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Nauczycielka pyta Jasia: 
- Gdzie jest twoja praca domowa? 
- Nie uwierzy pani, ale po drodze do 
szkoły zrobiłem z niej samolocik i porwali 
go terroryści. 

Nauczyciel wzywa Jasia do odpowiedzi i pyta: 
- Ile jest dwa razy dwa? 
- Cztery - odpowiada Jasiu bez zastanowienia. 
Wtedy nauczyciel rzuca się na niego, łapie za  
barki i potrząsając pyta: 
- Kim jesteś i  co zrobiłeś z Jasiem? 

Humor wybrał  Adam Wiśniewski kl. 2c 

- Jaka jest róŜnica między  
komputerem a praniem? 
- Inaczej się zawiesza. 

- Baco, umiecie powiedzieć: chrząszcz -
brzmi w trzcinie? 
- Ach, jo! Chrobok bruczy w trowie ;)) 

KWIATEK   Z   ZESZYTU: 
Nasz redakcyjny kolega znalazł taki zapis w zeszycie do języka polskiego, który naleŜy 
do jego starszej siostry, byłej uczennicy naszej szkoły: 

Danusia z „KrzyŜaków” jest trochę dziecinna, ale jestem pewna, Ŝe gdyby Henryk 
Sienkiewicz zmienił trochę tekst ksiąŜki, wyrosłaby z tego. 

Michał Biernat kl.  5a 

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 
BliŜej nauczyciela 
TO LUBIĘ! - nasze zainteresowania 
Szkolne sondy 
NASZA TWÓRCZOŚĆ 
Nasze sukcesy 
KĄCIK PUPILA 
Warto przeczytać 
WIELKANOC 
 KrzyŜówka 
MUZYCZNE PEJZAśE 
Zabawa z komputerem 
HUMOR 
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Rys. Julia Maśluszczak kl. 5b 

Rys. Natalia Jezior  kl. 3b 
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Katarzyna Szyngiera 
 

DZIEŃ WIOSNY 
 

Koniec zimy – nic miłego: 
błoto, chlapa na całego, 
niebo ciągle zachmurzone, 
dzieci w domach zasmucone. 
Tak wygląda świat bez wiosny – 
widok przykry i Ŝałosny, 
lecz na szczęście, lada moment 
Wszystko zrobi się zielone. 
W mgnieniu oka zniknie szary – 
zobaczycie, co to czary! 
Wiosna tysiąc ma kolorów, 
jest mistrzynią pięknych wzorów, 
a do tego dobrą wróŜką. 
Zaraz szepnie wam na uszko: 
„Czas na spacer, drogie dzieci. 
Chodźcie, słońce pięknie świeci! 
Zabawimy się w badaczy. 
Chyba wiecie, co to znaczy? 
Poszukamy rosy w trawie, 
tataraku w leśnym stawie 
i biedronek i ślimaków, 
wszystkich innych wiosny znaków. 
Czas zapomnieć, co to zima”. 
 
(Adam Wiśniewski kl. 2c) 

Witajcie, Drodzy Czytelnicy ! 
 

Komu jeszcze nie znudziła się zima? Wszyscy mamy jej dość. Dlatego 
poszukujemy śladów wiosny - oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 
„Ikarka”, mamy nadzieję, Ŝe typowo wiosenny. Dni są dłuŜsze, więc mamy 
więcej  energii - piszemy dla Was o tym, jak chętnie spędzamy czas, przedsta-
wiamy nasze zainteresowania (nasze - uczestników koła dziennikarskiego oraz 
niektórych uczniów naszej szkoły, w krótkiej sondzie). A Ŝe mamy ochotę wię-
cej się ruszać, piszemy o tańcu i sporcie.  A dla lubiących dobrą lekturę w fo-
telu - „wyławiamy”  perełki z uczniowskiej twórczości oraz polecamy dobrą 
ksiąŜkę. I zapewniamy – wakacje coraz bliŜej!  

Redakcja 

śYCZENIA  

ŚWIĄTECZNE 
Pełnych ciepła i radosnej  
nadziei Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego, a takŜe 

kolorowych spotkań  
z budzącą się do Ŝycia  

przyrodą, zdrowia, dobre-
go humoru, miłych chwil  
z bliskimi przy świątecz-
nym stole i oczywiście ko-
niecznie mokrego dyngusa  

na szczęście  
Ŝyczy  

wszystkim Czytelnikom 
Redakcja 
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RammsteinRammsteinRammsteinRammstein  
 Rammstein to zespół wykonujący rodzaj muzyki tanz metal i rock 
industrialny. Został załoŜony w 1994r., składa się z 6 osób. Wokalistą jest 
Till Lindermann, gitarzystami są: Richard Z.Kruspe—gitara prowadząca, 
Paul Anders—gitara rytmiczna i Oliver Riedel-gitara basowa, na perkusji 
gra Christoph "Doom" Schneider, a na instrumentach klawiszowych gra 
Christian "Flake" Lorenz. 
 Nazwa zespołu pochodzi od nazwy bazy wojskowej w Niemczech. 
Rammstein z początku był nazywany ,,R+". 
  Grupa wydała do tej pory dziesięć albumów płytowych takich jak: 
Das Model  (1995), Herzeleid (1995), Sehnsucht (1997),  Live Aus Berlin 
(Live) (1999), Mutter (2001), Reise, Reise (2004), Rosenrot (2005), Volker-
ball (2005), Pussy (Single) (2009), Liebe Ist Für Alle Da (2009). Najlepsze  
z nich to Sehnsucht I Reise Reise. 
 12 marca 2010 roku grupa gościła na koncercie w Polsce, w Łodzi. 
Bilety na koncert były zawrotnie drogie: 207—409 zł. 
 

