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 Nauczyciel wyjaśnia uczniom:  
-Ciepło powoduje powiększanie 
się przedmiotów, natomiast 
zimno powoduje ich kurczenie 
się. Kto może mi dać jakiś 
przykład?  
Jasio:  
-W lecie wakacje trwają dwa 
miesiące, a w zimie tylko dwa 
tygodnie! 

Mama budzi małą Gosię. 
- Nie mogę wstać, muszę dokoń-
czyć sen. 
- Przecież nie śpisz. 
- Śpię. Tylko są reklamy. 

Dwa karpie oglądają program 
telewizyjny „Ryba na każdym 
stole”. 
Gdy prowadzący audycję poka-
zuje telewidzom, jak usmażyć 
karpia w piekarniku, jedna z 
ryb mówi: 
– Wyłącz natychmiast ten tele-
wizor. 
Ostatnio pokazują za dużo 
przemocy! W restauracji zdenerwowany 

klient zwraca się do kelnera: 
-Czy mogę się dowiedzieć, co 
robi mucha w moim lodzie? 
-Nie wiem, może jeździ na 
łyżwach. 

- Co fryzjer ma 
w lodówce? 
- Ma-szynkę! 

W nocy z 5 na 6 grudnia 
policja złapała złodzieja z 
workiem skradzionych rze-
czy. 
Po przyprowadzeniu go na 
posterunek, policjant za-
czyna przesłuchanie: 
– A zatem twierdzi pan, że 
jest św. Mikołajem? 

Przedszkolak pyta kolegę: 
– Co dostałeś na gwiazdkę? 
– Trąbkę. 
– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezen-
ty! 
– To super prezent! Dzięki niej zarabiam 
codziennie złotówkę! 
– W jaki sposób? 
– Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

- Synku, co chlupie w twoim 
bucie? 
- Owsianka. 
- A co ona tam robi?! 
- Chlupie, tato. 

Tata pyta Jasia: 
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj 
przyniósł ci dwa komplety kolejki elek-
trycznej? 
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś 
w domu. 

- Dlaczego słonie mają taką 
pomarszczoną skórę? 
- Bo nie mieszczą się na desce 
do prasowania. 

-Kaziu, czy chronisz 
środowisko? 
- Tak, wczoraj scho-
wałem tacie packę na 
muchy. 

- Ojciec czyta syn-
kowi bajkę na do-
branoc. Po 20 minu-
tach przychodzi 
mama i pyta: 
- I co, śpi? 
Na to synek odpo-
wiada: 
- Nareszcie śpi. 

Przed świętami św. Mikołaj roz-
daje prezenty na ulicy. Jasio po 
otrzymaniu jednego z nich mówi: 
– Święty Mikołaju, dziękuję ci za 
prezent. 
– Głupstwo – odpowiada święty 
Mikołaj. – Nie masz mi za co dzię-
kować. 
– Wiem, ale mama mi kazała. 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
  Nadeszła zima, chociaż u nas bardziej się trzeba tego domyślać. Więcej deszczu niż śniegu i za-
stanawiamy się, czy w nadchodzące ferie będzie bardziej zimę widać. Może w górach się zadomo-
wiła, może nad morzem…  Część z nas na pewno będzie chciała to sprawdzić. Pamiętajcie tylko o 
bezpieczeństwie podczas ferii - życzymy dobrego odpoczynku i wracajcie cali i zdrowi. 

Redakcja                                                                                                                                                                                                                                                         

Fot.. Internet 

Dwie minuty dla głodnych ptaków  
W lutym 
- poświęć głodnym ptakom dwie 
minuty! 
W lutym najsrożej 
mróz rządzi na dworze, 
śnieg prószy. 
Niech w lutym co rano 
głodne ptaki dostaną  
garść okruszyn! 
Życie 
głodnym ptakom 
dajesz z własnej ręki. 
I ptaka ratujesz, 
i ptasie piosenki. 

Jan Imarek 
      Wyszukała Blanka Honc kl. 5c 

   Zima i bałwan 
Przyszła zima do bałwana 
- jak się mamy, proszę pana? 
- czy nie zimno panu, może? 
- chyba coś na pana włożę! 
ciepły szalik i kożuszek 
żebyś nie odmroził uszek. 
- nie potrzeba mi niczego, 
bo ja kożuch mam ze śniegu! 

