nudę!                                                                         Weronika Kiniorska  kl. 6d 

Hej, Jędrek! 
    Jedną z moich ulubionych serii książek jest seria ,,Hej, Jędrek!’’ napisa-
na przez Rafała Skarżyckiego. Jest to historia o chłopcu Jędrku, który 
wraz z przyjaciółmi odkrywa największe zbrodnie jego miasta. 
    Zmierzyć musi też się z jego wrogami, męczącą siostrą i uwagami od 
dyrektora. Seria jest połączeniem tradycyjnej książki oraz komiksu. Na 
pewno wam się spodoba! 

Wiktor Konopka kl.4f 
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REBUS  Iga Benda kl. 4f 

Mamy laureatów w konkursie z języka niemieckiego 
    Uczniowie z klasy 5a:  Julia Kłokowska, Ewa Paszkiewicz, Gabriela Rotko (zajęła 3 miejsce) i 
Kajetan Korgól reprezentowali naszą szkołę w V Międzyszkolnym Konkursie Czytania w Języku 
Niemieckim.   

Adam Sawicz z klasy 5f w II etapie konkursu English Master 2019 

Wyniki konkursu czytelniczego "Znam baśnie Andersena" 
    I miejsce: Michał Maciołka kl. 3b, II miejsce: Amelka Pogodzik kl. 3a, III miejsce: Nela 
Śmielak kl. 3b. Wyróżnienie: Marta Surmiak kl. 3a. 

Wyniki międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych  
DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2019 

Zwycięzcami etapu szkolnego  konkursu zostali następujący uczniowie, którzy uzyskali 
tę samą ilość punktów: Nicole Pawlowski  6a, Alexander Howley  5a, Justyna Kładoczna 6d 
Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się również : Julia Szczapińska 5f, Kajetan Korgól 5a, 
Maja Wieczorek 5b, Izabela Rzatkiewicz 5g, Hanna Siudzińska 5b, Gabriela Olszowa 5b 

FINALIŚCI KONKURSU DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 
    Następujący uczniowie zakwalifikowali się do III etapu (finału) konkursu DESC. : Aleksander 
Howley 5a, Justyna Kładoczna 6d oraz Hania Siudzińska 5g.  

Konkurs wiedzy o Patronie szkoły 2019 
   Laureaci: I miejsce klasa 5b - reprezentowana przez Bartosza Repczyńskiego i Mikołaja Bie-
żuńskiego, II miejsce klasa 5i - reprezentowana przez Daniela Drażbę i Jakuba Sochę,  III 
miejsce klasa 5g - reprezentowana przez Lenę Kaczmarek i Hannę Siudzińską. 

Wyniki konkursu MAT 
    Laureaci: MICHAŁ MACIOŁKA 3b, oraz JUSTYNA KŁADOCZNA 6d, którzy w nagrodę otrzy-
mują wyjazd na tygodniowy wakacyjny obóz.  

Filip Podlewski z 4h powrócił z medalem z turnieju piłki nożnej 
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PODSUMOWANIE AKCJI „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” 
    Zaraz po feriach w naszej szkole w ramach przynależności 
do Klubu Szkół UNICEF, przeprowadzona została akcja 
„Wszystkie Kolory Świata”.  Dzieci z klas 1-3 wzięły udział w 
zajęciach, w czasie których dowiedziały się jakie są główne 
cele i założenia akcji. Wzięły także udział w mini quizie, 
w czasie którego odgadywały, z którego kraju pochodzą ich 
rówieśnicy. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci zostały 
poproszone o uszycie laleczek szmacianek.  Lalki posiadające 
cudowną moc – moc pomagania, szyli także uczniowie klas 4-
6. W tym roku dodatkowe zadanie polegało na przygotowaniu 
słodkości z dowolnego kraju na świecie. Jak przekonały się dzieci, wiele produktów jest sprowa-
dzanych  do Polski z odległych stron świata. Dzięki pomysłowości i kreatywności naszych uczniów 
i ich bliskich, na kiermaszu  pojawiło się wiele egzotycznych wypieków.   
    Pieniądze zebrane ze sprzedaży lalek zostały w całości przekazane na rzecz UNICEF – zostały 
przeznaczone na zakup szczepionek dla dzieci w Afryce. W tym roku udało nam się zebrać 
2121,95 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom lalek i wypieków, ich Rodzicom, Dziad-
kom oraz wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w organizację tegorocznej akcji UNI-
CEF. Dzięki Państwu po raz kolejny udało się sprawić, by pod skrzydłami Orlińskiego rozkwitło 
dobro. 
Klasy, które najaktywniej włączyły się do naszej akcji otrzymały tytuł „Najbardziej zaangażowa-
nej społecznie klasy”. To zaszczytne miano otrzymali uczniowie z klas: 1c, 2b (drugi rok z rzędu!),  
2e, 4f i 6b.                                                                       p. Joanna Dominik, Klub Szkół UNICEF 

