
 16 

 

 IKAREK 

Nr 2/2010 

Grudzień 2010 

 
Gazetka szkolna SP 118 

 
Bulwar Ikara 19 
54-130 Wrocław 

 
e-mail: ikarek@o2.pl 

  

Zespół redakcyjny: 
Paulina Adamowicz 4c, Michał Biernat 6a, Ola Bober 5b,  Ada 
Buczek 4a, Karolina Butryn 2b, Weronika Chrzanowska 6b, 

Kasia Franczak 4d, Weronika Głogowska 4a, Hania Grześkowiak 
2c, Ola Grześkowiak 4c, Kinga Hądzlik 5b, Ola Hołda 5b,  

Matylda Jarmoluk 4d, Natalia Jelonek 4c, Natalia Jezior 4b, 
Franek Kolebuk 4a, Weronika Kowalczyk 5b, Kacper Kulik 4a, 
Michał Lipnicki 3d, Karolina Machińska 4a, Karol Machoś 4b, 
Tymek Makowski 4b, Julka Maśluszczak 6b, Kuba Nykiel 5e, 
Natalka Rotte 3d, Adam Ryczkowski 4b, Kasia Rydzewska 3d, 

Małgosia Rydzewska 3d, Ania Sniechowska 5b, Natalka  
Szostak 3d, Kaja Urbaniuk 2a, Ewa Wilczek 6b, Adam  

Wiśniewski 3c. 
 

Opiekun: 
Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

Humor z zeszytów szkolnych 
- W muzeach znajdują się rzeczy, które trącą myszką i są pięknem 
- „Hołd pruski” siedzi na fotelu i w ręce trzyma miotłę 
- Bardzo lubię śpiew, ale do śpiewu potrzebny jest chór 
- Muzyk zagrał piękny utwór na szczypcach 
- Gramatyka nie jest wesoła, ale złośliwa. 
 
 

Jasiu mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym Ci coś ofiarować pod choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z mate-
matyki. 
- Za późno, mamusiu. Kupiłem juŜ perfumy... 
 

Na komendzie Policji: 
- Obywatelu Mikołaju, czemu płaczecie? 
- Bo ktoś zabrał mój worek. 
- Z premedytacją? 
- Nie, z prezentami...   
 
 
- O co prosiłeś świętego Mikołaja w tym roku? 
- śeby przychodził częściej... 

                         Wybrali: Adam Ryczkowski i Natalia Jezior kl. 4b 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
Za nami ponad trzy miesiące nauki, a przed nami Święta BoŜego Naro-

dzenia i związana z tym dłuŜsza przerwa od wytęŜonej pracy. JuŜ pewnie kaŜdy 
się na to cieszy:  na rodzinne spotkania, na wyjazdy i choinkę, na prezenty. Ale 
kiedy za oknem jest zimno i dzień coraz krótszy, a nas dopada zmęczenie - kaŜdy 
znajduje swój sposób na poprawę nastroju. W tym numerze „Ikarka” dzielimy się 
z Wami naszymi „pomysłami na niepogodę”, udowadniamy, Ŝe w naszej szkole 
nie ma nudy, bo są ciekawe zajęcia pozalekcyjne, proponujemy Wam dobrą 
ksiąŜkę, a przede wszystkim... lekturę naszej gazetki. 

Redakcja 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru  
przyniesie Wam spokój i radość.  
Niech przyjście na świat Chrystusa  
przyniesie ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość... 
Niech kaŜda chwila Świąt BoŜego Narodzenia  
Ŝyje własnym pięknem, a Nowy Rok  
obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.  
Niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia. 

 

 

 

 

ks. Jan Twardowski 

Dlaczego jest święto BoŜego Narodzenia? 
 

Dlaczego jest święto BoŜego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdkę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 
 

Dlatego, Ŝeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, Ŝeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, Ŝeby sobie przebaczać. 
 

śeby kaŜda czarodziejka po trzydziestu latach 
Nie stawała się czarownicą. 
 

Udostępniła Karolina Machińska kl.4a 

 

Tadeusz Śliwiak: W zimową noc. 

Synku, śnieg pada, 
syneczku, zaśnij, 
noc opowiada 
zimowe baśnie. 
 

Rąk nie wyciągaj 
ku śnieŜnym gwiazdom, 
gdy ich dosięgniesz, 
gwiazdy pogasną. 
 

Mróz się zakrada 
pod okno nasze. 
Nie bój się, nie chce 
ciebie przestraszyć. 
 

Na szybach kwiaty 
maluje srebrne. 
Wiatr tobie nuci 
pieśni kolebne. 
 

Synku, śnieg pada, 
niech sobie pada. 
Zimowe baśnie 
noc opowiada. 
 

         Wybrała Weronika Kowalczyk kl. 5b 
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          Wiersz o zimie.                  

Zima, zima przyszła do nas wreszcie. 
Gdy się zobaczy pierwszy śnieg, 
to trzeba powiedzieć dzieci reszcie.                       
Kiedy śnieg pada na górkę,                                             
to bierzcie sanki i ... na podwórko. 
                                                                                                                                           
Mama na drutach czapki dzierga, 
a my pomagamy tacie przystroić świerka. 
Cała rodzina siedzi przy kominku 
i myśli o swoim upominku. 
Mikołaj ze skrzatami prezenty pakuje 
i się przy tym bardzo raduje. 
 
              Napisała Paulina Adamowicz kl. 4c 

Na dworze zimno i ciemno. 
śnieg z nieba leci i leci, 
a na zaśnieŜonych górkach 
bawią się na sankach dzieci. 
 