Tadeusz Śliwiak 
Wybrała Martyna Daniszewska 
kl. 4d 

Grudzień  
W grudniu rzadko ptak zaśpiewa 
w srebrze stoją wszystkie 
drzewa. 
Naszą rzeczkę po kryjomu, 
w nocy lodem okuł mróz. 
Sanki wezwał i do domu 
z lasu nam choinkę wniósł. 

Janusz Minkiewicz 
Wyszukała Blanka Honc kl. 5c     

Rys. Julia Frankowska kl. 6a 

ZIMOWA PIOSENKA       
Białe śniegi kryją pola, 
promień słońca zgasł, 
już błękitne idą cienie 
na sosnowy las. 
Księżyc chowa się za chmury,   
cicho prószy śnieg. 
Lód powiązał brzegi rzeki, 
zatrzymał jej bieg. 
Niedźwiedź drzemie na barłogu, 
jeż pod liśćmi śpi, 
i wiewiórka w ciepłej dziupli 
o dniach wiosny śni. 

Hanna Zdzitowiecka  

10 zasad na bezpieczne ferie: 
   Przypominamy „stare”  (przemyślane przez redaktorów poprzed-
nich wydań Ikarka) rady, jak bezpiecznie i zdrowo przeżyć czas 
ferii: 
1. Zawsze pytaj rodziców o zgodę na wyjście sa-
memu z domu. 
2. Noś ubiór odpowiedni do pogody. 
3. Nie rzucaj w innych twardymi śnieżkami.           
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. Rys.. Internet 
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1. To pierwszy miesiąc w roku. 
2. Jest biały i sypki, lepi się z niego np. 
bałwanki. 
3. Jest święty i przychodzi 24. grudnia.  
4. To jest ludzik, zamiast nosa ma mar-
chewkę, a na  głowie garnek. 

Blanka Honc kl. 5c 

1.Strzela się nimi w Sylwe-
stra. 
2.Leżą pod choinką.  
3.Nosi się je, aby nie od-
marzły palce.  
4.Biały spada z nieba zimą. 
5.Ciągną sanie Mikołaja. 
6.Pierwszy miesiąc zimy. 
7.Święty, przynosi dzie-
ciom prezenty. 
8.Temperatura poniżej 0 i 
pisarz.  
9. Ruskie na wigilijnym 
stole. 
10. Dzień przed Bożym 
Narodzeniem. 
11.Dzieci je lepią, jak spad-
nie śnieg. 

Kuba Lubiszewski kl. 8c 
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1. Boże … 
2. Pora roku, w której z drzew spadają 
liście. 
3. Poniżej 0 stopni Celsjusza. 
4. … Bożego Narodzenia. 

Julka Frankowska kl. 6a 
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Odpowiedzi na zagadki:  
1. Zima: mróz, śnieg, lód  
2. Grudzień  
3. Kaloryfer  
4. Lodowisko  
5. Bałwan  
6. Śnieżynki  
7. Sanki 
8. Bałwan 
9. Drzewo 
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1. Jest sroga pani na świecie, znasz ją dobrze miłe dziecię. Ma trzech synów: Pierwszy – ostry,   
w uszy szczypie. Drugi – miękki, w białe płatki, chociaż dobry, w oczy sypie.  
Trzeci – twardy, jak szkło gładki. Nazwij synów, nazwij matkę. I już całą masz zagadkę.  
 

2. Wędruje tędy i owędy, roznosi życzenia, kolędy. o choinkach dla dzieci pamięta, o prezen-
tach, o głodnych zwierzętach.  
 

3. Co to za żeberka przy ścianie wiszące, co latem są zimne, a zimą gorące?  
 

4. Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz ścisnął, wylano wodę czystą, to już jest...  
 

5. Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem!  
 

