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 Jak prosto zrobić ozdobę świąteczną     CIEKAWOSTKI 

 

Rys. Z. Kawa 



DRODZY CZYTELNICY! 
 

To juŜ ostatni numer naszej gazetki w tym roku… kalendarzowym oczywiście,  
bo od stycznia znów zabieramy się do pracy. Dziś w gazetce mamy dla Was kilka  
artykułów związanych ze świętym Mikołajem. Czy napisaliście do niego list? 
       Zachęcamy Was do kontaktu z naszą redakcją. Czekamy na wszelkie uwagi, rady  
i spostrzeŜenia dotyczące I KARKA pod mailowym adresem: ikarek@o2.pl    

 

Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczymy Czytelnikom naszej gazetki 
WESOŁYCH ŚWIĄT oraz  DO  SIEGO  ROKU!!! 

 

PS. Adres Mikołaja :   Santa Claus „Post Office” 
    Arctic Cicrle 
            93-930 Rovaniemi 
     F I N L A N D 

 

Za rok kolejny 

konkurs 

14 listopada 2006 roku  
w naszej szkole odbył się 
konkurs czytelniczy  - 
„Harry Potter  i KsiąŜę 
Półkrwi”. Był to juŜ czwarty  
konkurs o przygodach tego 
popularnego wśród dzieci 
czarodzieja. 

Na siódmej lekcji do czytelni, gdzie 
miał się odbyć ów konkurs, przyszło około 
20 osób, wśród nich ja. Na początku 
losowaliśmy numerki stołów, przy których 
mieliśmy usiąść. Potem z numerkami      
w ręku zrobiliśmy parę ćwiczeń na rozlu- 
źnienie. Gdy skończyliśmy „gimnastykę”, 
kaŜdy usiadł przy wyznaczonym stoliku.  
Następnie pani Ada Grochala-Kopeć - 
organizator konkursu - wyjaśniła nam 
zasady udziału w nim i rozdała arkusze 
konkursowe. Nasze emocje rosły. Wreszcie 
mogliśmy przystąpić do zadań. Pytania nie 
były łatwe. Oto kilka z nich: 

 

1. Plotka głosiła, Ŝe nowy minister magii  był: 
               a)  wilkołakiem 
 b)  wampirem 
 c)  animagiem 
 

2. Ile horkruksów stworzył Voldemort? 
a) siedem 
b) sześć 
c) pięć 

 
3. Z kim Gryffoni rozegrali finałowy mecz  
o Puchar Quidditcha? 

a) z Krukonami 
b) z Puchonami 

            c)    ze Ślizgonami 
 

4. Skrzatka Bujdka pracowała dla: 
a) Chefsiby Smith 
b) Celestyny Warbeck 
c) Bellatriks Lastrange 
 

5. Matką Severusa Snape’a była: 
 a)  Meropa Gaunt 
 b)  Ritta Prince 
 c)  Eileen Prince 

 

6. Kto przedstawiony jest na poniŜszych 
rysunkach? 

       
 

Na rozwiązanie testu mieliśmy czas do 
końca lekcji, lecz wszyscy skończyli przed 
dzwonkiem. Po wyjściu z czytelni niektórzy 
przypomnieli sobie to, co podczas konkursu 
wyleciało im z głowy. Ach, ta pamięć!  

Na następny dzień w gablocie koło 
biblioteki pani Ada wywiesiła prawidłowe 
rozwiązania konkursowych zadań. Jednym 
ulŜyło, drudzy Ŝałowali Ŝe źle 
odpowiedzieli. Głowa do góry, za rok 
kolejny konkurs, tym razem z całego cyklu 
powieści. 

                                      
Zuzia Kawa z kl.4 c 



 
 
 

Najbardziej zapracowany  przed BoŜym Narodzeniem, juŜ od 6 grudnia i w Wigilię,  
jest niewątpliwie Święty Mikołaj.  Nicholas, Miclos czy teŜ Santa Claus, choć róŜnie 
wymawiamy jego  imię, wyobraŜamy go sobie podobnie. Jednak  postać  jaką  znają  
dzisiejsze  dzieci  ma  ze  swoim  pierwowzorem  niewiele wspólnego.  O prawdziwym 
Mikołaju nie wiemy  zbyt  duŜo. Pewne jest tylko jedno: wierzą w niego nawet niewierzący. 
Święty Mikołaj urodził się prawdopodobnie w mieście Patara w Licji (dziś terytorium Turcji) 