Tymek  Makowski kl. 3b 

 

KĄCIK  - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
 

„SKOKI NARCIARSKIE 2005: TRZECIA EDYCJA”  
to symulator jednej z najbardziej widowiskowych dyscyplin 
sportowych. Gra jest realistyczną symulacją skoków nar-
ciarskich, a przy tym pozostaje ciekawą i wciągającą roz-
rywką na długie wieczory. Radość z gry płynie ze zręcz-
nościowych elementów SKOKÓW NARCIARSKICH 2005, 
a realizm bierze się z doskonałej imitacji wszystkich wa-

runków fizycznych, panujących na skoczni. W SKOKI NARCIARSKIE 
2005 moŜna grać na wiele sposobów: moŜna wziąć udział w pojedyn-
czych zawodach, poprowadzić skoczka przez całą jego karierę lub za-
prosić znajomych i kolegów do wspólnej zabawy poprzez sieć lokalną 
LAN, Internet czy nawet przy uŜyciu jednego tylko komputera – zmienia-
jąc się przy komputerze. UwaŜam, Ŝe gra jest ciekawa. KaŜdy ma szan-
sę poczuć się jak Adam Małysz  na wiernie odtworzonych skoczniach :))
  

Karol Machoś kl. 3b 
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1. Kapie z nich  woda z dachu. 
2. Miesiąc z przysłowia „W … jak w garncu” 
3. Kotki na drzewie. 
4. Przysłowie „… jaskółka wiosny nie czyni” 
5. Na wiosnę jest coraz dłuŜszy. 
6. Przychodzi do nas 21 marca. 
7. Święto zakochanych. 
8. śółte, białe i fioletowe kwiaty, które kwitną wiosną. 
9. Zwiastun wiosny. 
10. Gdy świeci słońce, to śnieg … 
11. Miesiąc z przysłowia „…. plecień, wciąŜ przeplata, trochę zimy, trochę 

lata”. 
12. Ten dzień obchodzimy 8 marca. 

 
Ola Hołda kl 4b 

 

Czy wiesz, Ŝe... 
Młode ptaki wróblowate wykluwają się z zakodowaną trasą wędrówki. Jednak to nie wystar-
czy, aby dotrzeć bezpiecznie na miejsce. Młode nie znają jeszcze charakterystycznych punk-
tów na drodze migracji. Wobec czego waŜne jest, aby nic nie zakłóciło im lotu.  
To trochę tak, jakby posiadać mapę jedynie z narysowaną linią, bez dodatkowych informacji  
o okolicy. Młody ptak, którego eksperymentalnie przemieści się w trakcie migracji w inne miejsce, 
nie rozpozna terenu i dalej będzie podróŜować po zakodowanej trasie, przez co w efekcie trafi w 
inne miejsce. Natomiast po pierwszym przelocie dorosłe osobniki juŜ rozpoznają obszary, które 
mijały w poprzednim roku.  

Źródło: http://ptaki.polska.pl/ 

 Kuba Pokropski kl. 2c 

       1.              

       2.               

       3.              

        4.             

         5.            

         6.             

7.                          

       8.                

   9                        

      10                  

       11.                 

      12.                
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Wywiad z Panią Małgorzatą Makowską 
- Od ilu lat jest Pani wychowawcą świetlicy? 
- Od 3 lat. 
- Czy dzieci chętnie wykonują Pani polecenia? 
- Tak, bardzo. 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Oczywiście, Ŝe tak. 
- Czemu zdecydowała się Pani zostać wychowawcą świetlicy i dlaczego w SP 118? 
- Lubię pracę z dziećmi, a szkoła daje duŜe moŜliwości rozwoju nauczyciela. 
- Czy ma Pani jakieś pozaszkolne zajęcia, hobby? 
- Oczywiście, Ŝe mam. Chodzę na kurs tańca i od czasu do czasu na aerobik. 
- Ile godzin spędza Pani w szkole? 
- Od 5 do 6 godzin, zaleŜy od dnia tygodnia. 
- W jakim wieku przyszedł Pani pomysł zostania wychowawcą świetlicy? 
- JuŜ od dziecka. 
- Ilu ma Pani uczniów w świetlicy? 
- 33 
- Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 
- Nie, nie mam. 

Rozmawiała Weronika Kowalczyk z kl. 4b 

 

Wywiad z Panią Moniką Pawliną 

- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Bardzo. 

- Czy pierwszoklasiści wykonują  polecenia, które im Pani wydaje? 
- Czasami zdarza się, Ŝe nie. 

- Czy dzieci słuchają, gdy czyta Pani im ksiąŜki? 
-  Uwielbiają. 

- Jak dzieci zachowują się po feriach? 
- Potrzebują trochę czasu, by „wpaść” we właściwy  rytm. 

- A jak Pani spędziła ferie zimowe? 
- Odpoczywałam w domu. 