    Byliśmy w kinie na warsztatach o reklamach, wiemy wydaje się 
nudne, ale zapewniamy was, było bardzo ciekawie. Wybraliśmy się nie 
tylko na warsztaty, ale również na film pt.: „Tajne stowarzyszenie z 
dzielnicy Supilinn”. 
    Film dla dzieci, który spokojnie mogą oglądać także rodzice. Fabuła 
przedstawia się następująco: główna bohaterka Mari oraz jej przyja-
ciele: Sadu, Anton i Olav uwielbiają przygody. Dziadek Mari układa dla 

dzieciaków gry, w których muszą wykazać się intelektem i odnaleźć ukryte skarby, co zaczyna 
powoli nudzić męską część paczki. Jednak już wkrótce cała czwórka zostanie wplątana w prawdzi-
wą i niebezpieczną przygodę. Estońskie miasto Tartu, w którym rozgrywa się akcja filmu, zostaje 
opanowane przez dziwną epidemię. Nagle dorośli zaczynają zachowywać się jak dzieci, co może 
nie byłoby takie straszne, gdyby nie to, że po 48 godzinach ich wyczerpane organizmy będą obu-
mierać. Jedyną osobą, która wie, skąd wzięła się ta niebezpieczna choroba, jest dziadek głównej 
bohaterki. W ostatniej chwili zdąży powiedzieć dzieciom, że dorośli zostali otruci i przekazać im 
notatnik, który ma doprowadzić bohaterów do ukrytego antidotum, po czym sam zapada na tę 
straszną chorobę. By uratować dorosłych, Mari, Sadu, Olav i Anton będą musieli wykazać się od-
wagą i determinacją, a także stawić czoła niebezpiecznej Masce oraz gangowi młodocianych rabu-
siów. Na próbę zostaje wystawiona także ich przyjaźń. 
    Emocje były bardzo duże. Klasa 4F poleca film „Tajne stowarzyszenie z dzielnicy Supilinn”. 
                                                                                                                              Iga Benda kl. 4f 



 6 

 

Wywiad z  Panią Anną Maciak 
- Od kiedy Pani uczy języka angielskiego? 
- Od 14 lat. 
- W jakiej szkole uczyła Pani przed naszą? 
- Pracowałam w Szkole Podstawowej w Ozimku oraz technikum i szkole językowej we Wrocławiu. 
- Czy lubi Pani czytać książki? (jeżeli tak, to jakie?) 
- Uwielbiam czytać książki. Najbardziej lubię powieści z gatunku fantastyki i realizmu magiczne-
go. Lubię również książki historyczne i powieści kryminalne. 
- Lubi Pani uprawiać sport? (jeżeli tak, to jaki?) 
- Aktywność fizyczna jest dla mnie bardzo ważna. Lubię biegać, jeździć rowerem i grać w siat-
kówkę. Jednak najwięcej przyjemności sprawiają mi długie spacery.   
- Czy w dzieciństwie chciała Pani zostać nauczycielką? 
- W dzieciństwie nie myślałam o zostaniu nauczycielką. Chciałam być pisarką lub artystką i wy-
stępować na scenie.   

Dziękujemy za rozmowę – Olivia Krążała i Mateusz Treliński kl. 4f 
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  Wywiad z Panem Michałem Bąkiewiczem, trenem siatkówki 
 