ŚnieŜkami się rzucają, 
na nartach zjeŜdŜają, 
w śniegu się chowają 
i na Mikołaja czekają. 
 

 Napisała Natalia Jezior kl. 4b 

Wigilia w naszej klasie 

      W tym dniu kaŜdy uczeń 
przychodzi odświętnie ubrany. 
Na początku przygotowujemy 
świąteczny stół, udekorowany 
gałązkami świerku i zapalamy 
świece. Potem składamy sobie 
nawzajem świąteczne Ŝyczenia  
i dzielimy się opłatkiem oraz 
słuchamy kolęd. Wszyscy są dla 
siebie mili i serdeczni. 

 

   Napisała Natalka Rotte kl. 3d 

Rys. Karolina Butryn  kl. 2b Rys. Hania Grześkowiak kl.2c 

Rys. Matylda Jarmoluk kl. 4d 

Rys. Karolina Machińska kl. 4a Rys. Ola Hołda kl. 5b 

Rys. Natalia Rotte  kl. 3d Rys. Natalia Szostak i Michał Lipnicki kl. 3d 

Rys. Kaja Urbaniuk kl. 2a 
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1. ZjeŜdŜasz na nich na stoku. 

2. Czekamy na niego 6 grudnia. 

3. Jeden z opadów atmosferycznych. 

4. Pomocnik św. Mikołaja. 

5. Sprzęt potrzebny do kuligu. 

6. Maluje na oknach piękne zimowe kwiaty. 

7. Hokejówki lub figurówki. 

8. . . .  snowbordowa. 

9. Chronią ręce przed zimnem. 

10. Jedna z pór roku. 

11. Zimą moŜe być . . . temperatura. 

12. Ochrania szyję przed zimnem. 

       1.              

  2.                     

    3.                

       4.            

       5.              

    6.                

       7.              

   8.                  

9.                           

      10.              

       11.                 

     12.                 

                

    1.                

2.                        

     3.                     

4.                      

1. Płynie nieubłagalnie.                                

2. Ostatni miesiąc roku szkolnego. 

3. Pomarańczowy owoc do jedzenia. 

4. Sprawdzamy jej prognozę na dziś lub jutro. 

1. Pierwszy król Polski . . . Chrobry. 

2. Męskie imię rozpoczynające się na literę A. 

3. Przepływamy nią jezioro lub rzekę. 

4. Stolica Polski. 

5. Zbiór liter uporządkowanych w wyznaczonej  
i niezmiennej kolejności. 

6. Pierwszy dzień tygodnia. 

 

Autorzy krzyŜówek: 

Nr 1: Ola Hołda kl. 5b   

Nr 2 i 3 :Adam Ryczkowski kl. 4b 

1.                  

2.              

3.              

4                  

5.                 

6.                   
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Z  przymruŜeniem  oka 

Rozmowa ze Świętym Mikołajem 
 

 - Ile masz lat,Święty Mikołaju? 
- Urodziłem się w 270 roku, czyli mam 1740 lat. 
- Jak masz na nazwisko? 
- Nie mam nazwiska, ale w róŜnych krajach róŜnie mnie  
nazywają. 

 
Imiona Mikołaja na świecie: 

Anglia - Father Christmas, Austria - Chriskind, Belgia - Christkind, Noel, Saint Nicholas; 
Brazylia - Papai Noel, Chiny - Che Dun Lao Ren, Chorwacja - Bozic Bata, Sveti Nickola; 
Dania - Julemanden, Finlandia - Joulupukki, Francja - Pere Noel lub le Petit; Holandia - 
Christkind, Noel, Saint Nicholas, Sinterklaas; Islandia - Jolasveinn, Japonia - Santa Kuro-
usu, Litwa - Kaledu Senu, Meksyk - San Nicolás, Santa; Niemcy - Kris Kringle, Christkind, 
Saint Nicholas, Weihnachtsmann,;Norwegia - Julenissen, Rosja - Died Moroz, Dieduszka 
Moroz; Szwajcaria - Saint Nicholas, Chriskind; Szwecja - Jultomten, Włochy - Babbo Na-
tale  
- Ile znasz języków? 
- Na świecie jest 6-7 tys. róŜnych języków.  Znam połowę z nich. Dostaję 6 mln listów 
rocznie. Moje elfy, które pomagają mi na nie odpisywać, muszą znać tyle samo języków, 
co ja. 
 - Kto jest twoim stylistą? 
- Czerwony płaszcz i czapkę, którą wszyscy znacie, noszę od 1930 roku. „Coca cola” 
zrobiła wtedy reklamę ze mną w tym stroju. 
- Jak nazywa się twoja Ŝona? 
- Nie mam Ŝony, ale niektórzy Ŝartują, Ŝe moja Ŝona nazywa się Merry Christmas.  
  W Anglii nazywam się Father Christmas. Po angielsku Mary to Maria a Merry Christmas 
  to „Wesołych Świąt”. 
- Czy masz ulubiony dowcip na swój temat? 
- Tak:  
„- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyŜwy. 
- A co, nie chcesz juŜ pociągu? 
- Chcę, ale jeden juŜ znalazłem w waszej szafie.” 
- Gdzie mieszkasz i gdyby któryś z naszych czytelników chciał wysłać do ciebie list, 
to na jaki adres powinien go wysłać? 
- Mieszkam na Uszatej Górze (Korvatunturi) w Laponii. Mój adres korespondencyjny:   

Santa Claus 
Arctic Circle 

96930 Rovaniemi 
Finland 

Wywiad przeprowadziła Kaja Urbaniuk kl. 2a 

 

Rys.  
 
