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Dwóch gości siedzi w kinie - pierwszy 
mówi: 
- Podobał Ci się  film. 
- Nie. 
- To czego bijesz brawo? 
- Bo juŜ się skończył. 

- Jest ojciec? 
- Jest - odpowiada szeptem dziecko. 
- To poproś go. 
- Nie mogę - szepcze dziecko. 
- Dlaczego? 
- Bo jest zajęty - szepcze dalej. 
- A mama jest? 
- Jest. 
- To poproś mamę. 
- Nie mogę. TeŜ jest zajęta. 
- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w domu? 
- Tak, policja - potwierdza nadal szeptem maluch. 
- No to poproś pana policjanta. 
- Nie mogę, jest zajęty. 
- Czy jeszcze ktoś jest w domu? 
- StraŜ poŜarna, ale pan straŜak teŜ jest zajęty. 
- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was w 
domu? 
- Szukają. 
- Kogo? 
- Mnie... 

Nauczyciel geografii wywołuje Jasia do odpo-
wiedzi i pyta: 
- Co jest bliŜej Polski: KsięŜyc czy Ameryka? 
- KsięŜyc – mówi chłopiec. 
- A to czemu? 
- Bo z Polski widać KsięŜyc, a Ameryki nie. 

- Synku, przed godziną w szafce były dwa 
ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stało? 
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauwa-
Ŝyłem tego drugiego. 

- Mamusiu, daj mi 3 zł dla takiego 
jednego biednego pana. 
- Biednego pana? A gdzie on 
jest? 
- Tam, przed blokiem. Sprzedaje 
lody... 

  

Wybrali: Adam Ryczkowski i Michał Franczak kl. 6b  

- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić? 
- Z tą dziurą w rajstopach? 
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra. 

Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia: 
- Wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta. 
- Staram się - wzdycha Pawełek. Ale mama        
i tak zawsze mnie znajdzie i wykąpie... 
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                Przepis na... zadowolonego ucznia:                                                                                                     

   Kup kisiel „W 5 minut”, najlepiej cytrynowy. Zagotuj wodę w czajniku. Wlej wrzątek do kubka  
i wsyp zawartość torebki, poczekaj aŜ trochę wystygnie... Jak będzie chłodniejszy, zjedz kisie-
lek, a będziesz wesoły. Uśmiechnięty, idź do szkoły i zbieraj dobre oceny. Ale przede wszystkim: 
♥ Zjedz śniadanie w domu, Ŝebyś w szkole mógł się skupić na lekcjach 
♥ Odrabiaj zadania domowe 
♥ Przygotowuj się do sprawdzianów 
♥ Myśl logicznie  
♥ Czytaj ciekawe ksiąŜki 
♥ Bądź miły dla wszystkich w szkole, a inni teŜ będą dla Ciebie serdeczni   
♥ Odpoczywaj mądrze (najlepiej aktywnie)                                                                                          
 
                                                     Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut przy współpracy Redakcji                   

  

Witajcie drodzy czytelnicy! 
   Za nami ukochane wakacje, przed nami pracowity czas nauki. Oczy-
wiście, jak zawsze, chcemy Wam towarzyszyć nie tylko w szkole ... 
Pewnie pamiętacie, Ŝe nasza gazetka jest z Wami juŜ 10 lat! Z tej 
okazji „Ikarek” ma swoje własne, jubileuszowe logo.  
   Nasza „odnowiona” redakcja zaprasza do lektury gazetki, w której 
znajdziecie znane „kąciki” z nową, ciekawą zawartością. A wszystko ... 
w jesiennych klimatach, jako Ŝe za oknem październik i mnóstwo kolo-
rów „się panoszy”... śycząc nie tylko nauczycielom samych sukcesów w szkole, zapraszamy 
do czytania „Ikarka”!                                                                                               Redakcja                                         
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Tornister pełen uśmiechów 
 

- Co zapakujesz w tornister? 
- KsiąŜki, zeszyty czyste, 
Ołówek, kredki, długopis. 
 
- I na tym kończy się opis? 
- Nie! Jeszcze włoŜę linijkę, 
jeszcze ekierkę i cyrkiel, 
jeszcze drugie śniadanie, 
jeszcze jabłko rumiane. 
I jeszcze ... 
- Co tam jeszcze? 
- Jeszcze coś bardzo waŜnego: 
Mnóstwo wesołych uśmiechów! 
 
Wanda Chotomska 
Udostępniła z ksiąŜki „Szkolny kalendarz”: 
                          Karolina Machińska kl. 6a 

              Pokochaj jesień 
 

Spróbuj pokochać jesień 
z niesamowitymi urokami 
Spójrz ile piękna niesie 
obdarzając cię nowymi dniami. 
 

Kolorowo jak wiosną 
barwne liście ostatki zieleni 
Dadzą chwilę radosną 
twą szarość Ŝycia mogą odmienić. 
 

Wieczór szybciej nastaje 
słońce teŜ znika wcześniej niŜ latem 
Lecz nowe czy nie daje 
chwile spokoju skorzystaj zatem.  
                             Tadeusz Karasiewicz 
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1. Pies w czarne kropki. 
2. Zdrobniale ElŜbieta to ... 
3. Jeden miś, dwa ... 
4. Gdy wymieszamy Ŝółty z niebie-
skim, otrzymamy  ..... 
5. Gdy zaczynają się chłodne dni, 
nosimy ją na głowie. 
6. Zwierzę w czarno-białe paski. 
              Wiktoria Korzecka kl. 4a 

4) 

1. Co najbardziej lubisz w jesieni? 
- Kacper 4d: Kolorowe liście. 
- Szymon 4c: Kasztany. 
- Julia 3b: Kasztanowe ludki. 
- Amadeusz 6b: Kolorowe liście. 
- Tymek 6b: Kolorowe liście. 
- Kacper 4a: Kolorowe drzewa. 
- Paweł 6a: Kolorowe liście. 
- Asia 4d: Deszcz. 
- Piotrek 4d: Zapach liści. 
- Michał 4d: Piękno przyrody. 
- Martyna 4d: Kasztany. 
- Mateusz 4d: Spacery w parku. 
- Marcin 0b: Kolorowe liście. 
 