- Czy lubi Pani odwiedzać bibliotekę? 
- Lubię. 

- Lubi Pani ksiąŜki? 
- Lubię czytać. 

- Ma Pani jakąś ulubioną lekturę? 
- Moja ulubiona lektura to ksiąŜka „O psie, który jeździł koleją”. 

 

Rozmawiała Alicja Fleszar z kl. 4b 
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  Mam na imię Karol. Chodzę do 3 klasy naszej szkoły. Bardzo lubię jeździć na nartach i zajmować 
się modelami samolotów. MoŜe kiedyś zbuduję machinę zdolną unieść mnie w powietrze.  

Karol Machoś 3b 
 

 Na imię mi Hania. Chodzę do szóstej klasy. Większość czasu spędzam w szkole na nauce, albo 
na zajęciach pozalekcyjnych. 

W czasie wolnym od szkoły, jak jedna z milionów ludzi na świecie, słucham muzyki. Przez cały 
czas. I zapewnie nie jestem zbytnio oryginalna słuchając „ostrej” muzyki. Jest to głównie heavy 
metal, white metal, epic metal, ale i art rock,  rock chrześcijański, glam rock, soft rock, rock al-
ternatywny, hard rock, punk rock, indie rock i wiele, wiele innych rock’owych podgatunków. Zda-
rza się jednak, Ŝe słucham reggae, jakiegoś pop’u czy tez muzyki klasycznej. 

Jest to bardzo oklepany tekst, ale ja naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić Ŝycia bez muzyki. 
Tylko ona pozwala mi się zrelaksować, czy teŜ zmotywować do dalszej „walki” z codziennością. 

Hanna Pater kl. 6b 
 

 Mam na imię Michał. Interesuję się historią i wszystkimi rzeczami z nią związanymi. Rysuję 
portrety męŜów stanu na wystawę pt. ”Świat wśród pary i atomu”. Planuję teŜ portrety polskich arty-
stów. Tworzę takie modele jak np.: Świątynia Apollina (Delfy), Kościół Wang (Karpacz), Jasna Góra, 
latarnie morskie polskiego wybrzeŜa. 
 Zbieram teŜ znaczki pocztowe. 

Michał Biernat kl. 5a 
 

 Witajcie! Jak wiecie (z gazetki) mam na imię Julia i pewnie zdąŜyliście zauwaŜyć, Ŝe uwiel-
biam konie i psy. Psa nie mam, ale szukam. Konia bardzo chciałabym mieć i planuję go kupić, ale 
póki co, chodzę co tydzień na Partynice i jeŜdŜę konno. Mam tam swojego ukochanego wałacha 
małopolskiego- Bon Sira. Co tydzień galopuję sobie na nim lub na innym koniu. Moją ulubioną rasą 
psa jest posokowiec bawarski, kiedyś opisywałam go w Kąciku Pupila.  Ale wolałabym mieć psa ze 
schroniska niŜ rasowego, z hodowli.  Wszystkich bliskich juŜ zanudzam opowiadaniem o psach i 
koniach. 
 Zachęcam Was do czytania naszej szkolnej gazetki „Ikarek” , znajdziecie tam teŜ moje arty-
kuły. 

Julia Maśluszczak kl. 5b 
  
 Mam na imię Ola i chodzę do czwartej klasy. Bardzo lubię swoje koleŜanki  
i kolegów. I chociaŜ w szkole spędzam duŜo czasu, idę tam z radością. No, moŜe tylko czasami nie 
mam ochoty do niej przyjść, ale tylko wtedy, gdy czeka mnie sprawdzian  
z matematyki.  
 W domu lubię rysować i czytać ksiąŜki o zwierzętach. Chciałabym mieć w domu jakieś 
zwierzątko, bo teraz mam tylko rybki, a ich nie da się nawet pogłaskać. Mam taką umowę z rodzica-
mi, Ŝe jak będę mieć świadectwo z czerwonym paskiem, to rodzice  kupią  mi szczurka. Mam nadzie-
ję, Ŝe mi się uda. 
 Trzymajcie za mnie kciuki. 

Ola Hołda kl. 4b 
 

 Moje zainteresowania to: rysowanie, czytanie ksiąŜek – w szczególności fantasy, muzyka 
pop i disco, szachy i monopoly 

Natalia Jezior 3b 

Rys. Ola Bober i Ola Hołda kl. 4b 
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„Trzynaste Piórko Eufemii”, komiks autorstwa  Macieja Wojtyszki   
z ilustracjami GraŜyny DłuŜniewskiej 
 Jest to wyjątkowo barwna opowieść o tym, jak przyjaciele z Okolicy nad Stru-
mieniem postanawiają wyruszyć na wyprawę do sąsiedniego wszechświata zamieszkiwa-
nego przez gŜdacze, dziwne istoty o nietypowych zwyczajach. Mieszkańcy Doliny zazna-
jamiają się z nimi, i choć po wielu problemach wracają do swoich domków. Pełna hu-
moru opowieść science fiction dla czytelników w kaŜdym wieku. 
Oto fragmenty komiksu:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Napisał: Michał Biernat kl. 5a 
 

 

Wielkanoc to najstarsze, najwaŜniejsze i najradośniejsze święto chrześcijańskie, upamięt-
niające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to święto ruchome, moŜe przypadać między 22 
marca a 25 kwietnia (pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księŜyca). 