6.Jakie to są płatki: nie gubią ich kwiatki, nie owsiane, nie mydlane, dla nart dobre i dla sanek.  
 Blanka Honc kl. 5c 

 
7. Nie mają kół, a suną po śniegu. Na nich dzieci i dorośli zjeżdżają po śnieżnej górce.  
 

8. Lepimy go ze śniegu, tworząc 3 kule.  
Ala Czyżyk kl. 6a 

9. Jest rozebrany zimą, a ubrany latem. Co to jest? 
 

Ala Szlawska kl. 5c 
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        Jeżeli zastanawiałeś się jak ułożyć kostkę Rubika, z pomocą przychodzi książka “Jak ułożyć 
kostkę Rubika. Oficjalny Poradnik”. Książka ta zawiera mnóstwo różnych technik oraz algoryt-
mów, dzięki którym ułożenie kostki stanie się prostsze, niż myślałeś. Poza tym pokazuje wiele 
rodzajów kostek i ich rekordzistów. 
   Polecam tę książkę każdemu, kto ma kostkę Rubika w domu. Sama dzięki niej nauczyłam się 
układać kostkę Rubika.  
                                                                                                                        Paulina Socha kl. 4c 

     Spirit Animals-zwierzoduchy  
    Seria "Spirit Animals" opowiada o czwórce nastolatków, którzy odkrywają 
w sobie niezwykłe zwierzoduchy. Dzięki swoim mocom, mają strzec bezpie-
czeństwa świata i chronić go przed ewentualną zagładą. W "Zwierzoduchach" 
Czytelnik poznaje czwórkę głównych bohaterów, którzy odkrywają więź        
z czterema różnymi zwierzętami: wilkiem, lampartem, pandą oraz sokołem.        
W następnych częściach przeżywają razem przygody, a niekiedy muszą rato-
wać świat. Na cykl składa się siedem tomów: "Zwierzoduchy", "Polowanie", 
"Więzy krwi", "Ogień i lód", "Naprzeciw falom", "Wzlot i upadek" oraz 
"Wszechdrzewo". Ja obecnie czytam część 1, czyli “Zwierzoduchy”.         

    Jestem przekonana, że książka przypadnie do gustu każdemu czytelnikowi. Jest odpowiedzią 
na nudę, można ją czytać w podróży, na przerwie w szkole albo w parku, potrafi sprawić, że nie 
można się od niej oderwać.                                                                            Alicja Czyżyk kl. 6a 

   Baśniobór 
    Jest to opowieść o magicznych rezerwatach i stworzeniach. We wszystkich 
książkach serii głównymi postaciami niezmiennie są dziewczynka o imieniu Ken-
dra i chłopiec Seth. Kendra zostaje „owróżkowiona” i zaprzyjaźnia się z królową 
wróżek. Natomiast chłopiec zostaje zaklinaczem cieni i potrafi stąpać w cieniu, 
czyli stawać się niewidzialnym. Jest to książka fantastyczna i przygodowa. Mnie 
się bardzo podobała. Zachęcam do przeczytania. 

Blanka Honc kl. 5c 

      Uśmiech 
    Książka została napisana przez Rainę Telgemeier. Jest w postaci komiksu i liczy 213 stron. 
Opowiada o dziewczynce imieniem Raina. Bohaterka na początku opowieści przewraca się na zie-
mi, gdzie wypada jej przedni ząb. Dziewczynka trafia do dentysty i przez następne kilka lat tam 
uczęszcza. Książka jednak nie jest tylko o tym. Opisuje dokładnie życie nastolatki i co się u niej 
dzieje, np. okazuje się, że jej przyjaciółki były fałszywe i znajduje nowe, albo jak  trafia na stu-
dia. Bardzo polecam książkę każdemu. Bardzo szybko się ją czyta ( ja czytałam ją już 5 razy)! 

Ala Czyżyk kl. 6a 

Zwiadowcy 
    Zwiadowcy to książka przygodowa, która zawiera dużo humoru. Akcja rozpo-
czyna się w najważniejszym dla bohaterów dniu „Dniu wyboru”. Główny bohater, 
piętnastoletni Will, bardzo mocno pragnie zostać przyjętym do szkoły rycer-
stwa, ponieważ myśli, że tego by od niego oczekiwał jego ojciec. Przygody Willa 
wypełniają piętnaście tomów serii.  