około 270 roku. Według legend był jedynakiem i pochodził z bogatej rodziny. JuŜ od lat dziecięcych 
wyróŜniał się szczególną poboŜnością i troską o losy biednych. Po śmierci rodziców Mikołaj oddał 
swój majątek biednym i sierotom, uczynił to w wielkiej tajemnicy. Będąc w podeszłym juŜ wieku, 
został  wybrany  na  biskupa  Miry.  Szybko zasłynął z dobroci, miłosierdzia i poboŜności, co 
podbiło serca wiernych. Zmarł prawdopodobnie 6 grudnia między 345 a 352 r. w Mirze. 
 Wizerunek Mikołaja zmienił się. Dziś zamiast biskupich purpurowych szat ma on czerwony 
płaszcz obszyty gronostajem, zamiast biskupiej mitry nosi czerwoną czapkę z pomponem, pastorał 
zmienił na zwykłą laskę, a na plecy zarzucił ogromny worek z prezentami. 
 

        Klaudia śuchowska kl. 
5d 

 

 
 

 
Postanowiłyśmy  dowiedzieć się,  jak to jest z wiarą w świętego Mikołaja w naszej szkole. 
Dlatego przeprowadziliśmy ankietę na ten temat. Wzięło w niej  udział 100 osób -  
uczniów i  nauczycieli (w tym  pani dyrektor).  

Oto wyniki : 
Odpowiedź  TAK  wybrało 46 respondentów. 
Odpowiedź  NIE  -  47. 
Było teŜ kilka osób niezdecydowanych – 7. 
 

Wyniki wskazują, Ŝe większość ankietowanych nie wierzy w Mikołaja.  
JednakŜe róŜnica głosów jest tak niewielka, Ŝe moŜemy uznać iŜ połowa  

z nas wierzy, a połowa nie wierzy w istnienie św. Mikołaja. 
 

Ankietę przeprowadziła Paulina Hnida z klasy 6a 
przy pomocy Eli Janik, Oli Fedorowicz i Karoliny Schneider 

 
 

 

Pani A. Jeleń – Niespodziankę. 
Pani J. Maciaszek-Klimczyk –  
Całą bandę grzecznych uczniów. 
Pan J.Biłyj – [śmiech] Gwiazdę z nieba. 
Pani M. Herman - Szafę – duŜą, ładną  
szafę, najlepiej dwu lub trzydrzwiową. 
Pani A. Grochala-Kopeć – KsiąŜkę 

 A. de Mello  „Przebudzenie”. 
Pani  D. Bodkowska – Dla mnie najwa- 
Ŝniejsze jest zdrowie mojej rodziny. 
Pani K. Zagórska – Coś, czego się nie 
spodziewam.  
 

 

Pani A. DzierŜanowska-Słowik – KsiąŜkę  
w języku angielskim. 
Pani E.Wdowczyk - [śmiech] Ale pytanie. 
Gwiazdkę z nieba. 
ks. B. Stec – Grzecznych uczniów w 118. 
Pani J. Skotnicka – Niespodziankę. 
Pani K. Walkowiak – Nie myślałam o tym. 
Pani D.Nowicka-Sójka – DuŜo ksiąŜek, mam 
długą listę tytułów! Brak mi  jednak czasu, by 
sobie je kupić. 
 

Sondę przeprowadziły: 
Anna Gibalska, Magda Klonowska  

i Klaudia śuchowska z  kl. 5d 



 
 

MIKOŁAJKI W STYLUMIKOŁAJKI W STYLUMIKOŁAJKI W STYLUMIKOŁAJKI W STYLU    

SCIENCESCIENCESCIENCESCIENCE----FICTIONFICTIONFICTIONFICTION    
Pewnego wieczoru, a było to 6 grudnia, nie 
mogłam zasnąć i kręciłam się na łóŜku do 
północy. Nagle usłyszałam dzwonienie  
i otworzyłam oczy. Przed moim biurkiem stał 
wyrośnięty czerwony gnom w... SUKNI  
z dzwoneczków?!?!? W najlepsze 
zasypywał krzesło prezentami. Na mój 
widok wywalił gały z orbit, zrobił zgrabny 
piruet i zniknął z cichym pyknięciem. Rano 
zdecydowałam, Ŝe powiem o tym rodzicom, 
lecz ilekroć otwierałam usta, przed oczami 
pojawiał mi się wizerunek białego pawia, 
którego wzrok mówił ,,ani mi się waŜ”. 
Zrezygnowałam z podzielenia się  
z kimkolwiek tymi informacjami, ale od tego 
czasu zostawiam na mikołajki cukierka. 
Wam proponuję to samo!  
       Olga Roman z kl. 6a 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rysowała Paulina Hnida z kl. 6a 
 

* * * 
Gdy Mikołaj tak wysoko nad głowami, 
jedzie do nas z prezentami. 
Dzieci niecierpliwie czekają, 
bo wiedzą, Ŝe wspaniałe niespodzianki 
dostaną. 
Gwiazdy świecą, 
śnieŜne sanie lecą 
drogą gwiezdną hen na niebie, 
prezenty Mikołaja czekają na ciebie. 
 