Rankiem w Niedzielę Wielkanocną donośne bicie dzwonów kościelnych oznajmia zmar-
twychwstanie Chrystusa. W czasie uroczystego śniadania dzielimy się święconym jajkiem i składamy 
sobie Ŝyczenia. Do tych osób, z którymi nie moŜemy się spotkać w święta wysyłamy Ŝyczenia wcze-
śniej. 

Na świątecznym stole króluje jajko, które jest symbolem nowego Ŝycia. W pięknej postaci 
ozdabiają stół kolorowe pisanki i kraszanki, malowane wcześniej na róŜne sposoby i niesione z inny-
mi potrawami w koszyczku do święcenia.  Oprócz jajek jemy równieŜ  wszelkiego rodzaju mięsa i 
wędliny oraz ciasta - baby, kołacze, mazurki, makowce, a takŜe: Ŝur wielkanocny, barszcz, zupę 
chrzanową, kaczkę faszerowaną, pasztety, białą kiełbasę, sałatki. 

Wielkanoc jest radosnym świętem, duŜo czasu poświęcamy więc na rodzinne spacery, 
zabawy, odwiedziny bliskich. W Poniedziałek Wielkanocny, który jest drugim dniem świąt, tradycyjnie 
oblewamy się symbolicznie wodą (Śmigus-dyngus), co symbolizuje wiosenne oczyszczenie. ☺  
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KOT LEŚNY 
 

WYGLĄD: Jest to duŜy kot o silnej budowie, zaliczający się do kotów półdługo-
włosych. Jego tylne łapy są dłuŜsze od przednich, co pozwala mu na duŜą 
zwinność i ułatwia skoki. Jego futerko ma kolor rudo-szary z czarnymi prąŜka-
mi. Koty leśne mają bardzo jaskrawy, zielony kolor oczu. 
 
POCHODZENIE: Koty te pochodzą ze Skandynawii. Są spokrewnione  
z ocelotami, pumami, rysiami i kotami domowymi. 
 
CHARAKTER: Mimo Ŝe są to koty półdzikie, moŜna je hodować nawet  
w domach. Są naprawdę inteligentnymi zwierzętami. Jeśli kiedykolwiek spo-
tkacie w lesie kota leśnego, nie próbujcie go głaskać! 
 
CZYM SIĘ śYWIĄ: Podobnie jak kot domowy odŜywiają się myszami, młodymi 
zającami i dzikimi królikami, ptakami oraz większymi owadami. 
 
CIEKAWOSTKI: 
Dorosłe samce osiągają wagę nawet do 18 kg. 
 
Samica jest ze swymi młodymi tylko przez 4 miesiące. 
 
W latach 70-tych XX wieku rasa ta otrzymała wzorzec i została uznana przez 
Międzynarodową Federację Hodowców Kotów Rasowych. 
 
Niegdyś polowano na koty leśne. 
 
Koty leśne są samotnikami. 
 
MoŜna je spotkać nawet na wysokości 2000 m nad poziomem morza. 
 
MOJA OPINIA: Bardzo lubię koty leśne i jest to moja ulubiona rasa. Koty te są 
wyjątkowe. 

Weronika Chrzanowska kl. 5b  
(tekst  i rysunki) 

 

 5 

 

 Mam na imię Adaś i mieszkam we Wrocławiu. W maju skończę 9 lat. Chodzę do drugiej 
klasy. Interesuję się dinozaurami. Od cioci dostałem skamieniałe jajo, w którym był Tyranozaur 
Rex.  Bardzo lubię grać na komputerze, czytać komiksy i robić róŜne doświadczenia. Chodzę na 
karate Oysma 2 lata. Moim ulubionym filmem są „Gwiezdne Wojny”. Na feriach zimowych byłem u 
babci i dziadka w Złotoryi. Często chodziłem tam jeździć na sankach nad zalew, gdzie jest super 
górka. Jak przyjechał tato, to pojechaliśmy na Łysą Górę jeździć na nartach. Z mamą bardzo lubię 
robić ciasto i pierogi. Lubię teŜ nurkować w masce z rurką i płetwami. Na wakacjach w Chorwacji  
w ciepłej i czystej wodzie podziwiałem wodny świat. 

Adam Wiśniewski   kl. 2c 
 

 Mam na imię Olek, mam 9 lat i chodzę do trzeciej klasy. Lubię ryby, samoloty, telefo-
ny, mrówki i psy. 

Olek Bartosik kl. 3b 
 

 Mam na imię Kuba i mam chomika, który nazywa się Pysio. Opiekuję się nim i bardzo 
kocham Pysia i zwierzęta. Moje hobby to piłka noŜna, jestem w druŜynie piłkarskiej „Widawa- 
Psary”. 