Dzień dobry, jesteśmy redaktorkami szkolnej gazetki ,,Ikarek” , czy mogłybyśmy poprosić pana o 
rozmowę? 
- Tak. 
- Od kiedy gra Pan w siatkówkę? 
- Od piątej klasy szkoły podstawowej. 
-Dlaczego wybrał Pan tę dyscyplinę sportu? 
- Ze względu na dość wysoki wzrost i pasję. Miałem  
do wyboru profil koszykarski lub siatkarski. 
- Do jakiej szkoły sportowej Pan uczęszczał? 
- Liceum mistrzostwa sportowego o profilu siatkarskim. 
- W jakich klubach Pan grał? 
- AZS Częstochowa, Skra Bełchatów, AZS Olsztyn. 
- Był Pan kapitanem reprezentacji Polski w 2009r. Czy to trudne zadanie? 
- Na pewno odpowiedzialne, ale był to ogromny zaszczyt. 
- Co trzeba zrobić, żeby grać w reprezentacji Polski? 
-Trzeba ciężko pracować, mieć pasję i cierpliwość. 
- Zakończył Pan karierę zawodniczą i został trenerem. Na czym polega teraz Pana praca? 
- Obecnie jestem trenerem juniorów.  
- Zdobył Pan wiele medali, nagród oraz ważne odznaczenia. Które wyróżnienie sprawiło Panu naj-
większą satysfakcję? 
- Mistrzostwo Europy w Turcji w 2009r. 
Dziękujemy za rozmowę, życzymy dalszych sukcesów w Pana pracy. 
                                                  Rozmowę przeprowadziły: Oliwia Pawlak i Agata Parzyjagła kl. 6d 
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Rys. M. Misztowt 4f Rys. I. Benda 4f 
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Historia Karoliny – część trzecia   

    Nie znudziło Cię jeszcze moje życie? Aha, dobra! Dziś jest wyjątkowy dzień! 
Moje URODZINY. Kończę 16 lat! Wreszcie zobaczę rodzeństwo, rodzinę, RODZI-
CÓW i Planetę…Tak się cieszę! Podobno mają kota i nazywa  się Felix… Tak tęsknię 

…Kocham Was i TAK! Mam nadzieję, że mnie widzicie!                                       Zuzia Kogut kl. 4g                                                                                                                    

                    O miłości do koni i więzi człowieka z koniem (cz. 2) 
- No tak, oczywiście zabrał Diamond! – powiedziałam ze złością i smutkiem, bo jak 
mógł  pomyśleć, że nie chcę wiedzieć, kto to. 
- Okay, powiem ci, kto to, jeśli się nie wściekniesz – westchnął.  
- Dobrze, ale powiedz to na spokojnie – powiedziałam ze łzami.  
- Dobrze. Farmer John ma swoją rzeźnię i… - nie zdążył dokończyć, bo wybiegłam z siodłami.           
- Tego się właśnie obawiałem – westchnął. Pobiegł za mną. Ja biegłam płacząc. Nie znalazł mnie, 
byłam sprytniejsza. Gdy pobiegł na dwór, otworzyłam boks Darka, wspięłam się na jego grzbiet       
i pokłusowałam do lasu. Po drodze, gdy minęłam Archiego, wtuliłam się w grzbiet Darka i pocwało-
wałam. Gdy się uspokoiłam, to zasnęłam, a Dark w pewnym momencie zatrzymał się i położył. Archie 
od razu osiodłał Angel, zabrał apteczkę i wodę. Zaczął nas szukać. Mijały minuty i godziny, chciał 
już rozbić obóz i położyć się spać, ale usłyszał trzask gałęzi. Wstał i zobaczył Darka, ze mną, zde-
nerwowaną, na grzbiecie.   
 C.d.n…                                                                                                             Amelia Nosol kl. 6d 

Guzik Prawda 
    Kasia i Tomek codziennie chodzili do swojego ogrodu. Pewnego razu Tomek znalazł w stercie 
liści metalowe pudełko. Był tam guzik oraz napis ,,Guzik Prawda’’. Nagle Kasia usłyszała swoją mamę: 
- Kasiu, posprzątałaś swój pokój?  
-Tak, tak…  Wtedy Tomek przez przypadek nacisnął guzik znajdujący się na pudełku. Nagle pudeł-
ko zabrzęczało i powiedziało ,,Fałsz!’’  
-To urządzenie wykrywa kłamstwa! – krzyknął Tomek. 
   I tak w domu Kasi i Tomka nie było już kłamstw.                                      Wiktor Konopka kl.4f                                                                                                   