Julia Frankowska kl. 6a 
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                                                                    * * *  (ciąg dalszy) 
    Michał przyszedł jako ostatni do klasy. Pojawiło się w niej kilka nowych twarzy, dwie dziewczy-
ny w ostatniej ławce z prawej strony i chłopak siedzący za Anią i Agatą, jedynymi dziewczynami z 
klasy, z którymi można było normalnie porozmawiać. Obok nowego zostało również ostatnie wolne  

Śnieżny przyjaciel 
    Drogi Pamiętniku. Nazywam się Adelia i mam 12 lat. Piszę ten pamiętnik, bo nie mam zbyt wielu 
przyjaciół i nie mam komu się zwierzyć.. Chciałam opowiedzieć o moim przyjacielu, jedynym przyja-
cielu.  
    Zaczynała się zima. Byłam szczęśliwa, bo nareszcie spędzę czas sama i może coś poczytam. Nie 
lubię towarzystwa w mojej klasie (albo ogółem ludzi), więc większość czasu spędzam sama. Dlatego 
też nie budzi mnie rodzeństwo, tylko mam budzik. Pewnego, niby spokojnego ranka, obudziłam się. 
Jednak nie sama z siebie, tylko obudził mnie budzik, którego zapomniałam wyłączyć. Prawdopodob-
nie bym nie wstała, bo w pokoju było dziwnie ciemno... A właśnie, czemu jest tak ciemno? Odchyli-
łam okno i góra śniegu wpadła do mojego pokoju.. Nie miałam mu tego za złe, przynajmniej byłam 
rozbudzona na tyle, by kontynuować mój dzień. Posprzątałam śnieg i jak zwykle poszłam umyć zę-
by, zjeść śniadanie i zamknąć się na resztę dnia w pokoju. Moja mama jednak nie jest fanem sie-
dzenia w domu i często zmusza mnie do wychodzenia do ogródka. Tak wiec nie udało mi się posie-
dzieć w ciszy, musiałam wyjść na dwór. Gdy ubrałam kurtkę i czapkę, wyszłam z domu. Do ogródka 
miałam trochę długą drogę, bo musiałam przechodzić przez salon, jadalnię i kuchnię, gdzie były 
drzwi prowadzące na dwór. Wyszłam i... ogarnął mnie mróz. Miałam 
wrażenie, że uszy i palce mi odpadną! Chciałam wrócić do domu, ale 
wiedziałam, że mama mi nie pozwoli. Postanowiłam, że coś porobię, 
żeby się rozgrzać. Wiem, że to był głupi pomysł jak na taką intro-
wertyczkę jak ja, ale postanowiłam, że ulepię bałwanka. Takiego 
zwyczajnego bałwana z oczami z węgla i marchwiowym noskiem. 
Długo go lepiłam, ale myślę, że warto było! Dzięki mamie miał jako 
nos marchewkę, bo mama widząc mnie przez okno, rzuciła mi ją. 
Widać było, że czuła się wspaniale, że przekonała mnie do zabawy . 
I w sumie bawiłam się znakomicie! Bałwana nazwałam Charlie, bo 
przypominał mi mojego kolegę z klasy, który zawsze w zimie ma 
czerwony nos od zimna. A właśnie, zimno! Przypomniałam sobie, że 
było mi zimno! Naprzeciwko bałwana była mała bujana ławeczka, zmontowana przez mojego tatę. 
Strzepałam z niej kurz i usiadłam. Zamknęłam oczy i długo się bujałam. Było tak spokojnie... Do 
czasu, kiedy usłyszałam dzwonki! Otworzyłam szybko oczy i zobaczyłam, że Charlie (nie ten z kla-
sy) ożył! Niesamowite, nieprawdaż? Ja i Charlie rozmawialiśmy długo ze sobą, każdego dnia przy-
chodziłam do niego i powoli stawaliśmy się przyjaciółmi. Jednak, gdy nadciągała wiosna, zaczęłam 
się martwić, co się stanie z moim przyjacielem. Ze smutkiem obserwowałam topniejący śnieg i 
przebiśniegi, które kiedyś uśmiechały się do mnie życzliwie, a teraz wyglądają tylko jak marne 
kwiatki na grobie. Pewnego ranka, naszedł pierwszy dzień wiosny.. Biegłam szybko na dół, żeby 
założyć kurtkę i być może po raz ostatni zobaczyć przyjaciela. Jednak Charliego nie było nigdzie.. 
Szukałam i szukałam.. Minęło dość dużo czasu, ale wreszcie zastałam bałwana, tylko pomniejszone-
go w takim stopniu, że wyglądał jak figurka zostawiona na ziemi. Spanikowałam na jego widok.. 
Wiedziałam, że nie mam dużo czasu, musiałam coś wymyślić. Moim pierwszym planem było schowa-
nie go do lodówki, ale co by było, jakby mama go odkryła.. Drugim... ech, nie było drugiego.. Musia-
łam go tak zostawić... Czułam się potwornie.. Łzy leciały mi z oczu, Charliebył moim jedynym przy-
jacielem.. Po chwili Charliego nie było.. Jednak postanowiłam, że następnej zimy ulepię go drugi 
raz. I udawało się za każdym razem! Teraz każdego roku lepię tego samego bałwana. 