Kuba Prokopski 2c 
 
 Ja chętnie uprawiam sport. Biegam zazwyczaj na długie dystanse. NaleŜę do klubu spor-
towego MKS „Parasol”. Od czasu do czasu niechętnie chodzę na treningi. PoniewaŜ jestem cza-
sem zmęczona po szkole lub jest brzydka pogoda, jednak polecam uprawianie tego sportu, gdyŜ 
poprawia kondycje. MoŜna mieć lepszą ocenę z W–F. :) 

Weronika Kowalczyk 4b 

 
 Hej, mam na imię Weronika. Kocham zwierzęta, ale najbardziej koty, konie i psy. Mam 
psa o imieniu Dizel. Jest to cocker angielski. Jest czarny. Mam równieŜ kota. Jest mieszańcem. 
Nazywa się Neon. Jego sierść ma kolor szaro-rudy. Na ogonie i grzbiecie ma czarne prąŜki. Jest 
kotem krótkowłosym. Konia niestety nie posiadam. Ale w przyszłości bardzo chciałabym.  Najbar-
dziej lubię konie kare i skarogniade. Chciałabym mieć ogiera lub wałacha. JeŜdŜę konno na Par-
tynicach (Wrocławski Tor Wyścigów Konnych). Moim ulubionym koniem tam jest Autograf. Jest 
skarogniadym wałachem. 

Weronika Chrzanowska 5b 
 

 Mam na imię Weronika i mam 13 lat. W mojej klasie bardzo lubię Anetę, Ewelinę, Mo-
nikę, Paulinę i Kasię. Razem z nimi mam zamiar pójść do gimnazjum i dalej utrzymywać znajo-
mości. W wolnym czasie pływam, czytam ksiąŜki i spotykam się z przyjaciółmi. 

Weronika Pauch 6d 
 

 Mam na imię Kasia. Osoby z wakacji mówią na mnie Lyba, kumpele z klasy – Cekinek, a 
znajomi z podwórka- Katarzynka. Moje zainteresowania to: taniec, muzyka i psychologia. Moją 
ulubioną muzyką jest rock, ale słucham kaŜdego stylu. Ulubionym zespołem jest AC/DC i Red Hot 
Chili Peppers. Z psychologią wiąŜę swoją przyszłość. Lubię „gadać” na NK, facebook, gg, ale takŜe 
tańczyć jak mi się nudzi. Kiedy jest mi smutno, siedzę sama, zakładam słuchawki i to mnie pocie-
sza. Moją najlepszą przyjaciółką jest Monika z 6d. 

Katarzyna Welc 6d 
 

 Mam na imię Paulina. W marcu skończyłam 13 lat. Moim ulubionym zajęciem jest czy-
tanie. KsiąŜki przygodowe i fantasy to moje hobby. Zawsze kiedy mi się nudzi, sięgam po ksiąŜ-
kę, najczęściej pełną czarów i niezwykłych przygód. Przenosząc się w świat wyobraźni, przega-
niam wszystkie smutki. Tylko kiedy nie mam pod ręką dość ciekawej ksiąŜki, włączam komputer  
i sama próbuję coś napisać. Kiedy kończą mi się pomysły- rysuję. I tak spędzam prawie kaŜdy 
dzień. W weekendy spotykam się z przyjaciółmi lub jeŜdŜę do babci. Ale i tak nic nie przebije 
dobrej, ciekawej ksiąŜki. 

Paulina śuchowska 6d 
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Mój ulubiony nauczyciel 
Uczennice z koła dziennikarskiego przeprowadziły sondę wśród uczniów z róŜnych 

klas na temat, których nauczycieli z naszej szkoły lubimy najbardziej i dlaczego. 

W rankingu na ulubionego nauczyciela zwycięzcami okazali się: 

1. Pan Ryszard Jakubowski i pani Teresa Sienkiewicz 

2. Ksiądz Rafał Swatek i pani Ewa Rakoczy 

3. Pan Mariusz Durlak i pani Małgorzata Bogdańska- Bodych 

Uczniowie lubią nauczycieli za poczucie humoru, sprawiedliwość i wyrozumiałość. 

Nasi zwycięzcy na pewno posiadają te cechy. 
 

Paulina śuchowska i Monika Czaja 6d 

 

Co robisz w wolnym czasie? 
 Jeśli chcecie się dowiedzieć, co uczniowie naszej szkoły robią w wol-
nym czasie, przeczytajcie  poniŜsze wypowiedzi.  
 
Filip z 6d – Gram na komputerze. 

Marta z 6d – Słucham muzyki. 

Gosia z 6d – Gram na PS3. 

Jowita z 6d – Rozmawiam na gg. 

Magda z 6d – Wysyłam sms-y. 

Michał z 6d – Czytam ksiąŜki. 

Ewelina z 6d – Rysuję i czytam ksiąŜki. 

Bartek z 6d – Gram na komputerze. 

Paweł z 6b – Wychodzę z psem na spacer, rozmawiam na gg. 

Wiktoria z 4c – Bawię się z siostrą. 

Agnieszka z 4c – Wychodzę na dwór. 

Julia z 4d – Wybieram ubrania. 

Michał z 6b – Czytam, uprawiam sport. 

Mateusz z 6c – Czytam, gram na komputerze. 

Ania z 4c – Śpię. 

Marysia z 6c – Czytam. 

Karolina z 6c – Spotykam się ze znajomymi. 

Klaudia z 6c –  Gram w piłki „wszelakie”. 

Marta z 6c – Gram w gry sportowe. 

Bartek z 6a – Czytam ksiąŜki. 
 