Czy wiesz, że:  
- Serce mężczyzny waży około 300 g, a kobiety 250 g 
- Polak, który był w Kosmosie to Mirosław Hermaszewski            
                                                                                                  Mateusz Treliński, Iga Benda kl. 4f 
- Samica orangutana jest jedną z najbardziej oddanych matek wśród ssaków 
- Jedynie do ptasich koncertów porównać można pieśń humbaka, którą ten wielki waleń przywołuje 
partnerkę                                                                                                             Ada Grodź kl. 4e 
- Kot spędza ok 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, że dziewięcioletni kot przespał całe sześć lat 
swojego życia. 
 - Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków, psy tylko ok. 10 
 - Najstarszy grobowiec z oswojonym kotem został znaleziony na Cyprze i jest starszy od egip-
skich malowideł przedstawiających koty o ok 4 tys. lat 
- Koty nie rozpoznają słodkiego smaku.                                                                   Iga Benda kl. 4f                                                            
- Drzewa śpią. W zimie, gdy temperatura jest bardzo niska, drzewa przestają pobierać wodę i 
składniki pokarmowe z ziemi, czyli zapadają w „sen zimowy”. Gdy robi się cieplej, drzewa się budzą, 
wypuszczają nowe liście, pędy, kwiaty. Dotyczy to także drzew iglastych.       Lena Marciniak kl. 4e 
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Moja Drapcia 
    Drapcia urodziła się w lipcu. Ma niecały rok. Uwielbia spać i sie-
dzieć na mojej dłoni oraz wspinać się. Drapcia jest w szarym kolo-
rze, z ciemnym paskiem na plecach oraz ma biały brzuszek. Bardzo 
lubi jeść suszone banany, marchewkę i orzeszki ziemne. Zawsze, gdy 
wracam do domu i biorę ją na ręce, mam wrażenie, że się cieszy. Gdy 
biorę ją z klatki, to lubi zwiedzać dom i jest przy tym bardzo rado-
sna. Mówiąc krótko, Drapcia to super chomik. 

Ada Grodź kl. 4e 

Przygotował Michał Giza k. 6d                  

 Mój piesek Tajfunek 
    Mój piesek Tajfun  23 kwietnia skończy 3 latka. Jest małym pieskiem koloru 
biszkoptowego, rasy chihuahua. Bardzo lubi bawić się ze mną oraz wypoczywać 
na swoim legowisku i na kanapie. Jest smutny, kiedy idę do szkoły, a moi rodzi-
ce do pracy, ponieważ zostaje sam w domu. Ogromnie się jednak cieszy, gdy 
wszyscy wracają do domu. 
Jest bardzo przywiązany do naszej rodziny, bardzo go kocham. 
                                                                                     Natalia Kozłowska kl. 4e 
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                       Faworki 
                    Składniki: 
- 0,5 kg mąki 
- 5 żółtek 
- szczypta soli 
- cukier waniliowy 
- 200 g śmietany 12% 
- 2 łyżki octu lub soku z cytryny 
- olej do smażenia 
- cukier puder do posypania 
                       Jak przygotować: 
    Wszystkie składniki wymieszać, zagnieść ciasto i bardzo dokładnie wyrobić. Rozwałkować na 
cienkie placki. Kroić na paski szerokości 2 cm i długości ok. 10 cm. Paski naciąć wzdłuż w środku, 
następnie przełożyć jeden koniec paska przez nacięcie. Rozgrzać olej i smażyć z obu stron na 
złoty kolor. Ułożyć na papierowym ręczniku, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Faworki posypać 
cukrem pudrem. Smacznego!                                                                              Ada Grodź kl. 4e  

    Po obejrzeniu filmu „Ralph Demolka” od razu polubiłam ten 
film, gdyż opowiada on o przygodach Ralpha Demolki, postaci z 
gry w automacie (takie automaty były, kiedy nie było telefonów 
komórkowych).              
    Ralph jest osiłkiem, który pracuje jako czarny charakter w 
grze komputerowej. To niewdzięczne zajęcie sprawia, że nikt 
go nie lubi. Pewnego dnia Ralph postanawia udowodnić, że jest 
lepszy, niż wszyscy myślą. Zdeterminowany wyrusza w niezwy-

kłą podróż, aby zdobyć Medal Bohatera. Na swojej drodze spotyka Vanellope, która również 
została odrzucona przez swoich bliskich. Gdy okoliczności zmuszą ich do współpracy, para odkry-
je, że prawdziwa przyjaźń jest najcenniejszą wartością na świecie.  
    Wyprodukowana przez studio Disneya, doskonała filmowa przygoda dla małych i dużych roz-
grywa się w ekscytującym świecie gier komputerowych. Zachwyca w warstwie fabularnej i wizu-
alnej, nie brakuje w nim też dobrego humoru.  Produkcja została doceniona przez krytyków i 
widzów na całym świecie. Zdobyła pięć statuetek Annie, a także nominację do Oscara i Złotego 
Globu w kategorii „najlepszy film animowany”. Polecam film „Ralph Demolka”.                                                        
                                                                                                                            Iga Benda kl. 4f 