Ala Czyżyk kl. 6a 
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FOCACCIA Z BURRATĄ I OLIWKAMI  
Składniki:  
- mąka pszenna, typ 550 – 300 g  
- sól – ½ łyżeczki  
- świeże drożdże – 10 g  
- letnia woda – 200 ml  
- oliwa – 50 ml  
- oliwki – 200 g  
- ser burrata – 250 g  
- świeży rozmaryn – kilka gałązek  
- sól morska gruboziarnista  
Sposób przygotowania:  
1.Drożdże rozcieramy w letniej (nie gorącej!) wodzie i odstawiamy na chwilę, by zaczęły pracować.  
2. Mąkę i sól przesiewamy przez sitko do miski. Dodajemy drożdże i energicznie zagniatamy masę. 
Ciasto powinno być jednolite, ale jego konsystencja będzie dość luźna i lepka.  
Ciasto przekładamy do osobnej miski wysmarowanej oliwą. Z wierzchu również pokrywamy je cien-
ką warstwą oliwy. Miskę przykrywamy ściereczką. Odstawiamy ciasto do wyrośnięcia na ok. 2 go-
dziny, aż podwoi swoją objętość. Wyrośnięte ciasto przekładamy do naczynia żaroodpornego wy-
smarowanego oliwą i rozprowadzamy palcami po jego dnie. Naczynie przykrywamy ściereczką          
i ponownie odstawiamy do wyrośnięcia na ok. 40 minut.  
3. Zanurzamy palce w oliwie i robimy nimi niewielkie zagłębienia na całej powierzchni wyrośniętego 
ciasta. Ciasto skrapiamy oliwą, oprószamy listkami świeżego rozmarynu i solą morską. Naczynie 
wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 230°C, a następnie zmniejszamy tempera-
turę do 200°C. Focaccię pieczemy ok. 20 minut, aż ciasto nabierze złotego koloru.  
4. Upieczoną focaccię odstawiamy na chwilę do przestygnięcia, a następnie dzielimy na porcje. Na 
każdy kawałek nakładamy ser burratę porwany na mniejsze kawałki. Podajemy z oliwkami. Całość 
dekorujemy gałązkami świeżego rozmarynu.  
Myślę że Focaccia z burratą i oliwkami jest ciekawym i nietypowym pomysłem na święta, na pewno 
spodoba on się waszej rodzinie!                                                                          Ala Czyżyk kl. 6a 

Racuchy z jabłkami 
Składniki: 
- 200 g mąki pszennej 
- 150 ml mleka 
- 2 jajka 
- 32 g cukru wanilinowego 
- 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
- 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
- 1 łyżka cukru pudru 
 - 2 mniejsze jabłka 
Wykonanie: Jabłka ścieramy na tarce o większych oczkach. Do miski wsypujemy mąkę, proszek 
do pieczenia, sodę, cukier puder, cukier waniliowy, dodajemy jajka i mleko. Lekko zmiksujemy na 
małych obrotach miksera lub wymieszamy trzepaczką do momentu uzyskania jednolitej konsy-
stencji. Pod sam koniec dodajemy starte jabłko.  
    Na rozgrzanej patelni z małą ilością oleju smażymy równe placuszki (nakładamy po jednej łyżce 
ciasta na patelnię). Gdy się zarumienią, wtedy obracamy za pomocą łopatki, aby były rumiane z 
obu stron. 
    Usmażone placuszki posypujemy lekko cukrem pudrem. Smacznego!  

Kalina Urban kl. 6a 
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Wyniki szkolnego etapu konkursu zDolny Ślązak 
Do etapu wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązak zakwalifikowali się: 
Gabriela Olszowa  8b – j. polski i matematyka; Artur Raczkowski 8d – matematyka i chemia; Adam 
Żołdak 4b – j. niemiecki; Milena Musiał 8b – j. polski; Jakub Socha 8b – historia; Elwira Radziwoń-
ska 8d – matematyka i Maksymilian Hasik 8d – j. angielski. 