Ewa Pacykowska kl. 4c 

DO NAS NA ZBIÓRKĘ MOśE 
PRZYJŚĆ KAśDY. . . 
 Wywiad z phm. Magdaleną Wiktorsk ą-Chojcan 
 

- Ostatnio Gromada Zuchowa Szalone Dzieciaki 
obchodziła 4 urodziny. Jak świętowaliście tę 
rocznicę?  
- Co roku w listopadzie urządzamy imprezę 
urodzinową zapraszając wszystkie zuchy wraz  
z rodzinami, władze harcerskie, dyrekcję szkoły, 
wychowawców klas oraz przyjaciół gromady. W tym 
roku swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: 
Prezydent Miasta Wrocławia pan Rafał Dutkiewicz, 
przedstawiciel Rady Miejskiej pan Bogdan Aniszczyk, 
kandydatka do Rady Miejskiej pani Aldona Wiktorska-
Święcka, niezawodna pani dyrektor SP 118 Barbara 
Rotte, przedstawiciele Klubu Seniorów Lotnictwa. 
Tradycyjnie podczas tej uroczystości następuje 
przyjęcie nowych dzieci do gromady oraz przekazanie 
zuchów klas IV do druŜyny harcerskiej. Urodziny to 
czas podsumowania minionego roku zuchowego. 
Wtedy wszyscy dowiadują się, ile nowych piosenek 
znamy, ile zuchów złoŜyło obietnicę zuchową, zdobyło 
pierwszą, drugą czy trzecią gwiazdkę. Wówczas mamy 
równieŜ moŜliwość oficjalnie podziękować wszystkim 
tym, którzy wnieśli swój wkład w rozwój naszej 
gromady. Potem czas na prezenty oraz Ŝyczenia.  
W tym roku podczas naszych urodzin odbyły się 
równieŜ pierwsze urodziny 11.8 WDH Poszukiwacze 
Przygód. Były więc aŜ 2 torty wręczane przez Pana 
Prezydenta i z tym wiąŜe się anegdota: w momencie 
wręczania tortu zuchy rzuciły się do zdmuchnięcia 
świeczek, a Ŝe kaŜdy chciał być blisko tortu, tak 
ścisnęli pana prezydenta, Ŝe tort zostawił ślad na 
garniturze gospodarza naszego miasta Na szczęście 
pan Rafał Dutkiewicz bardzo lubi dzieci i ma poczucie 
humoru, więc powiedział, Ŝe tym bardziej będzie miał 
co wspominać. Po zjedzeniu tortu czas na część 
zabawową, ale w tym roku była bardzo krótka. Cała 
kadra przygotowała krótki pokaz mody. Modele ubrani 
byli w stroje z naszych kolonii, biwaków zimowisk. 
Udało nam się jeszcze wykorzystać obecność pana 
prezydenta i powiedzieć mu o naszych marzeniach, 
jako uczniów tej szkoły - o basenie, a pan prezydent 
obiecał, Ŝe zrobi wszystko, Ŝeby basen był! Na koniec 
dostał od nas koło ratunkowe z napisem BASEN W SP 
118, Ŝeby pamiętał o naszych marzeniach i swoich 
obietnicach. 3mamy kciuki ;)   

  - Kto wymyślił nazwę gromady?  
- Nazwę wymyśliłam ja, choć było cięŜko. Wraz  
z Filipem i ówczesną druŜynową dh. Małgosią Cichy 
mieliśmy    wiele    pomysłów     min.:      Krasnoludki, 