„Kącik Łasucha” 
   W tym wydaniu, deser z nasion Chia - coś słodkiego i zdrowego. 
Z nami każdy łakomczuszek zadba o swój brzuszek :)  
Potrzebne nam będą: 300ml mleka kokosowego, 2 łyżki nasion Chia, 
łyżeczka miodu, miska i łyżka do mieszania. Teraz nalewamy mleko do 
miski i dodajemy nasiona, mieszamy. 
    Jeśli chcemy, możemy dodać łyżeczkę miodu. Powstałą masę wkłada-
my do lodówki na około dwie godziny. Po wyciągnięciu z lodówki prze-

kładamy do np. kubeczków. 
Teraz tylko owocowa dekoracja. Gotowe! 
Zajadamy się ze smakiem, to bardzo zdrowy deser. Smacznego <3             Lena Marciniak kl. 4e  
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Korfu 
   Poprzednie wakacje spędziłam z rodzicami na Korfu i nadal je-
stem pod wrażeniem uroku tej wyspy.  
    Korfu jest największą z greckich wysp położonych na Morzu 
Jońskim. Morze to jest bardzo ciepłe i przejrzyste, można się w 
nim kąpać nawet godzinę, a nie poczuje się chłodu!  Gdy się w nim 
pływa, można zobaczyć wiele przecudnych ryb i dużo innych stwo-
rów, np. jeżowców. Plaże na Korfu są przepiękne, zarówno duże i małe. Są plaże piaszczyste i 
skaliste. Nam udało się znaleźć małą i piaszczystą plażę, na której przebywało zwykle po kilkana-
ście osób. Szczególnie urokliwe i tajemnicze są plaże w Kassiopii. Wyglądają jakby zostały ułożo-
ne z wielu skalnych bloków, miejscami przypominających pasma górskie. 
Korfu to miejsce pełne kultury i przepięknych zabytków, takich jak: Muzeum Bizantyjskie, Plac 
Spianada, Stara Twierdza i wiele innych. 
    Smaku lokalnych specjałów kulinarnych można spróbować w tawernach, w których nierzadko 
pracują całe rodziny Greków. Wieczorami w tawernach organizowane są wieczory greckie. Pod 
gwieździstym niebem, tancerze ubrani w narodowe stroje uczą turystów Zorby (tradycyjny ta-
niec grecki). Wieczory greckie kończą o północy pokazy sztucznych ogni. 
Na Korfu jest bardzo ciepło i sucho (w lipcu było ponad 30 stopni Celcjusza). W wyniku wysokiej 
temperatury i panującej suszy niektóre lasy bardzo często ulegają pożarom. Jest tam bardzo 
dużo przepięknych krzewów, drzew i kwiatów (figowce, eukaliptusy, drzewka pomarańczowe i 
cytrynowe). Te ostatnie, rosnąc przy drogach, robią szczególne wrażenie na turystach z północ-
nych, zimnych krajów Europy. Najwięcej jednak jest drzew oliwnych (niektóre z nich mają ponad 
2000 lat). Tych najstarszych nie widziałam, ponieważ rosną na trudno dostępnym terenie.    
Z Korfu można również popłynąć lub pojechać do równie uroczych miejsc, np. do Albanii, by zwie-
dzić ruiny starożytnego miasta Butrint, do Pargi lub Paxos albo na Kefallonię.  
Polecam Korfu, ponieważ jest to piękne miejsce, w którym przyjemnie spędza się wakacje!                                      
                                                                                                                Marcelina Górecka kl. 4a 

Trójmiasto 
    Zachęcam gorąco do odwiedzenia Trójmiasta, czyli nadmorskiej 
aglomeracji tworzonej przez Gdańsk, Gdynię i Sopot. Każde z tych 
miast ma inny charakter i każde z nich warto bliżej poznać.  
    Krótki spacer uliczkami Głównego Miasta pozwoli nam zobaczyć 
między innymi: Bazylikę Mariacką, która jest największą w Polsce 
świątynią, Dwór Artusa, Stary Ratusz, Pomnik Neptuna, Żurawia oraz 