 
   Podsumowanie (z uśmiechem w tle): ze względu na wyniki sondy proponujemy: na lekcji w-f 
skoki przez kopiec kolorowych liści, a na matematyce liczenie kasztanów.  
                                                                                   Sondę przeprowadził Mateusz Kitzol kl. 4d 

2. Jaką lekcje w szkole 
lubisz najbardziej? 
Kacper 4d: W-f. 
Szymon 4c: Matematyka. 
Julia 3b: Matematyka. 
Amadeusz 6b: W-f. 
Tymek 6b: Informatyka. 
Kacper 4a: W-f. 
Paweł 6a: Informatyka. 
Asia 4d: Matematyka. 
Piotrek 4d: W-f. 
Michał 4d: Matematyka. 
Martyna 4d: Matematyka. 
Mateusz 4d: W-f. 
Marcin 0b: W-f. 

              Zapytaliśmy naszych kolegów ... 

  1                         
  2                

3                    

  4                    

  5                   

  6                  

UWAGA! 
   Ty teŜ moŜesz być współtwórcą Ikarka - masz moŜliwość zamieszczenia u nas swoich tekstów 
lub rysunków. Zapraszamy do redakcji gazetki (w bibliotece). 
JeŜeli masz jakieś uwagi i komentarze dotyczące gazetki lub naszej pracy, napisz do nas 
(tradycyjnie lub elektronicznie – adres e-mailowy znajdziesz na ostatniej stronie). Za wszystkie 
cenne uwagi serdecznie dziękujemy! 
                                                                                                                                       Redakcja  

   1         

 2              
   3           
  4            
  5            

6             

5) 

1. ... Fasola – znany angielski bohater filmów komediowych. 
2. Nazwa zawodu zajmującego się obróbką drewna. 
3. Ptak, który lubi błyszczące przedmioty. 
4. Jest wymagana podczas trwania lekcji. 
5. Ssak z duŜymi rogami. 
6. „Wytwarza” go kaŜdy oświetlony przedmiot. 
                                                        Lena Frankowska kl. 4a 
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1) 

2) 

3) 

       1            

       2              

       3                 
       4              

      5                

6                        

 

 

 

 

 

1. Ten zwierzak ma kolce i kiedy trzeba 
uciekać, 
on w kulkę, co kolce ma, zaczyna się zmie-
niać. 
2. „........ Lodowcowa”. 
3. Ostatni miesiąc wakacji. 
4. Mieszkanie Eskimosów. 
5. W zawodach otrzymują je zwycięzcy, 
stojący na podium. 
6. Miesiąc rozpoczynający rok szkolny. 
                                Karolina Butryn kl. 4b 

   1                     

2                        

    3                  

  4                  

5                     

    6                     
    7                 

    8                  

  9                   

    10                

    11                 

1. W niej dzieci spędzają czas po 
lekcjach. 
2. Dzieci w nim noszą ksiąŜki i ze-
szyty. 
3. Na niej pani pisze kredą. 
4. Pomieszczenie, w którym się 
uczymy. 
5. Zajęcia, na których się uczymy 
polskiego i matematyki. 
6. Piszemy go po nauczeniu się par-
tii materiału. 
7. Zapisujemy w nim lekcje. 
8. Z niej dowiadujemy się cieka-
wych informacji. 
9. Cały świat w okrągłej kuli. 
10. Siedzimy w nich na lekcjach. 
11. Rysujemy nim, zwykle zakończo-
ny gumką. 
                          Julia Tajak, kl. 3b 

       1                 
       2               

   3                   

  4                     

  5                    

6                        

1. Linka trzymana przez dwoje dzieci, przez którą 
się skacze. 
2. Jeśli ktoś się dobrze czuje i nic go nie boli, to 
mówimy, Ŝe jest ... 
3. Do kolorowania rysunków, ale nie trzeba ich 
temperować. 
4. Przydaje się podczas, gdy pada deszcz. 
5. Kiedy ktoś odniósł kolejne zwycięstwo, to mó-
wimy, Ŝe ...... zawody. 
6. Gatunek węŜa, którego nazwa zaczyna się i 
kończy na tą samą literę. 
                                  Hania Frankowska kl. 3a 

Cliparty -źródło: Internet 
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Odpoczywaj mądrze (najlepiej aktywnie)                                                                                                                                                            

                                                     Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut przy współpracy Redakcji                                                                                                                                                                            

                    Podziękowanie  
W dniu tego wspaniałego święta, 
Za trudną pracę z nami i okazanie serca, 
Chylimy głowy w ogromnej podzięce. 
KaŜdemu uczniowi radość się udziela, 
Gdy wielkimi krokami zbliŜa się Dzień Nauczyciela. 
Z okazji tego wspaniałego święta, 
Niech kaŜda buzia będzie uśmiechnięta. 
„A więc słowo MIŁOŚĆ za ich troski, 
Słowo WDZIĘCZNOŚĆ za ich trud. 
Dar to skromny, ale piękny, 
Wyśpiewany z serc, jak z nut”. 

Praga 
   W Pradze byłem dwa razy i pojechałbym trzeci raz. Praga nie moŜe 
się znudzić, gdyŜ ma wiele zabytków, a ja postaram się opisać kilka     
z nich. 
   Zamek Praski na Hradczanach został załoŜony w 870 r.; dawniej był 
siedzibą królów czeskich. O godz. 12.00 jest zmiana warty straŜników 
przed zamkiem, wszystko odbywa się hucznie, z wojskową oprawą. 