Sondę przeprowadziły Aneta Berezowska  i Weronika Pauch z kl. 6d 
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Międzynarodowy konkurs 
Z przyjemnością informujemy, Ŝe znane są wyniki konkursu międzynarodowego organizo-
wanego przez szkołę St.Stephens w Dahod (Indie), w którym brali udział nasi uczniowie:  
- I miejsce - prezentacja: Joanna Waczyńska kl. 6a,  
- I miejsce (kategoria dzieci młodszych): Michał Chawar grupa 0a,  
- I miejsce (kategoria klasy 0-III): Julia Rodakiewicz kl. 3a,  
- I miejsce (kategoria klasy IV-VI): Krystian Bocheński kl. 5d,  
- II miejsce (kategoria klasy IV-VI): Weronika Chrzanowska kl. 5b,  
- III miejsce (kategoria klasy IV-VI): Agnieszka Okurowska kl. 6a.  

The Best of English – etap szkolny 
I miejsce - Hanna Pater kl. 6b  
II miejsce - Szymon śabicki kl. 6d  
III miejsce - Ewelina Morawska kl. 6d, Michał Dąbrowski kl.6b 
 

Moje hobby — Taniec 
 
 Ludzie tańczą od zarania dziejów, taniec jest nierozerwalnie związany z naszą kulturą i 
Ŝyciem. To nie tylko sposób na rozrywkę czy miłe spędzenie czasu, ale to dla wielu - sposób na 
Ŝycie i na utrzymanie się. 
Taniec nowoczesny powstał w 1930-50 w Ameryce. Ten typ tańca nie nadaje się na deski teatru, 
jest typowo estradowy. MoŜna wyróŜnić w nim następujące style: hip-hop, electric boogie, break 
dance, disco dance, disco show, dance show. Osoby tańczące w konkursach  same, walczą w kate-
gorii „Solo”, osoby tańczące we dwie są w kategorii „Duet”, od 3 do 7 osób to kategoria 
„Miniformacja”. Od 8 do 24 osób tańczących tworzy „Formację”. NajwaŜniejsze wydarzenia ta-
neczne w ciągu roku to: Mistrzostwa Polski, Europy i Świata, Międzynarodowy festiwal tańca 
„Mikołajki”, Festiwal piosenki i tańca „Konin”, Puchary Polski, Włoch itp. (rankingowe), Otwarte 
Mistrzostwa Polski. 
Taniec towarzyski – forma rozrywki wywodząca się z tańców salonowych i zabaw ludowych, upra-
wiana od początku XX wieku. Poszczególne tańce róŜnią się krokami, charakterem i muzyką. Dzieli-
my je na: 
- tańce standardowe (ST): walc angielski, walc wiedeński, tango (dawniej taniec latynoamerykań-
ski), fokstrot, quickstep 
- tańce latynoamerykańskie (LA): rumba, samba, cha- cha, pasodoble, jive. 
Wszystkich sportowych tancerzy dzieli się na kategorie: wiekowe i klasowe. Kategorie wiekowe to: 
„do 11 lat”, „12-15 lat” i „powyŜej 15 lat”. 
Kategorie klasowe dzielimy na „Hobby” (H, G i F) lub sportowe (klasy sportowe od najsłabszej do 
najlepszej, to: E, D, C, B, A i S). 

 Katarzyna Welc kl. 6d  

STUDIO TAŃCA  „GEMAR” 
 Studio Tańca „Gemar” jest to miejsce, w którym dzieci i młodzieŜ uczą się tańczyć. 
Zajęcia odbywają się w naszej szkole i obejmują: hip-hop, taniec towarzyski, jazz, oraz inne 
rodzaje tańca. Zajęcia z hip-hopu prowadzi p. Michał Szymański i czasem p. Karolina Szymańska, 
która prowadzi zajęcia z tańca jazzowego. Natomiast tańca towarzyskiego uczy p. Mariola  
Szymańska. 
 Niestety, zajęcia te nie są łatwe, trzeba więc przygotować się na cięŜką pracę. Zachę-
cam Was do zapisania się do Studia Tańca „Gemar”. 

Weronika Kowalczyk  kl. 4b 
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"Moja ulubiona postać z ksiąŜki" - konkurs rysunkowy dla klas I-III 
I miejsce - Olga Grześkowiak kl.3c,  
II miejsce - Julia Sierańska kl.3c,  
III miejsce - Emilka Piotrowska kl. 1a i Jaś Pacześniak kl. 2b.  
WyróŜnienia: Magda Rebizant kl. 2b, Ola Makarewicz kl. 2d, Natalka Rotte kl. 2d,  
Natalka Jezior kl. 3b.  
 

Ogólnopolska olimpiada polonistyczna "Olimpus 2010" 
Zofia Flaczyńska kl. 5a- miejsce 5, 
Hanna Pater kl. 6b - miejsce 9, 
Wiktoria Zakrzewska kl. 4c - miejsce 10 
 

Konkurs Wiedzy o Kanadzie 
I miejsce – Ewelina Morawska kl. 6d,  
II miejsce – Dominika Zajączkowska kl. 4a,  
III miejsce – Aneta Berezowska kl. 6d. 
 

ENGLISH MASTER 
I miejsce – Hanna Pater kl. 6b,  
II miejsce – Piotr Holzhausen kl. 6c,  
III miejsce – Ewelina Morawska kl. 6d oraz Michał Humiński kl. 6c. 
 