          Wyniki Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 
  W XVI edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego w kategorii Skrzat 
Karol Kukła 3d zajął 1 miejsce, a w kategorii Beniamin Tymoteusz Skiba 6a zajął 1 miejsce. 
Wyróżnienia otrzymali: Michał Maciołka i Katarzyna Skotny               

                      Kolejne sukcesy piłkarzy z 2a 
   Uczniowie klasy 2a powiększyli swoją kolekcję medali w następujących zawodach: 
Wojciech Cieślik, Jan Ganicz, Franciszek Knapczyk, Kacper Kukła – I m-ce Copalnia Talentów. 
Mikołaj Marciniec – I m-ce Wrocławska Liga Talentów,  III m-ce Smok Cup i  wyróżnienie za 
Najlepszy Bilans Bramkowy. Wojciech Cieślik, i Kacper Kukła – III m-ce Wrocławska Liga Talen-
tów. 

 Sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej PIONIER 2021 
   W kategorii BIOLOGIA wyróżnienie otrzymali Gabriela Rotko 8a i  Szymon Markiewicz 8d, 
w kategorii PRZYRODA Paulina Socha 4c zajęła 5 miejsce w Polsce i otrzymała Dyplom Laureata. 
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Klimas, Nadia Wierzbicka, Martyna Daniszewska, Hanna Zub, 
Jan Mamczyński, Mikołaj Semeniuk i Antonina Meier.  

Rys. Ala Szlawska kl. 5c Rys. Michał Ziemblicki kl. 5c 

Rysunki Blanka Honc kl. 5c Rys. Agnieszka Juchta kl. 5e 

Rys. Ala Czyżyk kl. 6a 
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Rybka 
     Chciałabym opowiedzieć o mojej rybce. Ma na imię Tęczuś i jest Bojowni-
kiem Wspaniałym. Ma turkusowe płetwy oraz czarną główkę. Lubi jeść i to 
dużo :). Uwielbia gonić inne rybki w akwarium. Jest naprawdę bardzo piękny.                                                           
                                                                                         Paulina Socha kl. 4c 

                                              Chomik 
    Kiedyś miałam chomika o imieniu Ramen. Miała rok i uwielbiała obgryzać 
pręty od klatki. Była chomikiem dżungarskim, miała biały brzuszek, brązowe 
plecki z czarnymi i długimi paskami i małe, czarne oczka. Ramen była samicz-
ką, kupili ją moi rodzice w sklepie zoologicznym. Na początku chomiczka 
bardzo się bała i praktycznie cały czas spędzała w domku z drewna. Po ja-
kimś czasie przyzwyczaiła się do nowego środowiska i zaczęła do nas wycho-
dzić. Zaprzyjaźniłyśmy się i spędzałyśmy razem wiele czasu. Ramen lubiła pozować do kamery, 
więc mam po niej pamiątkę w postaci 299 zdjęć J. Teraz niestety jej ze mną nie ma, ale mam 
wciąż jej zdjęcia.                                                                                              Ala Czyżyk kl. 6a 

   Pingwin cesarski 
    Pingwiny mają wysokość do 130 cm i ważą do 45 kg. Są najcięższymi ptaka-
mi na świecie. Żyją na Antarktydzie. Ich pióra głowy i grzbietu są czarne, na 
brzuchu białe, a na piersiach i wokół uszu jasnożółte. Mają stałą temperaturę 
ciała. Aby zwiększyć ciepłotę ciała ruszają się, a żeby ochłodzić się, podnoszą 
skrzydła. Ich dieta składa się głównie z ryb i skorupiaków. Mogą nurkować na 
głębokość około 260 m i pozostawać pod wodą nawet 18 minut. Mimo posiada-
nia piór i skrzydeł nie latają. Żyją zazwyczaj około 20 lat.                                                                    