N 
a 
t 
a 
l 
i  
i 
 
J 
e 
z 
i 
o 
r 
 
 kl. 4b 
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W naszej szkole nie nudzimy się, bo są róŜne dodatkowe zajęcia. Jednymi z moich 

ulubionych są zajęcia z języka niemieckiego. Uczymy się tam róŜnych nowych słówek, rysujemy,  
 bawimy się w wesołe zabawy na dywanie. Zajęcia z języka niemieckiego są wspaniałe. 

Kasia Rydzewska kl. 3d 
 

W naszej szkole jest wiele dodatkowych zajęć. Ja wybrałam chór, dlatego, Ŝe na tych 
zajęciach ćwiczy się śpiew, a potem śpiewa się na scenie. Lubię śpiewać i myślę, Ŝe zajęcia chóru 
są bardzo ciekawe.       Natalia Rotte kl. 3d 
 

W szkole po południu odbywają się tańce. Ćwiczymy tam hip-hop i akrobatykę.  
Występujemy na róŜnych konkursach. Tańce prowadzi pani Karolina Szymańska. Bardzo mi się 
tam podoba.                   Natalka Szostak kl. 3d 
 

W środy w szkole odbywają się zajęcia o nazwie „Gry i zabawy” dla klasy 3 c. Prowadzi 
je pani Danuta Stanaszek. To są róŜne gry i zabawy sportowe, które nas rozgrzewają i stanowią 
duŜą przyjemność.                 Adam Wiśniewski kl. 3c 
 

Lubię brać udział w zajęciach koła dziennikarskiego, które odbywają się w piątki na 7 
lekcji. Uczęszcza na nie duŜo uczniów. Podczas trwania koła (i równieŜ w domu) dzieci redagują 
róŜne artykuły, rysują, piszą wywiady, wyszukują zdjęcia i redagują kącik humoru. Dzięki tym 
zajęciom, wydajemy szkolną gazetkę „Ikarek” (co 2 miesiące). Bardzo lubię koło dziennikarskie. 
Często przychodzę do biblioteki, dzięki temu mogę poświęcić czas na przygotowanie się do za-
jęć.        Franek Kolebuk kl. 4a 
 

  Wyjątkowo ciekawym kółkiem w naszej szkole jest koło informatyczne. Odbywa się ono 
we wtorki od 7.00 do 8.00. Wykonujemy tam róŜne ćwiczenia z wykorzystaniem komputera. 
Ostatnio, na przykład, tworzymy swoje strony internetowe. 
 Dzięki prowadzącej koło pani Magdalenie Krawczyk, moŜemy zgłębiać tajniki pikseli, bajtów...
                         Michał Biernat kl.6a 
 

 Bardzo podoba mi się koło „Logomocja”. Są to zajęcia informatyczne, na których pro-
gramuje się w języku logo. Lubię je, poniewaŜ interesuję się informatyką. Zapraszam na zajęcia. 

Tymoteusz Makowski kl. 4b 
 

 Moje ulubione zajęcie to kółko dziennikarskie, dlatego, Ŝe tworzymy gazetkę szkolną. 
Adam Ryczkowski kl. 4b 

 

 W szkole podobają mi się kółka: dziennikarskie, matematyczne, matematyczno-
przyrodnicze i siatkówki, bo są ciekawe.     Natalia Jezior kl. 4b 
 

 W poniedziałki na 7 lekcji jest koło plastyczne - moje ulubione. Na kaŜdych zajęciach 
pani wyznacza temat i dzieci to rysują (oczywiście, jeśli chcą). Czasem pani ma masę solną lub 
farby i inne przybory plastyczne.                Matylda Jarmoluk kl. 4d 
 

 Moim ulubionym zajęciem pozalekcyjnym jest koło plastyczne. Bardzo lubię chodzić na 
to kółko, poniewaŜ uwielbiam szkicować, malować, lepić z gliny. Wspaniałe jest wszystko, co zwią-
zane jest z kartką, ołówkiem, pędzlem i gliną. Kocham rysować i to jest moje hobby. 

Weronika Chrzanowska kl. 6b 

Chodzę na wiele kółek, ale najbardziej podobają mi się koło teatralne i wokalno-taneczne. Na 
pierwszym uczymy się tekstów apeli i odgrywamy róŜne scenki. Na drugim śpiewamy. Oba zajęcia 
mi się podobają dlatego, Ŝe śpiew to moja pasja.        Ewa Wilczek kl. 6b 
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„TAJEMNICA ZAKLĘCIA”  
 Od jakiegoś czasu ciągle wracam do trylogii, której autorem jest 
Cliff McNish. Jej pierwszy tom nosi tytuł „Tajemnica Zaklęcia”. 
Rachel, wraz z młodszym bratem, Erykiem i rodzicami prowadzi spokojne 
Ŝycie. Pewnego sobotniego poranka rodzeństwo zostaje porwane w nie-
znane, tajemnicze miejsce. Panująca tam wiedźma, Dragwena, od dawna 
porywa dzieci z Ziemi, ale oni są jej ostatnimi ofiarami... Zła wiedźma 
chce wykorzystać magiczną moc Rachel do swoich straszliwych planów, 
ale nie tylko ona pokłada w dziewczynce swoje nadzieje... 

 To jeszcze nie koniec przygód rodzeństwa, w kolejnych tomach znajdziemy 
jeszcze ciekawsze. 