Dziecięcy "Puchar Orlicy" 
Marta Rotko z kl. 2a zajęła II miejsce w 3 edycji oraz III miejsce w 4 edycji dziecięcego 
"Pucharu Orlicy" w narciarstwie zjazdowym w kategorii "Krasnale". 
 
Konkurs dla klas I pt. "Bajkowe postacie" 
I miejsce – Gabrysia Surgut kl. 1a,  
II miejsce – Nina Przegalińska kl. 1c,  
III miejsce – Emilka Piotrowska kl. 1a, Kaja Urbaniuk kl. 1a, Hania Grześkowiak kl. 1c, 
Amelka Trochimowicz kl. 1d. 
 

X Przegląd Kolęd i Pastorałek 
Z radością informujemy, Ŝe Wiktoria Chojcan z kl. 2d zajęła I miejsce w X Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek "Brzeskie Kolędowanie" (kategoria dziecięca 7-10 lat - soliści). 
 

Szkolny konkurs recytatorski 
I miejsce - Wiktoria Zakrzewska kl. 4c,  
II miejsce - Joanna Waczyńska kl. 6a,  
III miejsce - Małgorzata Mikita kl. 6d,  
WyróŜnienia - Paweł Kierakowicz kl. 4a, Marcin Matecki kl. 4a, Jowita Cioch kl. 6d,  
Monika Czaja kl. 6d.  
 

Konkurs rysunkowy "Mój Dolny Śląsk" 
I miejsce - Bartosz Nakonieczny kl. 4a,  
II miejsce - Dominika Krajewska kl. 5c,  
III miejsce - Dawid Szarek kl. 6d.  
WyróŜnienia otrzymali: Bartek Domarecki kl. 5d, Weronika Kowalczyk kl. 4b oraz Oskar 
Jarosz kl. 4e.  
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Franciszek Józef I - władca austriac-
ki. Po klęsce Austrii w wojnie z Fran-
cją w 1859 oraz z Prusami w 1866, 
przeprowadził reformy wewnętrzne 
przekształcając Austrię w cesarstwo 
Austro-Węgierskie,  a takŜe nadając 
szeroką autonomię królestwu Galicji 
(zabór Austriacki Polski) i Lodomerii. 

Fryderyk Franciszek Chopin – polski 
kompozytor i pianista, ur. 22 lutego 
lub 1 marca 1810 w śelazowej Woli, 
zmarł 17 października 1849 w ParyŜu. 
Przedstawiciel muzyki okresu roman-
tyzmu, nazywany poetą fortepianu. 

Rys. Weronika Chrzanowska kl. 5b 

Rys. Natalia Jezior  kl. 3b 

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH 
UCZNIÓW DO ZAMIESZCZANIA  
SWOICH PRAC PLASTYCZNYCH  

NA ŁAMACH „IKARKA” 

Autor portretów: Michał Biernat kl. 5a 
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Powodzianka  
   Dawno, dawno temu w mieście Wrocław nocami, gdy wszyscy juŜ spali,  

z budynku Uniwersytetu Wrocławskiego wychodziła tajemnicza postać. Była to 

piękna kobieta o długich blond włosach, w zwiewnej, śnieŜnobiałej szacie. KaŜdego 

wieczora zmierzała ona w kierunku rynku wrocławskiego, gdzie za pomocą swej 

magicznej róŜdŜki oŜywiała kamienne posągi - złotego jelenia, złotego psa  

i złotego jednoroŜca. Zbierali się w krąg, a tajemnicza kobieta opowiadała im to 

bajki i baśnie, to  przekazywała tajniki wiedzy o świecie, poezji i filozofii. Wszyscy 

ją bardzo szanowali i podziwiali. Jej wiedza była ogromna, niedostępna dla zwy-

kłych śmiertelników. Swą moc czerpała ze starych ksiąg, których wiele zgromadzo-

no w bibliotekach i archiwach  wrocławskich.  

   Pewnego dnia piękna pani przybyła do swoich przyjaciół wielce zasmucona  

i zapłakana.  

- Co się stało ? - zapytał złoty jeleń. 

- Byłam dziś nad rzeką. Łabędzie w wielkiej tajemnicy powiedziały mi, Ŝe do Wro-

cławia zbliŜa się okrutny czarownik Powodzian. Chce on zatopić całe miasto i w ten 

sposób zniszczyć wszystkie księgi, by pozbawić mnie mocy, a ludzi źródła wiedzy  

i mądrości. Mam dla was bardzo trudne zadanie. Od dzisiaj nie będziemy juŜ spoty-

kać się nocami. Musicie ostrzegać wrocławian przed zagroŜeniem. 

- Jak mamy to uczynić ? - zapytał złoty pies. 

- Gdy mieszkańcy pójdą juŜ spać, będziecie wnikać w ich sny i ostrzegać przed nad-

chodzącą powodzią - odpowiedziała - czy zgadzacie się na to ? 

- Oczywiście ! – zakrzyknęli zgodnie. 

- Losy miasta są w waszych rękach. Przekazuję wam część mojej mocy.  

Potrząsnęła włosami i czarodziejski srebrny pył opadł na jej przyjaciół.  

   JuŜ następnego dnia wrocławian ogarnął dziwny niepokój. Z zainteresowaniem 

zaczęli spoglądać na rzekę i szeptali zaniepokojeni do siebie: 

- Powódź nadchodzi, powódź. 