Kalina Urban kl. 6a 

miejsce. Michał, pozbawiony wyboru, usiadł z chłopakiem w białej koszuli.  
    Nowy uśmiechnął się życzliwie i wystawił rękę, Michał ścisnął dłoń nowego i przedstawił się .Ten  
powiedział: 
- Nazywam się Maciek – tak więc Michał poznał nowego kolegę. W międzyczasie do klasy weszła  
wychowawczyni, nie zwracając niczyjej uwagi. By skupić uczniów na sobie musiała powiedzieć pod-
niesionym głosem:  
- Dzień dobry kochani – klasa ucichła i słuchała o nowym planie lekcji i sprawach organizacyjnych. 
Zwieńczeniem monologu nauczycielki było przedstawienie nowych osób z klasy. Maciek po wyjściu 
z sali zaczepił Michała i zapytał go:  
– Idziecie gdzieś dzisiaj? - Maciek zapoznał nowego z planem:  wraz z Jankiem, Dominikiem, 
Staszkiem i Frankiem mieli zamiar iść do Janka, który mieszkał najbliżej szkoły. Po zapytaniu 
Janka o zgodę zaproponował Maćkowi, by ten do nich dołączył. Maciek, jako że rodzice pozwolili 
mu pójść gdzieś z nowymi kolegami po rozpoczęciu roku szkolnego, od razu przystał na pomysł i 
razem z paczką znajomych poszli do domu Janka. 
    Mieszkanie Janka był rzeczywiście niedaleko, zaledwie kilka minut pieszo od szkoły. Weszli do 
środka i na Michała od razu wskoczył pies, dosyć mały i szary, wylizał mu jego jasne spodnie. Ja-
nek zareagował natychmiast, odciągając suczkę na bok. Przeprosił nowego, ale ten powiedział, że 
nic się nie stało. Poszli do salonu, który na pewno nie był zaprojektowany na tyle osób, Staszek 
musiał siedzieć na podłodze, ale chłopakowi najwyraźniej to nie przeszkadzało. Wszyscy zwrócili 
uwagę na Maćka i zaczęli zadawać mu pytania. 
C.d.n.                                                                                                        Jakub Lubiszewski kl. 8c 
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Czy wiesz, że:  

- Ziemia jest jedyną planetą w naszym Układzie Słonecznym, której nazwa nie pochodzi od imie-
nia rzymskiego lub greckiego boga. 
- W Singapurze zakazane jest żucie gumy do żucia. 

Gabrysia Konopka kl. 6a 
 

- Pszczoły potrafią tańczyć. Poprzez zataczane w powietrzu okręgi sygnalizują nowe źródło pyłku 
czy nektaru. 
- To kozy były pierwszymi zwierzętami, którymi opiekowali się ludzie już ponad 9000 lat temu. 
- Prawdopodobnie nie istnieją dwa identycznie tygrysy, ponieważ paski zdobią zarówno ich futra, 
jak i skórę, i są unikalne dla każdego osobnika. 
- Choć motyle posiadają dwoje oczu, które wyposażone są w tysiące soczewek, to widzą niewiele 
kolorów – zaledwie zielony, żółty i czerwony. 

Blanka Honc kl. 5c  
 

- Największy pojedynczy płatek śniegu, jaki kiedykolwiek był widoczny, miał 38 centymetrów 
szerokości i 20 cali grubości. 
- Lód jest w rzeczywistości zaliczany do minerałów. 
Oczy reniferów zmieniają kolor ze złotego latem na niebieski zimą, aby umożliwić im lepsze wi-
dzenie w ciemności.     

                                                                             Aleksandra Siuda kl.4c 
 

- Chińska śliwa jest jedną z niewielu roślin, które kwitną zimą. Jej kwiaty są bardzo popularnym 
motywem w azjatyckim malarstwie i poezji. Stała się ona symbolem nadziei, wytrwałości, piękna, 
czystości, a także przemijania. 
- Niektóre ze zwierząt mają niesamowitą zdolność do zmiany koloru w czasie zimy. Zaliczają się 
do nich: lis polarny, zając arktyczny, pardwa górska, renifer tundrowy i gronostaj. 
- Zwierzęta znalazły wiele sposobów na przetrwanie zimy. Znajdziemy wśród nich migrację, hi-
bernację, gromadzenie zapasów żywności, zmianę ubarwienia oraz zwiększenie zagęszczenia 
futra. 

Paulina Socha kl. 4c 
 

- Miesiące grudzień, styczeń i luty to miesiące zimowe na półkuli północnej, ale na półkuli połu-
dniowej (na przykład w Australii) najzimniejsze miesiące roku to czerwiec, lipiec i sierpień. 
- Istnieją dwa rodzaje śniegu: mokry i suchy. 
- Przeciętny płatek śniegu spada z nieba z prędkością 4,8 kilometra na godzinę. 