    W Katedrze św. Wita, Wojciecha i Wacława znajdują się groby królów czeskich, skarbiec      
z insygniami koronacyjnymi ( w tym złota korona św. Wacława, jabłko koronacyjne Rudolfa II 
oraz miecz i krzyŜ z czerwonego złota). Godne uwagi są teŜ witraŜe: duŜe, piękne i kolorowe. 
Wstęp do katedry jest darmowy, ale Ŝeby zobaczyć większość zabytków, trzeba zapłacić. 
   Most Karola musi obowiązkowo zobaczyć kaŜdy, kto zwiedza Pragę. Ma długość 515 m, a szero-
kość 9,5 m, a stoi nad Wełtawą. Ozdobiony jest 30 figurami z róŜnego okresu i róŜnych autorów. 
W Pradze jest kilkanaście mostów, ale Most Karola jest najpiękniejszy. 
   Zegar „Orloj” pochodzi z XV w. i jest to jeden z najcenniejszych zabytków Pragi. O kaŜdej 
pełnej godzinie, między 9.00 a 21.00 pojawiają się w dwóch okienkach figurki 12 apostołów, kaŜ-
dy ze swoim atrybutem (kojarzącym się z postacią, np. Judasz ma sakiewkę ze srebrnikami). 
Równocześnie pojawia się teŜ inne figurki, m.in. Śmierć (w postaci kościotrupa). 
Polecam zwiedzenie Pragi i jej zabytków.                                                                                                                                        
                                                                                                                 Adam Ryczkowski kl. 6b 

Tekst i rys.: Wiktoria Korzecka kl. 4a 

                                      

Góry Świętokrzyskie 
   Przyroda i zabytki Gór Świętokrzyskich przyciągają licznych tury-
stów, pragnących je poznać i odpocząć w otoczeniu dziewiczej pusz-
czy. Góry te nie są zbyt wysokie, moŜna by je nawet uznać za wzgó-
rza. Turyści chętnie odwiedzają znajdujące się tu zabytki i ślady 
dawnej kultury. Dzika przyroda, bogactwo flory i fauny chronione są 
prawem w utworzonym tu Świętokrzyskim Parku Narodowym i licznych rezerwatach. Obszar ten 
jest bardzo atrakcyjny turystycznie: posiada dobrą bazę noclegową, gastronomiczną i wiele atrak-
cji dla turystów. 
                                                                                        Hania Frankowska i Hania Kolebuk kl. 3a 
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Festiwal nauki – warsztaty doświadczeń 
   W sobotę 22 września byłam na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale 
Fizyki i Astronomii, na Festiwalu Nauki. Zobaczyłam tam bardzo duŜo cieka-
wych eksperymentów i pokazów. Podczas warsztatów panowie pokazywali 
jak zrobić m.in.: wulkan „parowy”, samopompujący się balon i nietypowe 
„tornado”. Wulkan „parowy” polegał na tym, Ŝe wrzucało się do wody spe-
cjalny lód, który miał -70 st. C, dzięki temu woda bulgotała i powstawała 
„zimna” para wodna. Eksperyment z samopompującym się balonem polegał na 
tym, Ŝe pan wlał do balonika niewielką ilość wody i włoŜył go do specjalnej „mikrofalówki”. Balon 
pod wpływem ciepła rósł, bo woda, która była w środku balonika zmieniła się w parę wodną. Niety-
powe „tornado” powstawało dzięki „bębnowi”, który miał w sobie sporą dziurę. Przez otwór wyla-
tywało powietrze, które [...] uderzało z duŜą siłą. Następnie pokazano nam doświadczenie            
z „mikrofalówką” i płytą CD [ w środku]. Ciepło, które wydzielała „mikrofalówka” spowodowało, Ŝe 
płyta „wybuchła”, poniewaŜ była ona w części metalowa. W taki sposób moŜna usunąć dane, które 
są zawarte na płycie. 
Te zajęcia były bardzo ciekawe i mam zamiar pójść na nie równieŜ w przyszłym roku. 
                                                                                                                       Julia Krupska kl. 5c 

   Dolnośląski Festiwal Nauki odbywał się juŜ po raz piętnasty  
i, jak zwykle, wykłady prezentacje i róŜne imprezy cieszyły 
się duŜym zainteresowaniem młodzieŜy [...]. 
W tym roku uczestniczyłam w wycieczce prowadzonej przez 
przewodnika miejskiego, panią Martę Miniewicz, pod tytułem 
„O bardzo skąpej przekupce, pokutujących duszach i klusko-
wym zegarze, czyli szlakiem legend Starego Miasta”. Przewod-
niczka opowiedziała wiele ciekawych historii, między innymi:    
o kluskowym zegarze odmierzającym czas gospodyniom; Hen-
ryku Rybiszu, bogatym rajcy miejskim, który wygrał w kości 