Iskierki, Kolorowa Gromadka i cięŜko było 
znaleźć taką nazwę, która spodobałaby się 
wszystkim. Ale się udało : ) 
- Ile zuchów liczy Wasza gromada?  
- Trudno jest dokładnie powiedzieć, ilu jest 
zuchów, gdyŜ jesteśmy po naborze w klasach 
pierwszych i cały czas jeszcze dzieci 
przychodzą. Do nas na zbiórkę moŜe przyjść 
kaŜdy, kto chce zobaczyć jak u nas jest i wtedy 
ocenia czy mu się spodoba, czy nie. Niektórzy 
przychodzą na jedną zbiórkę i więcej ich nie 
oglądamy. Takich osób nie wliczamy. Według 
listy jest 47 zuchów z klas II i III oraz 57 z klas 
pierwszych. 
- Kto pomaga Ci w prowadzeniu tak licznej 
grupy?  
- Przede wszystkim mój mąŜ Filip, ale równieŜ 
wielu rodziców. Pomaga  takŜe wyrozumiałość  
i Ŝyczliwość dyrekcji, nauczycieli oraz 
wszystkich pracowników szkoły. Mamy teŜ 
wsparcie ze strony naszych władz w ZHP.  
- Czy praca w harcerstwie jest Twoim 
zajęciem zawodowym?  
- Niestety nie, choć bardzo Ŝałuję, bo czasami ze 
względów zawodowych odwołujemy niektóre 
zbiórki, szczególnie na przełomie maja  
i czerwca.  
- Czy zuch wyróŜnia się od rówieśników 
czymś szczególnym?  
- Właściwie zuch wyróŜnia się na tle 
rówieśników tym, Ŝe ma mundur zuchowy, ale 
my staramy się, Ŝeby zuch bez munduru teŜ był 
rozpoznawalny. Jako ktoś, kto przestrzega 
Prawa Zucha, śpiewa mnóstwo piosenek, zna 
wiele zabaw (nie tylko W-11 i detektywi)  
i chętnie się w nie bawi, potrafi okazywać 
radość publicznie np. dopingując swoich 
kolegów. 
- Czym są sprawności zuchowe?  
- To są takie kamienie milowe, które zachęcają 
zucha do zabawy, a przy okazji do nauczenia się 
pewnych rzeczy, których nie uczy się w szkole, 
albo są uczone w bardziej pobieŜny sposób.  
- Od kiedy (od jakiego wieku) i jak długo 
moŜna być harcerzem?  
- Teoretycznie od 10 lat, ale u nas przekazanie 
do druŜyny harcerskiej odbywa się w listopa- 
dzie, kiedy zuch jest w 4 klasie. 
 Spotkania gromady odbywają się w odre- 
montowanej zuchówce. Kto tak pięknie  
plastycznie zorganizował to pomieszczenie?  
- Główną pomysłodawczynią i koordynatorką 
projektu byłam ja, ale bardzo pomogli  mi  rodzice  

zuchów,  a  w szczególności pani Anna Kuszczyń- 
ska,  z  którą  spędziłam  prawie  cały  miesiąc  na 
malowaniu. 
- Jak wyglądają Wasze zbiórki?  
- To trudno powiedzieć w dwóch słowach, najlepiej 
przyjść i zobaczyć. Ale w wielkim skrócie to tak: 
kaŜda zbiórka ma temat przewodni pod dany cykl 
sprawnościowy, który z reguły trwa 4-5 zbiórek. Na 
kaŜdej zbiórce jest gawęda, gić (czyli gry  
i ćwiczenia), pip (czyli piosenki i pląsy), zuchowa 
majsterka, czasami zuchowy teatr, ale mamy teŜ 
swoją obrzędowość jak np. powitanie i poŜegnanie 
oraz zuchowy apel. 
- Wiemy, Ŝe oprócz zbiórek organizujecie szereg 
innych imprez. MoŜesz o nich opowiedzieć?  
- Tak, to są karnawały, imprezy/wycieczki 
plenerowe w Białym Kościele. Ale w tym roku 
niestety nie będzie nam dane się z Wami spotkać. 
MoŜe za rok... : )  
- Czy to prawda, Ŝe sam prezydent miasta pan 
Rafał Dutkiewicz patronuje Waszej druŜynie?  
-  Nie, nie to jest prawda, ale prawdą jest to, Ŝe 
dzięki Ŝyczliwości wielu osób i samego prezydenta, 
odwiedził nas dwukrotnie, a my byliśmy u niego juŜ 
3 razy, więc moŜe to sprawia wraŜenie,  
Ŝe jesteśmy pod specjalnym patronatem.  
- Jakim prezentem Mikołaj sprawiłby Wam 
największą radość?  
- Św. Mikołaj mi jako druŜynowej największą radość 
sprawiłby wymieniając okna w zuchówce, bo bardzo 
cięŜko się je otwiera. Tylko jeszcze nie napisałam do 
niego listu  i nie zostawiłam w sekretariacie na 
parapecie za oknem. Ja zawsze zostawiałam listy do 
Mikołaja na parapecie i elfy zabierały je  
i przekazywały Mikołajowi.  
 