Mnie w tej ksiąŜce zaciekawiła akcja i zafascynowali bohaterowie. Polecam ją 
Wam do przeczytania. 

  Natalia Jezior kl. 4b 

 ,,O czym szumią wierzby” 
 

            „O czym szumią wierzby” autorstwa Keneth Grahame, to 
piękna ksiąŜka, która opisuje przygodę czerech zwierząt: Ropu-
cha, Szczurka, Kreta oraz  Borsuka. 
Ropuch, bogaty i zuchwały mieszkaniec ropuszego dworu ma 
„talent” do wielkich kraks samochodowych. 
 Niestety trafia do więzienia. 
W tym czasie zamieszkują jego dom zwierzęta z lasu. Na całe 
szczęście Ropuch zostaje uwolniony. Z pomocą ruszają mu przyja-
ciele, by podbić ropuszy dwór. 
             W ksiąŜce podobali mi się bohaterowie, ich przygody  
i sposób ich opisania przez autora. Polecam ją do przeczytania. 
 

Karolina Machińska kl.4a 
 

     „PAN PONIEDZIAŁEK” 
 

 Pewnego dnia kilkunastoletni chłopiec dostaje od tajemnicze-
go nieznajomego dziwny, metalowy rekwizyt, który na zawsze odmie-
nia jego Ŝycie. Ten przedmiot,  to wskazówka magicznego klucza  
o czarodziejskiej mocy.  Dzięki niemu chłopiec zdobywa  nadprzyro-
dzone zdolności . A to dopiero pierwsza przygoda z wielu! 
Siedem kluczy, tysiące potworów, Dobro i Zło! Kto wygra? Odpowiedź 
znajdziesz w ksiąŜce „Pan Poniedziałek” australijskiego pisarza Gartha 
Nixa. 
Ja ją juŜ znam i  z  duŜą przyjemnością sięgam po następne części tej 
siedmiotomowej serii. 
 

                                                                        Jakub Nykiel kl. 5e 
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       Jest to pies średniej wielkości,  
myśliwski. Z powodu swej krótkiej, łatwej do 
pielęgnacji sierści, stał się psem domowym, a 
w konsekwencji takŜe i miejskim. Nie byłoby w 
tym nic złego, gdyby nie fakt, Ŝe jest to pies 
z silnym instynktem łowieckim, a co waŜne jest psem gończym. A, 
jak sama nazwa wskazuje, pies gończy potrzebuje duŜej dawki ru-
chu. 
Z charakteru jest to pies łagodny, spokojny, ale nie moŜe zostać 
sam w domu, poniewaŜ wówczas demoluje całe mieszkanie. Powraca-

jący z pracy i ze szkoły domownicy mogą być przeraŜeni! 
Tekst i rysunki: Julia Maśluszczak kl. 6b 

  

 Maltańczyk jest to rasa psów naleŜąca do towarzy-
skich. Jednocześnie jest jedną z ras najstarszych, znaną w sta-
roŜytnym Egipcie, Rzymie i Grecji. 

Włos u maltańczyków jest długi i biały, wcale nie jest 
gubiony przez psy, ale naleŜy  je czesać codziennie. Te psy po-
trzebują duŜo uczucia i  troski.  Sama wiem,  
bo mam takiego psa. 

      Tekst i rysunek: Kinga Hądzlik kl. 5b 
 

    
 Zimą  w czasie góralskiego karnawału od dziesiątków lat w kaŜdej podhalańskiej wsi 

toczy się ostra rywalizacja o prymat w powoŜeniu kumoterkami. Wyścigi kumoterek, a oficjalnie 

„Kumotersko Gońba”, tradycją sięga lat ’50. Na początku zawody odbywały się w dwóch, trzech 

wsiach; po latach dołączyły pozostałe wsie i tak co roku w pierwszy weekend po Święcie Trzech 

Króli (6 stycznia) rozpoczyna się Góralski Karnawał.  

 KaŜde wyścigi rozpoczynają się od „Parady Gazdowskiej”. Polega 
ona na zaprezentowaniu się zaprzęgu przed komisją, celem której jest wy-
branie  najładniejszego zaprzęgu; komisja zwraca szczególna uwagę na do-
bór koni (maść, wzrost, a nawet rasę),  dobór uprzęŜy i zachowanie przy tym 
stylu góralskiego (chomąta z szalikami i główkami koni, oraz ogłowia z ozdob-
nymi krzyŜami) oraz ubiór Kumotra i Kumotki. Dodatkową konkurencją pod-
czas zawodów są wyścigi skiringu i ski-skiringu, wymagające wielkiego kunsz-
tu powoŜenia koniem, jak równieŜ bardzo dobrych umiejętności narciar-

skich. W skiringu osoba jadąca na nartach powozi równocześnie koniem, natomiast w ski-skiringu 
koniem powozi jadący na nim jeździec, a zadaniem narciarza jest utrzymanie się na nartach za 
pędzącym koniem.   

         Weronika Chrzanowska kl. 6b  
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Rozmowa z panią Małgorzatą Niedzielą 
- Dzień dobry, jesteśmy z koła dziennikarskiego. Czy moŜemy przeprowadzić z panią wywiad? 
- Tak. 
- Czy lubi pani czytać ksiąŜki? 
- Lubię. 
- A jakie ksiąŜki naleŜą do pani ulubionych? 
- Przygodowe, ale ostatnio zaczytuję się w ksiąŜkach Moniki Szwai. 
- Jaki był dla pani w dzieciństwie ulubiony przedmiot w szkole? 
- Matematyka i historia. 
- Jak długo uczy pani w tej szkole? 
- Pięć lat. 
- Czy oprócz matematyki uczyła pani czegoś jeszcze? 
- Nie. 
- Jakiej klasy jest teraz pani wychowawczynią? 
- 6c. 
- Czy pani lubi pracować z dziećmi? 
- Lubię. 
- Dziękujemy za rozmowę. 
 