najpiękniejszy wówczas kościół św. ElŜbiety, [...]; starej wadze ufundowanej za karę przez za-
moŜnego sukiennika; wieŜy kościoła św. ElŜbiety, której hełm podczas burzy upadł na ziemię, 
zabijając jedynie czarnego kota; mostku czarownic, który pokutujące dusze dziewcząt muszą 
sprzątać; Dzwonie Grzesznika wiszącym dawniej w kościele św. Marii Magdaleny, którego po-
wstaniu towarzyszy tragiczna historia ludwisarza i jego pomocnika. Najbardziej podobała mi się 
legenda o starej przekupce, która miała swój stragan na rynku i cały czas targowała się o kaŜdy 
grosik, a kaŜdego podejrzewała o oszustwo. Gdy zmarła, pochowano ją na cmentarzu przy koście-
le św. ElŜbiety. KaŜdej nocy straŜnik [...] widział, jak duch skąpej kobiety wstaje z trumny, udaje 
się na rynek i tam na straganie wykłada płótna, kłóci się z niewidzialnymi kupującymi. Chłopak [...] 
pokropił [wodą święconą] drzwi [..] na wieŜę. Potem wykradł [...] całun leŜący przy trumnie i uciekł 
z nim na górę. Duch kobiety spostrzegł brak białej szaty. Podszedł do [...] drzwi, ale ich święta 
moc uniemoŜliwiła wejście. [...] JuŜ prawie wchodził na górę, [...], gdy nagle rozległo się pianie 
koguta. [...] Od tamtej pory duch kobiety nie pojawił się juŜ więcej [...]. 
   Na zakończenie wycieczki zdobyłam pieczęć znawcy wrocławskich legend. [...]                                                                                                                                
                                                                                                           Natalia Wiatrowska kl. 6c 
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   Pewnego razu Ŝyło sobie rodzeństwo, Staś i Basia. Bardzo się 
kochali i szanowali. Pewnego dnia wstali bardzo wcześnie i za 
zgodą rodziców poszli do lasu na grzyby. W lesie znaleźli bardzo 
duŜo kurek. W czasie zbierania grzybów usłyszeli głośne wycie. 
Poszli w jego stronę i znaleźli wilka, któremu w łapę wbił się 
gwóźdź. Rodzeństwo pomogło wilkowi wyciągnąć gwóźdź,             
a wilk uśmiechnął się i pobiegł w głąb lasu. Staś i Basia wrócili do 
zbierania grzybów. Potem usłyszeli jakieś strzały, więc poszli w ich stronę, a tam znaleźli po-
strzelonego, jeszcze Ŝywego jelonka. Podeszli do niego, zrobili mu opatrunek, a kiedy skończyli, 
jelonek wstał, uśmiechnął się i pobiegł. Chwilę potem rodzeństwo usłyszało ćwierkanie małego 
wróbelka, który wypadł z gniazda, a nie było jego mamy. Staś wziął ptaszka, wdrapał się na drze-
wo i włoŜył go do gniazda. Kiedy zszedł na dół, spostrzegł, Ŝe się zgubili, więc jelonek wyprowadził 
ich z chaszczy, a wilk zawiózł z powrotem na grzyby. Kiedy dzieci wszystkie juŜ pozbierały, 
przyleciał wróbel ze swoją gromadką i poleciał z dziećmi do domu. Staś i Basia podziękowali 
zwierzętom, dali grzyby mamie, która ugotowała z nich na obiad pyszną zupę grzybową. 
                                                                                       Hania Frankowska i Hania Kolebuk kl. 3a  
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Czy wiesz, Ŝe... 
- NajcięŜszy ślimak waŜy 16 kg i ma ok. 1 m długości. 
- Pies potrafi rozróŜnić do 200 słów. 
- Głaskanie psa działa na nas uspokajająco. 

                                                                                                           Wiktoria Korzecka kl. 4a 
       - Okazuje się, Ŝe juŜ ok.. 2000 lat temu w pobliŜu Bagdadu uŜywano baterii elektrycznych. 
       - JuŜ 24 czerwca 1947 r. nad górami kalifornijskimi zaobserwowano UFO. 
       - 200 lat temu znano koła zębate. 
       - Wielu zoologów twierdzi, Ŝe w Himalajach między Indiami a Tybetem Ŝyje Yeti.  
       - Krąg z kamienia w Anglii jest staroŜytnym obserwatorium astronomicznym. 
       - Egipcjanie stwierdzili wiarygodną zaleŜność między zjawiskami na niebie a ziemskimi pro- 
          cesami. W taki sposób mogła powstać astrologia. 
       - Zoolog morski, Richard Eblis, jest przekonany, Ŝe w otchłaniach oceanów Ŝyje jeszcze  
         wiele nieznanych dotychczas zwierząt, między innymi stwory o ogromnych rozmiarach. 
                                      Mateusz Pańczyszyn kl. 4a na podstawie ksiąŜki „Tajemnicze zjawiska”  
 

Wulkany 
     Naukowcy badający wulkany zwani są wulkanologami, a sama nazwa 
„wulkan” pochodzi od imienia rzymskiego boga ognia. Jakby same wulka-
ny nie były dość niebezpieczne, to wypływające z nich chmury popiołu 
mogą być naładowane elektrycznie i wytwarzać pioruny. PotęŜne wybu-
chy wulkanów mogą wpływać na klimat Ziemi, a to przez chmury popiołu 
zasłaniające blask Słońca.          
                                                                                                                 

                                                                                                               Adam Ryczkowski kl. 6b 
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39 Harcerski Festiwal Kultury MłodzieŜy Szkolnej 
     Działająca w naszej szkole Gromada Zuchowa odniosła ogromny sukces na 39. Harcerskim 
Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej "KIELCE-2012".  Zespół w składzie: Wiktoria Chojcan, 
Gabrysia Grodecka, Ala Musiał, Zuzanna Nakonieczna, Michalina Święcka – zuchy z 11.8 
WGZ „Szalone Dzieciaki” reprezentowały Chorągiew Dolnośląską. Dziewczyny do Wrocławia 
przywiozły aŜ 6 jodeł: 
- Wiktoria Chojcan otrzymała ZŁOTĄ JODŁĘ  w kategorii soliści do lat 11 
- Zuzanna Nakonieczna otrzymała SREBRNĄ JODŁĘ  w kategorii soliści do lat 11 
- Michalina Święcka otrzymała BRĄZOWĄ JODŁĘ  w kategorii soliści do lat 11 
- 11.8 WGZ „Szalone Dzieciaki” otrzymały SREBRNĄ JODŁĘ  w kategorii zespoły wokalne do 
lat 12, SREBRNĄ JODŁĘ  w kategorii piosenka harcerska i BRĄZOWĄ JODŁĘ WYCHOWAW-
CZĄ.   
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HASŁO: ......................................................... 