Rozmawiała Olga Roman z kl. 6a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKI, czyli pdh. Magdalena Wiktorska-Chojcan  



 
 

Benio potrafi podbić kaŜde serce 
 

Mój królik ma na imię Benio. Ma rudą sierść  
z naturalnymi czarnymi plamami. Jest bardzo śmieszny. 
Jego hobby to jedzenie, spanie i drapanie mnie po 
nogach. Lubi teŜ “czesać” moje włosy właŜąc mi na 
plecy i drapiąc po głowie. Bardzo lubi biegać po trawie  
i zajadać liście mlecza. Kiedy chcę go schować do 
klatki, patrzy na mnie tak, Ŝe nie mam serca go 
zamykać.  Jego 

 „toaletą”  jest  sofa  w  duŜym pokoju, gdzie po kaŜdym jego bieganiu jest pełno 
króliczych bobków. Ma bardzo aksamitną sierść. Moja przyjaciółka mówi, Ŝe 
powinnam go była  nazwać Aksamitek. Zawsze, kiedy mu daję jedzenie, wsuwa 
głowę pod miseczkę i zdecydowanym ruchem podnosi ją tak, Ŝe cały posiłek jest 
porozrzucany po klatce. Uwielbia bałaganić, więc trzeba mu często zmieniać 
trociny. Jest wspaniały i potrafi podbić kaŜde serce. 
  

                                      Przygotowała Paulina Hnida z klasy 6a 

 
 

Dziś mamy dla Was swego rodzaju sprawdzian uwaŜnego czytania, albowiem odpowiedzi  
w krzyŜówce nawiązują do październikowego wydania naszej gazetki. Czekamy na nie 

do 20 grudnia. Wśród prawidłowych rozlosujemy nagrodę niespodziankę.  
 

1. Nazwisko nauczyciela przyrody, z którym przeprowadziliśmy ostatnio wywiad 
2. Chciałaby je mieć pani Ola Jeleń 
3. Imię psa pani Jolanty Skotnickiej 
4. Rasa psa pani ElŜbiety Dołęgi 
5. Pani Marta . . .  - weterynarz z lecznicy  „Interwet” na ul. Drzewieckiego 22b 
6. Kot pani Moniki Pawliny 
7. Chart pani Ewy KrzyŜaniak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KrzyŜówkę opracowała Magdalena Klonowska z kl. 5d 

Przed nami wigilijna noc, podczas której zwierzęta 
mówią ponoć ludzkim głosem. Co powiedzą Tobie? 

    1.                  

   2.                

       3.           

4.                        

   5.                     

      6.             

     7.             



Wywiad przeprowadziły:  
Magdalena Klonowska  

i Anna Gibalska z kl. 5d 

CHCIAŁAM   ZOSTA Ć 
WETERYNARZEM – 
Wywiad z panią pedagog 
Renatą Barsznicą 
    

---- Z   jakimi   problemami  Z   jakimi   problemami  Z   jakimi   problemami  Z   jakimi   problemami 
najczęściej   przychodzą najczęściej   przychodzą najczęściej   przychodzą najczęściej   przychodzą     
do Pani   uczniowie?do Pani   uczniowie?do Pani   uczniowie?do Pani   uczniowie?    
- Najczęściej są to problemy 
rodzinne, a także kłopoty  
dotyczące koleżanek i kole- 
gów. Z jednej strony 
przyjacielskie spory typu: ktoś 
kogoś obgaduje, bądź ktoś 
się pokłócił z przyjacielem.  
Z drugiej dotyczące zacho- 
wań agresywnych: ktoś kogoś 