Weronika Głogowska i Ada Buczek (przy współpracy Kacpra Kulika) kl. 4a 
 

 

            Rozmowa z Olą Urbanek 
- Czy cieszysz się z tego powodu, Ŝe jesteś przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego? 
- Tak. 
- Czy jest to duŜy obowiązek? 
- Na razie nie. 
- Liczyłaś na to, Ŝe wygrasz wybory? 
- Niezbyt. 
- Na czym polega Twoja praca? 
- Na organizowaniu imprez, róŜnych uroczystości i na reprezentacji szkoły. 
- Czym zajmujesz się w wolnej chwili? 
- Na razie to nie mam wolnej chwili. 
- Do którego gimnazjum chciałabyś pójść po skończeniu naszej szkoły? 
- Do gimnazjum nr 1 lub 28. 
- Jakie lubisz zajęcia pozalekcyjne? 
- Z przyrody i matematyki. 
- A na jakie kółka chodzisz? 
- Matematyczne i języka polskiego. 
- Czy masz jakieś zwierzątka? 
- Tak, psa. 
- Dziękuję za rozmowę. 
 

Weronika Kowalczyk kl.5b 



 6 

 

 

SONDA: Co lubisz robić w zimie?  
Wśród naszych kolegów i koleŜanek z róŜnych klas przeprowadziliśmy krótką sondę. Poprosiliśmy 
ich o odpowiedź na pytanie: Co lubisz robić w zimie? Oto odpowiedzi:  

Julia 5a: Jeździć na łyŜwach 

Dominika 5a: Jeździć na nartach 

Weronika 5a: Narty i snowboard 

Klaudia 5a: Jeździć na łyŜwach 

Ada 4a: Bawić się z koleŜankami na górce 

Ania 5b: Brać swojego psa na spacer i bawić się w śniegu 

Ania 5b: Jeździć na snowboardzie 

Kinga 5b: Bawić się z przyjaciółmi, wyjeŜdŜać na ferie 

Natalia 4a: Bawić się z przyjaciółmi i zjeŜdŜać na nartach 

Ola 4d: Jeździć na łyŜwach 

Ola 4d: Bawić się na śniegu 

Asia 4d: Jeździć na nartach 

Oliwia 5b: Jeździć na łyŜwach i sankach 

Igor 5b: Jeździć na snowboardzie 

Damian 5b: Jeździć na snowboardzie i bitwę na śnieŜki 
 

Sondę przeprowadziła Weronika Kowalczyk kl. 5b 

SONDA: Jakie są Twoje ulubione zajęcia pozalekcyjne? 

• SKS (Paweł 4a) 

• zajęcia z Barbadosu - język angielski (Asia 3b) 

• kółko teatralne (Paulina 4d) 

• kółko wokalno-taneczne (Magda 4d) 

• koło plastyczne (Matylda 4d) 

• koło ekologiczne (Kacper 4d) 

• koło plastyczne (Maja 4d) 

Jakie masz propozycje nowych, innych zajęć, które mogłyby się 
odbywać w naszej szkole? 
• kółko dyskusyjne, dla tych którzy lubią duŜo mówić (Ada 4a, Kacper 4a) 

• kółko zabaw uczonych (Magda 4d) 

• kółko ciszy (Paulina 4d) 

• zajęcia gry na gitarze, gotowania i rzeźbienia (Maja 4d, Karolina 4a i Matylda 4d) 
 

Przyznacie, Ŝe niektórzy uczniowie mają dość oryginalne pomysły?:) 

                  Wypowiedzi zebrali: Ada Buczek i Kacper Kulik kl. 4a 
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KĄCIK KĄCIK KĄCIK KĄCIK ---- ZABAWA Z KOMPUTEREM ZABAWA Z KOMPUTEREM ZABAWA Z KOMPUTEREM ZABAWA Z KOMPUTEREM    
„Need for Speed: Carbon” 
 Need for Speed: Carbon to odsłona jednej z najbardziej lubianych serii gier kompute-
rowych. Jest do wyboru ponad 50 samochodów, które moŜna tuningować  (ulepszać, modyfiko-
wać). MoŜna wziąć udział w róŜnych typach wyścigów. Ale jeŜeli trochę się „narozrabia”, to poli-
cja wyśle patrole. A gdy uderzy się w inne auto lub znak drogowy... to naleŜy się spodziewać 
policyjnego pościgu. Biorą w nim udział cywile i policja. Rozkładane są kolczatki i moŜna wpaść na 
blokadę. Na szczęście pościg teŜ moŜe wpaść w pułapkę. 

Wadą gry jest to, Ŝe kaŜda tablica rejestracyjna samochodu ma napis Carbon. 

Źródło: Internet 
                                                     Napisał Adam Ryczkowski kl. 4b 

KĄCIK FILMOWY—- to warto obejrzeć!   
Avatar 

Film „Avatar” opowiada historię Jake’a Sully, który był Ŝołnierzem i  walcząc na wojnie 
został inwalidą. Został wybrany zamiast brata – naukowca, który wcześniej zginął, do lotu na 
planetę „Pandora”. Jake steruje tak zwanego  „awatara”, czyli połączenie DNA ludzkiego i 
tutejszych mieszkańców (Na’vi). 