STYPENDIUM PREZYDENTA WROCŁAWIA 

   Jest nam niezmiernie miło poinformować, Ŝe uczennica klasy 5a 
Marta Rotko otrzymała od Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 
stypendium za swoją cięŜką pracę i sukcesy, jakie odnosiła przez całą 
czwartą klasę. 

CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI 

Z przyjemnością informujemy, iŜ wynikiem oceny Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju nasza 
szkoła otrzymała certyfikat: Zielonej Flagi za rok szkolny 2011/2012. PoniewaŜ jest to juŜ 
trzeci kolejny przyznany nam certyfikat Zielonej Flagi, dlatego decyzją Kapituły Szkoły dla Eko-
rozwoju otrzymaliśmy go na okres 3 lat. 
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      BYLIŚMY TAM 

    Byłam na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie [...] odbywał się Dolnośląski 
Festiwal Nauki. [...] Na warsztatach dowiedziałam się duŜo ciekawych i intry-
gujących rzeczy, np. [jak skonstruować] samopompujący się balon [...], wulkan 
„parowy” [...], elektryczną płytę [...], nietypowe „tornado” i ciepłe mydło ( do 
specjalnie przygotowanej „mikrofalówki” pan wstawiał w jednorazowym ku-

beczku połowę mydła w kostce. Mydło pod wpływem ciepła częściowo zmieniało się w pianę, ponie-
waŜ jest zbudowane w 20 % z wody. Woda zawarta w mydle parowała, lecz substancje chemiczne 
zawarte w mydle zatrzymywały ją, tworząc bańki). Zajęcia bardzo mi się podobały i mam zamiar 
powtórzyć je w przyszłym roku.                                                                  Nina Czarnecka kl. 5c 

tywało powietrze, które [...] uderzało z duŜą siłą. Następnie pokazano nam doświadczenie            

      

   10 października klasa 3b pojechała do lasu w okolicach Sobótki. W lesie 
oglądaliśmy róŜnorodną roślinność i róŜne znaki turystyczne (np. oznacze-
nia szlaków). Potem pojechaliśmy na polanę i piekliśmy kiełbaski, strzelali-
śmy z łuku i puszczaliśmy ogromne bańki mydlane. Naszym zdaniem wy-
cieczka była bardzo udana.                            *                               Basia Lipiec i Julka Tajak kl. 3b 

                                                                                                                                 

   W ramach „Projektu Ekologia” nasza grupa uczestniczyła w wycieczce do Zakładu Uzdat-
niania Wody „Na Grobli”. Zakład zaopatruje w wodę duŜą część miasta. Jest ona pobierana 
z Oławy i Nysy Kłodzkiej. [...] Nasza wycieczka rozpoczęła się przed budynkiem o nazwie 
„odŜelaziacz”. Jest to miejsce, w którym dostarcza się do wody powietrze. [...] W tym procesie 
oddzielają się od niej związki Ŝelaza. Następnie poszliśmy do budynku, gdzie znajdowały się 
oczyszczacze – filtry piaskowe i węglowe. [...] W filtrach woda jest ostatecznie oczyszczona. 
Później zamkniętymi zbiornikami woda tłoczona jest do pompowni, gdzie trafia do wodociągów 
[...]. JuŜ teraz wiem, jaką drogę przemierza woda z rzeki do mojego mieszkania.                                             
                                                                                                            Alexandros Zieliński kl. 4c 

   Trzeciego października wszystkie klasy czwarte pojechały na wycieczkę integra-
cyjną do JuraParku w Krasiejowie. [...] Pogoda była piękna. JuŜ na samym po-
czątku ruszyliśmy kolejką, aby przenieść się w czasie i zobaczyć film opowiadający 
o tym, jak powstało Ŝycie na Ziemi. Następnie, na ścieŜce edukacyjnej 
„spotkaliśmy” dinozaury z róŜnych epok – ogromnego tyranozaura, zabójczego 
velociraptora czy miłego diplodoka. KaŜdy z nich był w rzeczywistych wymiarach. 
Wielkie wraŜenie zrobił na mnie równieŜ pawilon paleontologiczny, gdzie znajdowa-
ły się skamieniałości z Europy. Jednak najbardziej podobała mi się symulacja Ŝycia 

pod wodą [...]. Dalszym etapem wycieczki był film w kinie 5D, opowiadający o szalonej jeździe 
podziemną kolejką. Później spędziliśmy miło czas na plaŜy oraz w parku rozrywki i na placu za-
baw. [...]. Mam wielką nadzieję, Ŝe jeszcze kiedyś tu przyjadę 
                                                                    *                                      Alexandros Zieliński kl. 4c 

   3 października wszystkie czwarte klasy pojechały na wycieczkę do Krasiejowa, do tamtej-
szego Parku Dinozaurów. Podczas pobytu tam czekała nas wspaniała przygoda: film 5D „Noc w 
Muzeum”, wycieczka w „tunelu czasu”, warsztaty artystyczne, pobyt w „wesołym miastecz-
ku” (wliczony w cenę biletu), zwiedzanie oceanarium i „podróŜ” do czasów kredy, jury i triasu, 
która pozwoliła nam poznać tajemnice gigantycznych gadów prehistorycznych. Zabawa w parku 
rozrywki ciekawie zakończyła naszą wycieczkę do Krasiejowa. 