   KaŜdej nocy piękną panią moŜna było zobaczyć nad brzegiem Odry, jak wpatruje 

się w ciemną, płynącą wodę, jakby czegoś oczekiwała. Co noc wody Odry przybie-

rały, co noc rzeka stawała się coraz bardziej mętna i wzburzona. Ryby i ptaki z prze-

raŜeniem opowiadały swej przyjaciółce o spustoszeniach jakie sieje Powodzian, 

zbliŜając się do miasta. Przybycie okrutnego czarownika miała zwiastować potęŜna 

fala.  

   W tym czasie złoty pies, jeleń i jednoroŜec nie próŜnowali. KaŜdej nocy nawie-

dzali mieszkańców miasta w snach, ostrzegając o zbliŜającym się nieszczęściu. 

Dzięki temu za dnia wrocławianie cały swój czas poświęcali na przygotowania do 

walki z Ŝywiołem, na zabezpieczanie cennych zabytków i ksiąg, zawierających mą-

drości wielu pokoleń. 
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     Nadeszła w końcu ta noc, gdy Powodzian dotarł do miasta. Jasnowłosa kobieta, 

z wysokości Mostu Uniwersyteckiego ujrzała postać męŜczyzny, stworzonego  

z wody, o groźnej twarzy i zimnych oczach, z których wyzierała nienawiść do całe-

go rodzaju ludzkiego. Kobieta przeraziła się, lecz postanowiła dzielnie walczyć. 

Powodzian  rzucił w piękną panią kulą wody, lecz ona odepchnęła ją dzięki swej 

magicznej mocy. Na niebie pojawiły się fioletowe rozbłyski. Walka trwała całą noc. 

Piękna pani powoli traciła siły, jej szata stawała się szara i coraz mniej czarodziej-

skiego pyłu unosiło się nad jej włosami. O świcie była juŜ pewna, Ŝe nie uda jej się 

odeprzeć kolejnego ataku Powodziana. Wtem, ku jej zdziwieniu, nad brzeg Odry 

nadciągnęli mieszkańcy miasta. KaŜdy z nich uzbrojony był w łopatę i worek z pia-

skiem. AŜ do zapadnięcia zmroku walczyli z wielką wodą. Przewidywali kaŜdy 

podstęp Powodziana i zatykali kaŜdą szczelinę, przez którą przedostawała się woda. 

Tajemnicza kobieta w tym czasie odpoczywała w bibliotece, zbierając siły do wal-

ki. Kiedy nocą, nadal osłabiona wyszła z ukrycia, zobaczyła wąski strumień wody, 

który nagle zmienił się w groźnego Powodziana. CzarnoksięŜnik stanął przed nią  

i powiedział: 

- Tym razem zwycięŜyłaś, ale kiedyś powrócę silny jak nigdy i wówczas nie zdo-

łasz ocalić miasta.  

Wypowiadając te słowa, Powodzian rzucił swój najpotęŜniejszy urok. Piękna pani 

w jednej sekundzie zamieniła się w bryłę metalu. Jej przyjaciele, jakby przeczuwa-

jąc nieszczęście, szybko zjawili się u jej boku. Na pomoc jednak było za późno. 

Mimo błagań złotego psa i łez jelenia, bezkształtna masa nie odezwała się do nich. 

Czuli jednak, Ŝe duch pięknej pani, mimo zamknięcia w stalowym więzieniu, nadal 

Ŝyje.  

   Następnego dnia radosną wiadomość powtarzano z ust do ust : 

- Wrocław został obroniony, fala powodziowa minęła miasto nie zalewając go. 

Nie wszyscy jednak świętowali. Tej nocy złoty jeleń, jednoroŜec i pies spotkali się 

na rynku. Pomimo odniesionego zwycięstwa, byli zasmuceni. Długo ze sobą roz-

mawiali, aŜ wreszcie rozstali się, w atmosferze wielkiej tajemnicy.  

   Stanisław Wysocki od kilku nocy spał bardzo niespokojnie. Jego sny nawiedzały 

złoty pies, jednoroŜec i jeleń, opowiadając dziwną historię. Gdy po kilku dniach, 

przemierzając wrocławską starówkę, natknął się na bezkształtną bryłę metalu, po-

stanowił zabrać ją do swej pracowni. Tam zaczął rzeźbić postać kobiety. Natchnie-

nie nie opuszczało go, a robota paliła mu się w rękach. Po kilku miesiącach, oczom 

mieszkańców Wrocławia ukazał się piękny, smukły posąg, przedstawiający kobietę 

trzymającą na ramieniu księgi. Ktoś nazwał go „Powodzianką”. Metalowa figura  

z zaklętą duszą stanęła na moście, na którym piękna pani stoczyła swoją ostatnią 

bitwę. Tej nocy złoty pies, jeleń i jednoroŜec, gdy przyszli poŜegnać się z przyja-

ciółką, usłyszeli znajomy głos: 

- Gdy Wrocław będzie mnie potrzebował, przybędę na pomoc. 

Wzruszone zwierzęta wróciły na fasady swych kamienic i tam zastygły w bezruchu, 

gotowe na kaŜde wezwanie Powodzianki. 
Julia Ślęzak kl. 6a 