Dochodzi do konfliktu pomiędzy ludźmi i tubylcami, w którym główny bohater staje po 
stronie Na’vi. 

Według mnie, reŜyser James Cameron stworzył najlepszy film przygodowy wszechczasów. 
Podoba mi się teŜ wersja 3D, poniewaŜ wszystko wygląda tak realistycznie.                                                                                                 

 Napisał: Adam Ryczkowski kl. 4b 

The Karate Kid 
„The Karate Kid” –  to amerykański film akcji z 2010 r. w reŜyserii Haralda Zwarta, bazujący na 
filmie o tym samym tytule z 1984 r. Większość ujęć nakręcono w Pekinie (Chiny). Zdjęcia trwały 
od lipca 2009 do 16 października 2009. Premiera filmu w USA miała miejsce 10 czerwca 2010,   
a w Polsce odbyła się 24 września 2010 r. 

Dre (Jaden Smith) razem z matką przeprowadza się do Chin, gdzie próbuje ułoŜyć sobie 
Ŝycie, m. in. relacje z rówieśnikami. Jest jednak odrzucany i poniŜany do momentu, aŜ przez 
przypadek poznaje pana Hana (Jackie Chan). Ten ratuje Dre podczas jednej z potyczek  
z miejscowymi i oferuje swą pomoc w nauce sztuk walki, aby chłopiec mógł się bronić przed inny-
mi. Nauka jest długa i Ŝmudna, a początkowo młodemu Dre wydaje się dziwna (tu odniesienie do 
pierwowzoru z 1984 r., tak jak w pierwszym „Karate Kid” – ostatecznym celem młodego ucznia 
jest, za namową nauczyciela, pokonanie swoich „oprawców” w turnieju sztuk walki). 

W filmie podobała mi się akcja- piękny pokaz sztuk walki. 
Poleca: Michał Lipnicki kl. 3d 

Źródło - Internet 
 

  

Z bólem informujemy, Ŝe 30 listopada odeszła od nas pani Gabriela 
Kownacka, znana aktorka teatralna i telewizyjna, która urodziła się 
we Wrocławiu. Pamiętamy Ją między innymi z roli Anki w serialu 
„Rodzina Zastępcza”. 

 Pani Gabriela była dla mnie wielkim autorytetem i bardzo 
Ŝałuję, Ŝe przegrała walkę z chorobą.  
              Michał Biernat kl. 6a 
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Na XIII Gali Poezji Dziecięcej, która odbyła się 25 listopada 2010 r.  
zaprezentowali się zwycięzcy klasowych konkursów recytatorskich:  
 

Zuzanna Janicka z kl. Oa - wiersz „ PRZYJĘCIE” Doroty Gellner,  
Magdalena Dudziak z kl. Ob – wiersz „CZEKOLADKI DLA SĄSIADKI” D. Gellner,  
Jagoda Kęsy z kl. Oc – wiersz „BOSA OSA” D. Gellner,  
Hanna Kłoda z kl. 1a – wiersz „śUK” J. Brzechwy,  
Paulina Korus z kl. 1b – wiersz „SAMOCHWAŁA” J. Brzechwy,  
Paulina Łaszkiewicz z kl. 1c - wiersz „KOZIOŁECZEK” J. Brzechwy,  
Alicja Musiał z kl. 1d - wiersz „KOZIOŁECZEK” J. Brzechwy,  
Oliwia Bąk z kl. 2a - wiersz „TRUDNY RACHUNEK” J. Tuwima,  
Małgorzata ŁyŜwa z kl. 2b - wiersz „O GRZESIU KŁAMCZUCHU I JEGO CIOCI” J. Tuwima,  
Hanna Grześkowiak z kl. 2c - wiersz „O GRZESIU KŁAMCZUCHU I JEGO CIOCI” J. Tuwima,  
Aleksandra Silkowska z kl. 2d - wiersz „O GRZESIU KŁAMCZUCHU I JEGO CIOCI” J. Tuwima,  
Jan Jancewicz z kl. 3a - wiersz „BAŃKOWICE MYDLANE”  W. Chotomskiej,  
Urszula Szpank z kl. 3b - wiersz „TUBA Z PASTĄ DO ZĘBÓW” W. Chotomskiej,  
Paweł Schmidt z kl. 3c - wiersz „ZIELONY WIERSZ” W. Chotomskiej,  
Natalia Szostak z kl. 3d - wiersz „DLACZEGO CIELĘ OGONEM MIELE ?” W. Chotomskiej,  
Alicja Wedler z kl. 3e - wiersz „ORGANY” W. Chotomskiej.  
 

Laureaci Konkursów Ligii Ochrony Przyrody Okręgu Wrocławskiego 
 
 

Z przyjemnością przedstawiamy laureatów dwóch konkursów zorganizowanych 
przez LOP w bieŜącym roku szkolnym:  
Konkurs plastyczny „Ptaki drapieŜne Polski” - Helena Tompol kl. 4d  
Konkurs fotograficzny „Owady Polski” - Alicja Fleszar kl. 5b i Bartosz Trzeciak kl. 6a 
 

Szkolny konkurs czytelniczy dla miłośników Harry”ego Pottera  
I miejsce –    Zofia Flaczyńska kl. 6a 
II miejsce –   Michał Marcinkiewicz  kl. 4c 
III miejsce –  Natalia Jezior  kl. 4b 
                    Maciej Schabowski kl.  5b 
                    Norbert Świderski kl. 5d  
           

 

ZA NAMI JUś . . .  - DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 
 

Dnia 25.11.2010 r. odbyła się szkolna dyskoteka andrzejkowa dla klas IV-VI. Koszt  
biletu wynosił 1 zł. MoŜna było teŜ skorzystać z wróŜb andrzejkowych, co kosztowało 50 gr. 