                                                                    *                                             Karolina Butryn kl. 4b 



 6 

 

NAJGORSZE GRY WSZECHCZASÓW  

   „Tytus, Romek i A’Tomek” – w grze wcielamy się w Tytusa i naszym zada-
niem jest zniszczenie robota, na którego wylało się zło z beczek z maszyny 
„papcia Chmiela”. To byłoby na tyle o tej grze... Nie, tak naprawdę o grze 
powiem duŜo więcej. CO TO JEST ?! KTO TO ZROBIŁ ?! Tak, firma Cala-
ris, którą wszyscy zorientowani gracze powinni znać z takich produkcji jak: 
Wilczy Szaniec, Tajemnicza Wyspa (to wszystkie jej produkcje) wyprodu-
kowała tę grę. Gra jest w klimacie komiksowym i to jest jedyna jej zaleta. 
Początkowo miała być to ciekawa gra platformowa, a fani serii komiksów pokładali w niej nadzie-
je. Lecz otrzymali ”kaszankę”, w której złe roboty na nasz widok stoją w miejscu i czekają, aŜ je 
zniszczymy, a Tytus czasami wykonuje to, co kaŜemy z duŜym opóźnieniem, na opak lub wcale. 
Przykładami jego dziwnego zachowania, moŜe być to, Ŝe gdy kaŜemy mu skakać, on rzuca kokosa-
mi, których wcale nie ma. Znajdziecie w grze pewnie więcej błędów takich jak: wychodzenie poza 
planszę i wiele innych. Całą grę moŜna przejść w 36 minut [...]. Mnie, gdy miałem lat 4 gra iryto-
wała właśnie dlatego, Ŝe Tytus robił co chciał, albo nie doskakiwał na kolejną platformę.  ChociaŜ 
jeśli lubicie gry w klimacie komiksowym lub jesteście fanami tej serii i musicie mieć tą grę to… 
NIE KUPUJCIE JEJ !  To było by na tyle, a moje oceny dla gry to: 
- Grafika: 1 , Audio: 2,  Grywalność: 1, OGÓLNA OCENA: 1 
Ocena wiekowa: 5+ 
   W następnym numerze IKARKA postaram się kontynuować serię .  

Tymoteusz Makowski  kl. 6b 

         Harry Potter i Kamień Filozoficzny 
 Harry Potter i Kamień Filozoficzny to gra przygodowa oparta 
na pierwszej części popularnej serii powieści J. K. Rowling. 
Gracze przenoszą się w niej do Szkoły Czarodziejów Hogwart, 

gdzie podąŜając za „wciągającą” fabułą poznają róŜnorodne tajniki sztuki ma-
gicznej, przemierzają sale szkoły Hogwart oraz jej pobliskie otoczenie, uczą 
się gry w Quidditch (skomplikowana wersja piłki noŜnej na latających mio-
tłach), a takŜe zbierają przeróŜne przedmioty potrzebne do rozwiązywania 
kolejnych zagadek i wypełniania zadań. Podczas swej przygody spotykają znane 
z powieści postacie, takie jak Ron Weasley, Hermiona Granger, Draco Malfoy czy Rubeus Hagrid. 
Gra została wydana w Polsce 16 listopada 2001 przez Cenega PL. Wymagania tej oto produkcji są 
następujące : Pentium II 350MHz, 128MB RAM, akcelerator 3D. 
                                                                                                                   Karol Mamczura kl. 6b 

Fot. źródło: Internet 

IN VERBIS VIRTUS 
   To logiczna gra na PC, w której rzuca się czary... krzycząc do mikro-
fonu. Gra wciąŜ powstaje i na razie nie wiadomo, kiedy będzie mieć 
swoją premierę. Ale nie martwcie się, twórcy udostępnili demo, więc 
juŜ teraz moŜna sprawdzić, czy jest na co czekać. Mnie juŜ sam tra-
iler zachęcił. Nie mogę się doczekać premiery. Dla chętnych jest dar-
mowe demo (link poniŜej ). 
Link do strony studia IN VERBIS VIRTUS czyli Idomitus. http://

www.indomitusgames.com/index.php/en/                                                  
                                                                                                                       Karol Machoś kl. 6b 

 

         KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
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Cliparty -źródło: Internet 

KĄCIK FILMOWY... 
Merida Waleczna 

   „Merida Waleczna” to historia dziewczynki, która nie chciała wyjść za mąŜ 
(z wiadomych dla dziewczyn powodów). Lubiła sport, jazdę konną, strzelanie    
z łuku itp. Pewnego dnia otruła swoją matkę, poniewaŜ miała dość bycia księŜ-
niczką. Naszym zdaniem „Merida Waleczna” to pierwszy animowany film femi-
nistyczny, czyli o prawie kobiet do własnego wyboru. Gorąco polecamy! 
Uwaga! Młodsze dzieci mogą być przestraszone! 

Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 4a 

Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie MoŜliwa Katastrofa 

   Felix, Net i Nika postanawiają wyjechać razem na wakacje. Wyjazd 
organizuje tata Felisa, który jest naukowcem. Przyjaciele zostają wta-
jemniczeni i mogą odwiedzić tajną bazę, która w czasie II wojny świa-
towej słuŜyła Niemcom. Po krótkim czasie Net przez przypadek urucha-
mia urządzenie, potocznie zwane przez naukowców „pierścieniem”. 
Wkrótce okaŜe się, Ŝe przyjaciele mają zostać całkiem sami, teleportować się do Londynu, roz-
brajać bombę czasową, cofnąć się w czasie i pomóc polskim Ŝołnierzom... a wszystko to przez 
„pierścień”. Jak dokładnie to wszystko się wydarzyło, dowiecie się oglądając ten film. Moim zda-
niem fabuła filmu była zgodna z ksiąŜką, dzięki temu i film był ciekawy. Polecam 