kopnął, uderzył, zastraszał. 
---- Czy wszystkie problemy udaje się Pani  Czy wszystkie problemy udaje się Pani  Czy wszystkie problemy udaje się Pani  Czy wszystkie problemy udaje się Pani 
rozwiązać? rozwiązać? rozwiązać? rozwiązać?     
- Nie wszystko udaje się rozwiązać. O ile można 
nagrodzić albo ukarać jakieś postępowanie, o tyle 
w przypadku sporów między przyjaciółkami, czy 
braku przyjaźni, trudno jest problem rozwiązać. 
Zwłaszcza, gdy  jedna dziewczynka chce się 
przyjaźnić, a druga nie ma na to ochoty. Tak samo 
nie można rozwiązać różnych problemów 
rodzinnych dziecka, można tylko powiedzieć 
dziecku jak powinno sobie radzić z takimi 
problemami.  
---- Czy jako nastolatka lubiła Pani Czy jako nastolatka lubiła Pani Czy jako nastolatka lubiła Pani Czy jako nastolatka lubiła Pani rozstrzygać  rozstrzygać  rozstrzygać  rozstrzygać 
spory między przyjaciółmi?spory między przyjaciółmi?spory między przyjaciółmi?spory między przyjaciółmi?    
- Różnie to bywało. Czasami ktoś rozstrzygał spory 
między mną, a inną przyjaciółką. Ale czasami 
zdarzało się, że też takie spory rozstrzygałam.  
----    Dlaczego  została Pani pedagogiem, skąd Dlaczego  została Pani pedagogiem, skąd Dlaczego  została Pani pedagogiem, skąd Dlaczego  została Pani pedagogiem, skąd 
się wziął się ten pomysł?się wziął się ten pomysł?się wziął się ten pomysł?się wziął się ten pomysł?    
- Skąd pomysł? W szkole średniej trafiłam ze 
znajomymi do domu dziecka, byliśmy tam  
w ramach akcji mikołajkowej z zabawkami dla 
dzieci i właśnie tam spotkałam studentów 
pedagogiki, którzy byli  na praktyce.   Zaczęliśmy 
razem z koleżankami i kolegami jeździć 
systematycznie do domu dziecka i stąd pomysł.  
---- Kim Pani chciała zostać będąc w naszym wieku? Kim Pani chciała zostać będąc w naszym wieku? Kim Pani chciała zostać będąc w naszym wieku? Kim Pani chciała zostać będąc w naszym wieku?    
- Będąc w Waszym wieku myślałam o tym, aby 
zostać weterynarzem. 
---- Czy lubi Pani czytać książki? Czy lubi Pani czytać książki? Czy lubi Pani czytać książki? Czy lubi Pani czytać książki?    
- Tak, bardzo lubię. Najbardziej te dotyczące 
problemów psychologicznych, różnych spraw 
obyczajowych. Lubię  również przewodniki 
turystyczne, mówiące o różnych krajach i kulturach 