Na samym początku odbyły się otrzęsiny klas czwartych. 

Występ, który na widzach wywarł największe wraŜenie, przygotowała klasa 4b. Zaprezentowa-
ła ona piosenkę zespołu Linkin Park pod tytułem „New Divid”, w wykonaniu „Play Back Boys”. W skład 
kapeli wchodzili: wokal - Karol Machoś, gitara elektryczna - Adam Ryczkowski  
i Michał Sitnik, gitara basowa - Karol  Cioch, perkusja - Tymoteusz Makowski. Muzyką królującą podczas 

zabawy była piosenka „Waka, Waka” (This Time For Africa) w wykonaniu Shakiry. 

Klimat imprezy był bardzo wesoły. 

Przygotował Tymoteusz Makowski kl. 4b 
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Jak sobie radzę w niepogodę? 

- Rysuję na kartce całą swoją złość i potem wyrzucam ją na makulaturę. (Adam  3c) 
- Kiedy jest brzydka pogoda,  gram w gry komputerowe, PlayStation 3 i bawię się klockami 
lego.  (Michał 3d) 

- Lubię, gdy pada, poniewaŜ lubię mieć mokre włosy... (Kacper 4a) 

- Kiedy jest zła pogoda, piszę wierszyki albo rysuję. (Natalka 4b) 

- Ja lubię coś narysować lub namalować, byleby się czymś zająć. (Paulina 4c) 

- Gdy jest zła pogoda, gram w gry komputerowe albo oglądam telewizję. (Karol 4b) 

- Zamykam się w pokoju i coś zjadam (na przykład jabłko). (Weronika 4a) 

- Gdy jest zła pogoda, gram w gry komputerowe, oglądam telewizję, czytam ksiąŜki (lubię  
  czytać) i nudzę się. (Adam 4b) 

- Podczas pluchy, deszczu czy mgły czytam ksiąŜki lub rysuję. (Michał 6a) 

- Siedzę na dywanie i myślę. (Natalka 3d) 

- Gdy jest brzydka pogoda gram w grę komputerową „Titan Quest” lub oglądam telewizję,  
  a czasami rysuję. (Tymek 4b) 

- Bawię się z siostrą. (Kasia 3d) 

- Gram w gry komputerowe i planszowe, układam domino i świetnie się bawię. (Natalia 4c) 

- Czytam lub oglądam telewizję, jem owoce lub słodycze. (Olga 4c) 

- Lubię leniuchować, przebierać się w róŜne ubrania i upiększać swoją cerę (Weronika 5b) 

- Lubię przeczytać jakąś ksiąŜkę, narysować coś, ale lubię teŜ wyjść na dwór. ( Kinga 5b) 

- Rysuję i bawię się pluszakami albo z chomikiem (Natalka 3d) 

- Lubię bawić się z psem lub korzystać z Internetu. (Ola 5b) 

- Lubię malować i korzystać z komputera (Ola 5b). 

Sondę przeprowadził zespół redakcyjny 
 

A na koniec proponujemy Wam tekst, który przegoni pewnie niejedne „ciemne 
chmury”: 

 Sposoby na niepogodę, czyli jak powstrzymać kataklizm? 
Co to jest niepogoda? Nie ma niepogody. Jak to? Gdy mówimy „niepogoda”, mamy na myśli 

brzydką pogodę. Gdyby pogoda zniknęła, czyli byłaby niepogoda, to byłby to kataklizm. Nie 
byłoby wody deszczowej. Nie rosłyby rośliny. Nie byłoby wiatru, czyli ptaki nie mogłyby latać. 
Nie byłoby temperatury. Ani ciepła i zimna. Nie byłoby pór roku. Trudno to sobie wyobrazić, 
prawda? 

Mój sposób na niepogodę, to traktowanie kaŜdego dnia, jak dobrego dnia, czyli tak, jakby 
to był dzień z najlepszą pogodą. KaŜdego dnia cieszę się Ŝyciem. Mój dobry dzień to uczenie 
się w szkole, pogadanie z koleŜankami, spędzenie czasu z mamą, kiedy się do mnie śmieje moja 
siostra i kiedy się do mnie przytula mój kot. 

To są moje sposoby na niepogodę. 

                                                                                                 Kaja Urbaniuk  kl.2a 
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           Piramida Ŝywieniowa, czyli na czym polega zdrowe odŜywianie? 
 
         Zdrowie to nie tylko brak choroby. Zdrowy jest ten, kto dobrze się czuje, jest  
sprawny  fizycznie i Ŝyczliwie odnosi się do innych ludzi. Nasze zdrowie zaleŜy w du-
Ŝym stopniu od tego, co jemy. 
         OdŜywiamy się po to, aby nasz organizm mógł rosnąć, rozwijać się i miał odpo-
wiednią ilość energii w czasie  wykonywania róŜnych czynności. Dlatego zdrowe Ŝywie-
nie nie moŜe polegać na głodzeniu się i odmawianiu sobie wszystkich smacznych przy-
jemności. Zdrowo odŜywia się ten, kto dba, Ŝeby w jego diecie nie zabrakło produktów 
waŜnych i wartościowych dla organizmu, oraz Ŝeby nie zjadać zbyt duŜej ilości słody-
czy, tłustego mięsa i fast foodów. 
 Skąd wiemy, co powinniśmy i ile jeść, aby być zdrowym? Specjaliści od zdro-
wego odŜywiania się, czyli dietetycy opracowali piramidę zdrowej Ŝywności, w której 
pokazali nam,  jakie produkty i w jakich proporcjach  powinny znaleźć się w naszym 
menu codziennie, raz w tygodniu i kilka razy w miesiącu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://www.midisegni.it/disegni/vari/piramide_alimentare.gif 
 