Weronika Głogowska kl. 6a 

Rys. Piotr Łyczko kl. 4a Rys. Lena Frankowska kl. 4a 

Rys. Karol Machoś kl. 6b 

Rys. Basia Lipiec kl. 3b 

Rys. Kasia Rudzka kl. 4a 
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           „Doktor Proktor i ...” 
   Czy słyszeliście kiedyś o „prawie szalonym” wynalazcy? Ja dowiedziałam się  
o nim podczas czytania ksiąŜek “Doktor Proktor i proszek pierdzioszek” oraz 
“Doktor Proktor i wanna czasu“. Te ksiąŜki są „kryminałami” dla dzieci, czyli 
historiami o róŜnych strasznych wydarzeniach. KradzieŜe, morderstwa, walka 
o pieniądze, podróŜe w czasie, tajemniczy, zielony proszek - to wszystko opi-

sał Jo Nesbo. Jego ksiąŜki są zabawne i ciekawe (tak jak „Ikarek”), są teŜ 
trochę straszne (np. historia Bulka zjedzonego przez anakondę, jest tylko dla 
węŜy). Polecam wam te ksiąŜki, sama czytałam je „od deski do deski”, były tak 
ciekawe, Ŝe przerwy robiłam tylko na potrzeby naturalne. 
Jo Nesbo to teŜ autor ksiąŜek kryminalnych dla dorosłych, które są o wiele straszniejsze.  
UWAGA! JeŜeli ktoś z was boi się węŜy i szczurów (oraz bardzo, bardzo niskich chłopców) to 
niech nie czyta tej ksiąŜki.                                                         Polecam: Kaja Urbaniuk kl. 4a : ))) 

Mała KsięŜniczka 
   KsiąŜka autorstwa Frances Hodgson Burnett pod tytułem „Mała księŜniczka” 
opowiada o małej Sarze Brewe, dziewczynce, która trafia do angielskiej pensji 
panny Minchin. Niestety w czasie poszukiwań kopalni diamentów, ojciec Sary 
umiera, a dziewczynka zostaje sama na świecie. Jednak pomimo tego co się 
stało, zachowuje dzielną i godną królewny postawę. Jest to przepiękna ksiąŜka, 
polecam ją zarówno starszym jak i młodszym uczniom.  
                                                                                     Karolina Machińska kl. 6a 

       

„Przykry początek” – Seria Niefortunnych Zdarzeń 
   Violetta, Klaus i Słoneczko to rodzeństwo, które nieszczęśliwym trafem traci 
rodziców. Złą nowinę obwieszcza im pan Poe, znajomy ich rodziców. Przez kilka 
dni, do czasu aŜ pan Poe znajdzie im nowego opiekuna, miały zamieszkać u niego. 
Znaleziono im nowego opiekuna. Był nim Hrabia Olaf, czyli jedyny krewny         
w mieście. Jak się później okazało, sierotom nie było u niego dobrze. Na doda-
tek Hrabia coś planował, a nie mogło to być nic dobrego... 
  KsiąŜka mi się podobała, bo opowiada o tym, Ŝe coś niemiłego moŜe się przyda-
rzyć kaŜdemu z nas. Mimo wszystko, choć nie jest pogodna, jest bardzo cieka-
wa.         Weronika  Głogowska kl. 6a 

„Władca Pierścieni. DruŜyna Pierścienia” 
   Hobbit Frodo wyrusza z misją zniszczenia Pierścienia Władzy. Razem z przy-
jaciółmi dociera do Rivendel, miasta elfów. Dołącza się do grupy paru kompa-
nów, m.in.: Gandalf, Aragorn, Gimli. Muszą dojść do Góry Przeznaczenia.  
W połowie drogi druŜyna się rozpada. Frodo z Samem ruszają w dalszą wę-
drówkę. Reszta podąŜa za pozostałą dwójką hobbitów. 
   Wszystkie części „Władcy Pierścieni” są dostępne w bibliotece. KsiąŜka  
podobała mi się,  poniewaŜ jest niezwykle ciekawa.  
                                                                     Polecam – Lena Frankowska kl. 4a 
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   ŚLIMAKI (BRZUCHONOGI) to jedna z najliczniejszych 
i najbardziej zróŜnicowanych gromad, która nie opanowała 
jedynie powietrza. Zalicza się do niej około 105 tysięcy 
gatunków, z czego w Polsce występuje 6 gatunków morskich 
oraz około 200 gatunków lądowych i około 50 słodkowod-

nych. Większość gatunków Ŝyje w morzu i charakteryzuje się bogactwem barw oraz kształtów. 
Wśród ślimaków występują zarówno formy glonoŜerne, roślinoŜerne, jak teŜ drapieŜne i paso-
Ŝytnicze. Szkielet zewnętrzny ślimaka to muszla, nazywana często domkiem, poniewaŜ pełni rolę 
ochronną. Największa znaleziona muszla mierzy 91 cm.   
   Winniczek to największy lądowy ślimak w Polsce. Średnica jego muszli wynosi przeciętnie około 
5 cm. Często eksportowany jest on z Polski do Francji, gdzie uwaŜany jest za przysmak. W nie-
których rejonach Polski, z powodu duŜego eksportu, stał się gatunkiem rzadkim. Na terenie Pol-
ski objęty jest ochroną częściową. 