---- Czy ma Pani coś przeciwko temu,  aby osoby  Czy ma Pani coś przeciwko temu,  aby osoby  Czy ma Pani coś przeciwko temu,  aby osoby  Czy ma Pani coś przeciwko temu,  aby osoby     
w naszym wieku czytały gazety typu: „Bravo”,w naszym wieku czytały gazety typu: „Bravo”,w naszym wieku czytały gazety typu: „Bravo”,w naszym wieku czytały gazety typu: „Bravo”, 
„Bravo Girl”,  „Bravo Sport”, „Fun  Club”,  Bravo Girl”,  „Bravo Sport”, „Fun  Club”,  Bravo Girl”,  „Bravo Sport”, „Fun  Club”,  Bravo Girl”,  „Bravo Sport”, „Fun  Club”,  
„Dzie„Dzie„Dzie„Dziewczyna”, „Popcorn”, „13wczyna”, „Popcorn”, „13wczyna”, „Popcorn”, „13wczyna”, „Popcorn”, „13----nastka” Jeżeli nastka” Jeżeli nastka” Jeżeli nastka” Jeżeli 
oczywiście Pani o nich słyszała?oczywiście Pani o nich słyszała?oczywiście Pani o nich słyszała?oczywiście Pani o nich słyszała?  
- Słyszałam nie o wszystkich tytułach, które 
wymieniłyście. Natomiast te popularne: 
„Popcorn”, „Bravo Girl” czy „Dziewczyna”  znam, 
często zdarzało mi się je przeglądać. Uważam 
jednak, że nie wszystko w tych trzech 
czasopismach jest do was skierowane. Są to 
treści dla osób zdecydowanie starszych.    
---- A co myśli Pani o takich sposobach porozumie A co myśli Pani o takich sposobach porozumie A co myśli Pani o takich sposobach porozumie A co myśli Pani o takich sposobach porozumie----    
wania się jak: @wania się jak: @wania się jak: @wania się jak: @----mail, Gadumail, Gadumail, Gadumail, Gadu––––gadu, Skype, czy gadu, Skype, czy gadu, Skype, czy gadu, Skype, czy 
internetowych dziennikach tzn. blogach?internetowych dziennikach tzn. blogach?internetowych dziennikach tzn. blogach?internetowych dziennikach tzn. blogach? 
- Na dzień dzisiejszy internet jest tak 
powszechny, że zahamowanie tego sposobu 
porozumiewania się byłoby wręcz niemożliwe. 
Owszem, nie jest niczym złym porozumiewanie 
się za pomocą tych udogodnień internetowych. 
Sama korzystam z niektórych, również kontaktuję 
się z osobami, które mieszkają daleko, np. z moją 
rodziną i znajomymi z Australii, z Hiszpanii. 
Uważam, że jest to dobry sposób, jeżeli jest 
właściwie  wykorzystywany.  
---- Co sądzi P Co sądzi P Co sądzi P Co sądzi Pani o nowym słownictwie uczniów? ani o nowym słownictwie uczniów? ani o nowym słownictwie uczniów? ani o nowym słownictwie uczniów? 
CCCChodzi nam o takie wyrazy jak „solówa”,  hodzi nam o takie wyrazy jak „solówa”,  hodzi nam o takie wyrazy jak „solówa”,  hodzi nam o takie wyrazy jak „solówa”,  
„sie„sie„sie„siema”, „ziomal”  itd.ma”, „ziomal”  itd.ma”, „ziomal”  itd.ma”, „ziomal”  itd. 
- Takie nowe wyrazy pojawiały się zawsze, jest to 
charakterystyczne dla osób w pewnym wieku, nie 
sądzę, aby było to coś złego. Za parę lat 
prawdopodobnie nie będziecie tych wyrazów 
używać . Nie mam nic przeciwko. 
Jakie jest Pani zdanie Jakie jest Pani zdanie Jakie jest Pani zdanie Jakie jest Pani zdanie o  Hallowen? o  Hallowen? o  Hallowen? o  Hallowen?     
- Akurat jeżeli chodzi o Hallowen, to myślę, że 
jest to tradycja nie pasująca do naszej kultury. 
Owszem można się nią pobawić, natomiast u nas 
w zupełnie inny sposób przeżywamy Święto 
Wszystkich Świętych.  
---- Jesteśmy jeszcze ciekawe Jesteśmy jeszcze ciekawe Jesteśmy jeszcze ciekawe Jesteśmy jeszcze ciekawe,,,, jak w na jak w na jak w na jak w naszym wieku szym wieku szym wieku szym wieku 
świętowała pani Andrzejki?świętowała pani Andrzejki?świętowała pani Andrzejki?świętowała pani Andrzejki?    
- Andrzejki kiedyś świętowane były bardzo 
podobnie. W klasie organizowane były 
andrzejkowe wróżby. Chyba nic się do tej pory 
nie zmieniło. Ponadto w starszych klasach 
organizowane były  prywatki.  
- Na jaki temat były Na jaki temat były Na jaki temat były Na jaki temat były te wróżbyte wróżbyte wróżbyte wróżby?   
Oczywiście dotyczyły one chłopców. Obierało się 
jabłko i rzucało skórki za siebie, patrząc w jaką 
literę się ułożą. Ponadto  lało się wosk, popularna 
była wróżba z butami, czy też rozkładanie kart. 
 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
     W dniach 15-17 listopada 2006r. 
przeprowadziłyśmy sondę wśród  38 
uczniów klas pierwszych. Zadałyśmy im  
pytanie: „Czy podoba się Wam w naszej 
szkole? Jeśli tak, to co najbardziej?”.  
Uczniowie odpowiadali bardzo podobnie: 
szkoła im się podoba, nawet bardzo. 
Miejmy nadzieję, Ŝe będą tak juŜ uwaŜali 
do końca szóstej klasy. A oto wypowiedzi 
niektórych pierwszoklasistów: 
Klaudia Kruk:  Bardzo lubię chodzić do tej 
szkoły. Jest tu fajna świetlica i boisko. 
Dawid Plewka: W szkole jest super.  

Ania Jakubowicz: Bardzo mi się podoba. Szkoła 
jest  taka duŜa.   
Michał Wi śniewski:  Bardzo. Mamy ładną klasę 
 i  świetlicę, fajne zajęcia i  boisko. 
Maciek Schabowski:  Bardzo lubię szkołę, 
poniewaŜ podobają mi się lekcje . 
Karolina Mizak :  Bardzo. Są tu mili nauczyciele, 
ładna klasa, fajne boisko. 
Grzegorz Joniak: W szkole jest normalnie, czyli  
fajnie. 
Maciek Tworkowski: Bardzo. Mam tu fajnych 
kolegów. 