Martyna Daniszewska kl. 4d 

    Chciałbym Wam przedstawić i zachęcić do gry rodzinnej pt. BAN-
KRUT. Gra polega na wymianie towarów niczym kupcy na targu, gdzie 
trzeba być spostrzegawczym, potrafić się targować, kupować rozsąd-
nie, ale czasami bardzo szybko. Gra jest bardzo dynamiczna, szybka, 
również z użyciem głosu uczestników, którzy mogą się wymieniać towa-
rami. Jest przy tym wiele śmiechu, radości, nieoczekiwanych zwrotów 
akcji. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej punktów za umiejętne ko-
lekcjonowanie towarów.  

Zbierasz, co chcesz – może to być złoto, owieczki, zboże, zioła, ryby. Cała rozgrywka trwa do 30 
minut i mogą w niej uczestniczyć od 3 do 6 osób. Emocje gwarantowane! 

Michał Ziemblicki, kl. 5c 
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Bieszczady 
  Moim zdaniem warto zobaczyć Bieszczady zimą. Pewnie 
kojarzycie najwyższe bieszczadzkie szczyty takie jak: 
Tarnica, Połonina Wetlińska czy Połonina Caryńska. Ja jed-
nak chciałabym wam opowiedzieć o mniejszych i mniej zna-
nych miejscach.  
Bacówka Jaworzec 
Bacówka PTTK Jaworzec, znajduje się przy czarnym szlaku 
na przełęcz Orłowicza przez Krysową, Wysokie Berdo nad nieistniejącą już wsią Jaworzec. Po-
wstała w latach 1975-1976 w ramach akcji budowania podobnych obiektów w polskich górach. Co 
ciekawe, bacówka PTTK Jaworzec znajduje się w jednym z najciemniejszych miejsc w Europie 
Środkowej, co niezwykle sprzyja oglądaniu gwiazd. Serwują tam  rozgrzewającą herbatkę zimową. 
Bacówka pod Małą Rawką 
W ramach tej samej akcji w roku 1979 powstała Bacówka PTTK Pod Małą Rawką, która znajduje 
się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego - 930 m n.p.m. przy zielonym szlaku z przeł. 
Wyżniańskiej na Małą i Wielką Rawkę,900 metrów od drogi łączącej Ustrzyki Górne i Wetlinę. 
Pomiędzy Połoniną Caryńską a pasmem granicznym i górą Kremenaros - trójstykiem granic Polski, 
Ukrainy i Słowacji. Zjadłam tam przepyszne naleśniki z jagodami. 

Schronisko nad Smolnikiem  
Schronisko nad Smolnikiem w roku 2012 zostało odbu-
dowane po pożarze, w którym spłonęło w lutym 2010r. 
Znajduje się ono na wysokości 620m n.p.m., pod lasem 
we wsi Smolnik, tuż obok trawiastego lądowiska dla 
samolotów i szybowców. Gospodarzami są pani Iza i pan 
Krzysztof, którzy serwują pyszną herbatę, ciasta do-
mowej roboty - między innymi doskonałą szarlotkę. Do 

schroniska można podejść spacerkiem w pół godziny lub dojechać samochodem terenowym.  
 Kiedy więc będziecie wybierać się na zimową wyprawę w Bieszczady, zajrzyjcie do tych miejsc. 
Pamiętajcie o nartach, sankach lub jabłuszkach no i oczywiście o ciepłej czapce i rękawiczkach. 
Mam nadzieję, że będziecie mieć wspomnienia tak miłe jak ja. Polecam Bieszczady!                                                                                                                 

 Aleksandra Siuda kl. 4c 

Piłka ręczna 
   Piłka ręczna to sport drużynowy uprawiany na całym świecie. W jednej 
drużynie gra 7 zawodników, którzy podczas rozgrywki próbują strzelić 
jak najwięcej bramek. Gracze mogą uderzać piłkę, wybijać i ją łapać. 
Gracz, z wyjątkiem bramkarza, może zrobić maksymalnie 3 kroki z piłką 
w rękach. Boisko do gry w piłkę ręczną ma wymiary 40 na 20 metrów. 

Martyna Daniszewska kl. 4d 
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