                                                              Tekst i rys. Jakub Lewicki kl. 4a  
 

       SPORT 

   11 października kl. 4a zasadziła drzewko. Zgadnijcie, jak ma na imię?   
KUNEGUNDA! 
Co roku będziemy obchodzić jej urodziny. Zamówiliśmy dla niej identyfikator. 
MoŜecie ją odwiedzić w kaŜdy piątek w godz. od 14.00 do 17.00. Nasze drzew-
ko mieszka obok placu zabaw – trzecie od końca placu. 
                                                                                         Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 4a 

Rys. źródło: Internet 

   Dnia 9 października odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. W holu szkoły wisia-
ły plakaty reklamowe kandydatów. KaŜdy uczeń miał prawo oddać jeden głos do urny. ZwycięŜyła 
Marta Myśkow z kl. 6c ze 168 punktami! W tym roku szkolnym w skład samorządu weszli: Ma-
teusz Kitzol kl. 4d, Paulina Śliwińska kl. 6d, oraz Amadeusz Stasica kl. 6b. ZaprzysięŜenie nowe-
go składu samorządu odbyło się 15 października podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Olga Grześkowiak kl. 6c 

Kolarstwo 
   Kolarstwo obejmuje w swej definicji wyścigi rowerowe. Występują        
3 główne odmiany tego sportu: szosowe, torowe i górskie. Kolarstwo szoso-
we to wyścigi jedno- lub wieloetapowe oraz jazdy indywidualne. W kolar-
stwie torowym zawody odbywają się na specjalnych torach. Osobną grupę 
stanowi kolarstwo górskie. Jest to rywalizacja  w crossie olimpijskim 
przeprowadzonym na terenie o odpowiednich róŜnicach wzniesień i o zróŜ-
nicowanym podłoŜu. Wielkie znaczenie w kaŜdej z wyŜej wymienionych grup ma odpowiedni 
sprzęt. Mimo, Ŝe wszędzie wykorzystuje się rower, to we wszystkich grupach specjalizacja 
sprzętu jest bardzo wielka. 

Vanessa Lipska kl. 5c 
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          WYWIAD Z PANIĄ Jolantą Dyjakon:   
- Jakie lubi pani zwierzęta? 
- Psy. 
- Czy ma pani jakieś zwierzę, a jeśli tak, to jakie? 
- Kota. 
- Jaki lubi pani kolor najbardziej? 
- Czarny, biały i latte. 
- Czy zna pani jakieś języki obce? 
- Tak, angielski. 
- Jakie lubi pani owoce? 
- Jabłka, arbuzy i winogrona. 
- Czy lubi pani czytać? 
- Bardzo. 
- Jak się pani pracuje w nowej szkole? 
- Bardzo fajnie, dzieci są sympatyczne. 
- Dlaczego zdecydowała się pani uczyć matematyki? 
- Bo bardzo lubię przedmioty techniczne. 
- Czy lubi pani ptaszki? 
- Są mi obojętne. 
- Jaka jest pani ulubiona ksiąŜka? 
- Z dzieciństwa: „Pollyanna”, a później „Duma i uprzedzenie”. 
 
                                        Dziękujemy za rozmowę. Lena Frankowska i Wiktoria Korzecka kl. 4a 

WYWIAD Z PANIĄ Arletą Lech-Wawrzynkowską:   

- Czy pani lubi swoją pracę? 
- Tak, bardzo lubię swoją pracę. 
- Od kiedy pani pracuje z dziećmi? 
- Rok czasu. 
- Czy pani lubi swoją grupę uczniów? 
- Tak, z kaŜdym dniem coraz bardziej. 
- Czy pani lubi wychodzić z dziećmi na dwór? 
- Tak, lubię. 
- Czy pani lubi czytać ksiąŜki dzieciom? 
- Tak, ale pod warunkiem, Ŝe dzieci są nią zainteresowane. 
 
                                                             Dziękujemy za rozmowę – Basia Lipiec i Jula Tajak kl. 3b 

Zdj. źródło: Internet 
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WYWIAD Z  PANIĄ Magdaleną Gawron, która w Etiopii opiekowała się dziećmi       
i odwiedziła naszą szkołę 19 X b.r. na zaproszenie księdza-katechety, Rafała Swatka. 
 
- Dzień dobry, jesteśmy redaktorami szkolnej gazetki. Czy zgodziłaby się pani odpowiedzieć na 
nasze pytania? 
- Tak, oczywiście. 
- Jak to się stało, Ŝe wyjechała pani do tak dalekiego kraju? Czy to była długo podejmowana de-
cyzja? 
- NaleŜę do SWM - Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu. W ramach autorskie-
go projektu misyjnego zostałam oddelegowana do Etiopii, do wioski Tullo, wraz z dwiema kole-
Ŝankami. 
- Jakie były początki pobytu w Etiopii, czy trudno było przystosować się do nowych warunków? 
- Początki w wiosce Tullo był bardzo piękne i jednocześnie zaskakujące. Piękne, bo przyjęto nas 
bardzo Ŝyczliwie, a zaskakujące, bo w wiosce Tullo zobaczyłyśmy głębokie ubóstwo. 
- Na czym przede wszystkim polegała pani praca w tym kraju? 
-Przede wszystkim zorganizowałyśmy kolonie dla 300 osób z wioski. Podczas kolonii były prowa-
dzone zajęcia sportowe, dokarmianie dzieci, wspólna modlitwa i lekcje j. angielskiego. Pomagały-
śmy siostrom FMM (Franciszkankom Misjonarkom Maryi) w programie doŜywiania niemowląt i ich 
matek. 
- Czy znalazła pani w Etiopii przyjaciół? Czy byli tam teŜ Polacy? 
- Tak, generalnie wszyscy ludzie byli do nas przyjaźnie nastawieni. Poznałyśmy polską siostrę     
z Lublina, Janinę, która pracuje jako połoŜna w klinice. 
- Ile czasu przebywała pani w Etiopii i czy wróci pani tam jeszcze? 
- W Etiopii przebywałam miesiąc. Bardzo chciałabym powrócić do Afryki, poniewaŜ kraj jest 
fascynujący oraz wiele uczy nas - Europejczyków. 
- Co z pobytu w tym kraju wspomina pani najmilej? 
-Najmilej wspominam uśmiech dzieci, które mogły wspólnie z nami zjeść posiłek; osiołki, które 
woŜą na plecach wodę w kanistrach oraz świeŜe soki z mango, papai i awokado. 
Serdecznie dziękujemy za rozmowę! 
                                                                                                 Kacper Kulik i Paweł Cegieła kl. 6a 
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