  Najbardziej wartościowe dla naszego organizmu są produkty zboŜowe: pie-
czywo mieszane, mąka, kasze i makarony, które powinniśmy jeść kilka razy dziennie. 
Wtedy nie będziemy mieli problemu z niestrawnością. Warzywa i owoce naleŜy rów-
nieŜ jeść codziennie i to przy kaŜdym posiłku. Wiemy przecieŜ, Ŝe jest to źródło wita-
min, energii i dobrego humoru.  Nabiał, czyli mleko i jego przetwory,  teŜ powinniśmy 
jadać codziennie, poniewaŜ ma w sobie wapń, dzięki któremu prawidłowo rosną kości  
i mamy zdrowe zęby. Nie moŜemy zapominać o rybach i chudym mięsie. 
  Jak widzicie, na samej górze piramidy znajdują się słodycze, co oznacza, Ŝe 
moŜemy je jeść  tylko kilka razy w miesiącu :( ,choćby dlatego, Ŝe zawarty w nich 
cukier jest poŜywieniem dla bakterii, które wywołują próchnicę!!! Jeśli juŜ mamy 
ochotę na coś słodkiego, to jedzmy suszone i surowe owoce, sezamki, batoniki z ziar-
nami. Ostatecznie czasami moŜe być czekolada, bo ma duŜo magnezu, który nas  
odstresuje oraz wapń dobry dla naszych kości i zębów. 

Ruch jest tak samo waŜny, jak zdrowe odŜywianie, dlatego zamiast siedzieć 
kolejną godzinę przed komputerem czy przed telewizorem, wybierzmy się na basen. 

 
Opracowała Kasia Franczak kl. 4d 
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Nasza szkoła w latach 2009-2015 realizować będzie projekt: „ Pracownia 
Przyrodnicza w kaŜdej gminie” oraz „Dolnośląska szkoła liderem projako-
ściowych zmian w  polskim systemie edukacji” współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostę-
pie do edukacji, zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu 
kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności kaŜdego ucznia ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zaję-
ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a takŜe wdraŜanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. 
Szczegółowe cele projektu to wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projek-
ty kluczowe we wdroŜeniu programów rozwojowych; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych 
w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i męŜczyzn; rozwój kompetencji 
kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez 
stymulowanie aktywności fizycznej ucznia. 
 

Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane równieŜ w Strategii Roz-
woju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Generalnie zakłada się równość kobiet i męŜ-
czyzn w dostępie do niniejszego projektu, zaplanowano więc stosowne preferencje przy poszcze-
gólnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. I tak dziewczęta, w proporcjach stosow-
nych do efektów kształcenia uzyskiwanych przez poszczególne szkoły, uzyskają pierwszeństwo  
w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i ICT, a wskaźniki w tym względzie, średnio dla wszystkich szkół, wynieść powin-
ny 60% dziewcząt, 40% chłopców. Odwrotne proporcje (60% chłopców, 40% dziewcząt) dotyczyć 
będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych. RównieŜ tutoring opie-
kuńczy oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmą w większym zakresie chłopców, gdyŜ 
wykazują oni, częściej niŜ dziewczęta, problemy w nauce oraz zagroŜenia patologiami społeczny-
mi. Zakłada się, Ŝe uzyskane rezultaty realizacji projektu w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę 
sytuacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców uczestniczących w projekcie. 
 

Efektywną realizację powyŜszych działań zapewnią w szczególności nowoczesne technologie 
udostępniane szkołom w ramach komplementarnych projektów RPO, a zwłaszcza platforma edu-
kacyjna, mobilne pracownie komputerowe oraz pracownie przyrodnicze.  
 

Realizacja szkolnego programu rozwojowego obejmuje szereg działań zaplanowanych przez 
radę pedagogiczną z uwzględnieniem celów i załoŜeń wynikających z dokumentacji aplikacyjnej 
projektu. Zaplanowano tutaj: 

• zajęcia pozalekcyjne 
       - koło ekologiczne – p. Lukrecja Jakubek                                                                                                 
       - koło matematyczno – przyrodnicze – p. ElŜbieta Wdowczyk 
       - koło matematyczne – p. Aleksandra Jeleń 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – p. Małgorzata Niedziela 
• zajęcia pozaszkolne - 3 wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska - 3 wyjazdy do 
Multicentrum 

• tutoring – p. Małgorzata Metelica oraz Karolina Zielińska - opiekę  pedagogiczno-
psychologiczną tutora (praca z 12 uczniami, której efektem są m.in. indywidualne programy roz-
wojowe tych uczniów). Tutoring to metoda opierająca się na spotkaniu tutora z uczniem stwarzają-
ca moŜliwości jego integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego. W celu indywidu-
alizacji pracy zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Tutoring 
jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Efektem tutoringu jest 
wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój. 
Projekt zakłada moŜliwość uczestniczenia ucznia w więcej niŜ jednej formie zajęć. 

Koordynator projektu Bogusława Hucaluk-Pacek 