wiele innych budowli, których widok ułatwia poznanie wielowiekowej historii tego wspaniałego mia-
sta. O tym, że była to historia nieraz bardzo trudna, a nieraz dramatyczna przypominają: Muzeum 
II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności w Stoczni Gdańskiej oraz górujące nad 
okolicą 3 Krzyże - pomnik poległych w 1970 roku stoczniowców. Ale Gdańsk to nie tylko zabytki. 
Można tu na przykład spędzić czas na naukowych eksperymentach i doświadczeniach w Centrum 
Hewelianum. Na terenie starych fortów na Górze Gradowej wybudowano tu prawdziwy raj dla 
młodych naukowców, pozwalając im na własnej skórze doświadczyć siły huraganu, zobaczyć gejzer, 
sprawdzić własną wagę w warunkach kosmicznych, czy wjechać windą na himalajskie szczyty. 
    Gdynię i Sopot łączą z Gdańskiem bardzo wygodne i szybkie połączenia kolejką miejską. Pociągi 
odjeżdżają co kilkanaście minut, a ceny przejazdów są bardzo przystępne. Dzięki temu możemy w 
ciągu jednego dnia zwiedzić zarówno Gdańsk, Gdynię, jak i Sopot z jego plażą i molo. Nie sposób 
opowiedzieć wszystkiego, co tam widziałam w paru zdaniach, toteż zachęcam, by każdy pojechał i 
przekonał się sam, że warto.                                                                     Weronika Kiniorska kl. 6d 
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                    ...o ich ulubioną lekturę. A oto odpowiedzi: 
- Iga 4f: „Kajko i Kokosz – Szkoła latania” 
- Natalia 4f: „Mikołajek” 
- Mateusz 4f: „Akademia Pana Kleksa” 
- Kacper 4f: „Mikołajek” 
- Marcelina 4f: „Mikołajek” 
- Mateusz 4f: „Tajemniczy ogród” 
- Martyna 4e: „O psie, który jeździł koleją” 
- Wiktoria 4e: „Lew, Czarownica i stara szafa” 
- Oskar 5d: „Lew, Czarownica i stara szafa” 
- Maks 5d: „Mikołajek” 
- Tymek 5d: „Sposób na Alcybiadesa” 
- Oliwia 5d: „Kajko i Kokosz – Szkoła latania” 
- Marysia 5d: „Felix, Net i Nika czyli gang niewidzialnych …”      
                                                                                             Mateusz Treliński i Iga Benda kl. 4f 

              Zbiórka karmy z okazji Dnia Kota 2019 
   W bibliotece szkolnej po raz drugi przeprowadziliśmy zbiórkę kar-
my na rzecz kotów. Pretekstem do przeprowadzenia zbiórki był 
Światowy Dzień Kota, który obchodziliśmy 17 lutego. W bieżącym 
roku szkolnym zbieraliśmy karmę dla grupy kotów wolno żyjących w 
Jodłowniku koło Bielawy. Udało się nam zebrać ok. 31 kg karmy suchej 
i ok. 25 kg karmy mokrej.  W akcji udział wzięło 39 uczniów i 4 nau-
czycieli.  
    Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce. 

Konkurs wiedzy o Patronie szkoły 2019 
    W dniu 27 rocznicy śmierci naszego Patrona płk. pil. Bolesława Orliń-
skiego, to jest 28 lutego 2019 r., odbył się Konkurs Wiedzy o Patronie 
Szkoły. Konkurs tradycyjnie miał miejsce w bibliotece szkolnej, a udział 
wzięły w nim reprezentacje klas piątych. Wiedza uczestników konkursu 
na temat Patrona okazała się wysoka, wyższa niż w minionych latach.  
Nasz konkurs już drugi rok z rzędu ma formę quizu Kahoot! i odbywa 
się w ramach edukacji lotniczej klas IV-VI. 

Nauczyciele-bibliotekarze 

Rys. Internet 

Wyspy Kanaryjskie 
    W tegoroczne ferie pojechałem z rodzicami na Wyspy Kana-
ryjskie i dodatkowo na Maderę-wyspę portugalską. Nasza wy-
cieczka zaczynała się na Gran Canarii, a kończyła na Lanzarote. Po 
Wyspach Kanaryjskich poruszaliśmy się niemieckim statkiem 
AIDA Nova. Na Gran Canarii zwiedzaliśmy ruchome wydmy, na 
Maderze zwiedzaliśmy góry, na Teneryfie byliśmy w LORA PAR-
KU czyli w takim ogrodzie zoologiczno-botanicznym z pokazami 
delfinów, orek, fok i papug, na Fuerteventurze widzieliśmy piękne plaże, a na Lanzarote, wulkan. 
Bardzo mi się tam podobało i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzę to miejsce.   

Michał Giza kl. 6d 