Sondę przeprowadziły: 
Agata Kocimska-Zych i Magda Biernat z kl. 4a 

Pani Monika Kłoczko - nauczycielka  
języka angielskiego:  
W szkole bardzo mi się podoba. Dobrze 
współpracuję mi się z uczniami. Niektóre 
rzeczy są dla mnie nowe, poniewaŜ jest to 
mój pierwszy rok pracy jako nauczyciela 
angielskiego. Wcześniej uczyłam muzyki. 
Nauczanie języka angielskiego jest dla 
mnie nowym i ciekawym wyzwaniem. Mam 
nadzieję, Ŝe radzę sobie dobrze, ale to 
ocenią uczniowie. Nie podoba mi się (na 
szczęście czasami), Ŝe uczniowie źle się 
zachowują na korytarzach oraz to,  Ŝe nie 
odrabiają zadań domowych. W szkole 
prowadzę zajęcia chóru i jestem bardzo 
dumna z moich chórzystów. 
Pani Katarzyna Jany - świetliczanka: 
Bardzo podobają mi się w tej szkole sale, 
bo są bardzo kolorowe, podoba mi się 
równieŜ boisko szkolne  oraz to Ŝe jest tu 
duŜo kółek zainteresowań i przyjazna 
atmosfera. Nie podoba mi się to, Ŝe 
korytarze w szkole mają taki smutny, 
zielony kolor. 
 

Pani Iwona Dreger - nauczycielka 
języka angielskiego:  
Ta szkoła jest inna niŜ te, w których 
pracowałam do tej pory. Muszę poznać 
wiele nowych rzeczy, ale bardzo mi tu się 
podoba, poniewaŜ nie ma tu niektórych 
złych rzeczy, które widziałam w innych 
szkołach.  Najbardziej podoba mi się to, 
 Ŝe jest tu duŜo uśmiechu. 
Ksiądz Jan Sienkiewicz - nauczyciel 
religii:  
Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze 
doświadczenia w pracy pedagogicznej, 
muszę z radością przyznać, Ŝe praca           
w szkole nr 118 jest dla mnie bardzo 
przyjemna.  Uczniowie są grzeczni i w wię- 
kszości  mili,  dobrze  się  uczą  i  łatwo się 
z nimi współpracuje. Grono pedagogiczne 
jest Ŝyczliwe i bardzo koleŜeńskie. Bardzo 
dobrze pracuję mi się w tej szkole. 
 

Sondę przeprowadzili:  
Kamil Dziwota i Grzegorz Janik z kl. 5e 

Tym razem w naszej sondzie dziennikarskiej 
zapytaliśmy nowych nauczycieli, czy podoba 
im się praca w naszej szkole, co by w niej 
zmienili? Oto, co nam odpowiedzieli: 



 
 

Z radością informujemy, Ŝe Aleksander Krajewski z klasy VI b zajął  
II miejsce w województwie w konkursie fotograficznym "Od Kwiatu  
do owocu" zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody.  

 

"zDolny Ślązaczek" 
 
Finaliści etapu szkolnego:  
Karolina Sikora kl. Vb (29 pkt.)  
Marek Nowak kl. VIa (29 pkt.)  
Natalia Solnica kl. VIa (28 pkt.)  
Radosław Serafin kl. VIb (28 pkt.)  
Jakub Krawiec kl. VId (27 pkt.)  
Piotr Zadworny kl. VId (27 pkt.) 
Aleksandra Socha kl. VIa (27 pkt.) 
Martyna Fedorowicz kl. VIa (27 pkt.)  
Szymon Woroniecki kl. VIa (27 pkt.)  

 
Marek Baran kl. VIb (26 pkt.)  
Rafał Bobik kl. VIb (26 pkt.)  
Kinga śak kl. VIb (25 pkt.) 
Barbara śmija kl. VId (25 pkt.)  
Mikołaj Herman kl. Vb (25 pkt.)  
Bartek Okurowski kl. VIa (25 pkt.)  
Izabela Bilińska kl. VIc (24 pkt.)  
Patryk Tworkowski kl. VIb (24 pkt.)  
Ola Fedorowicz kl. VIa (24 pkt.)  
Mikołaj Holak kl. VIa (24 pkt.).  

 

W ramach IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki nasi uczniowie wzięli udział  
w dwóch konkursach: na najciekawsze sprawozdanie z przebiegu 
Festiwalu i na prezentację multimedialną. Laureatami konkursów zostali: 
Marta Iwan z kl. VIc - kategoria prezentacja multimedialna i Marek Baran  
z kl. VI b - kategoria sprawozdanie.  

 
LAUREACI GALII POEZJI DZIECIECEJ 
 

I miejsce - Natalia Brymerska za interpretację wiersza  
Wandy Chotomskiej "Królewna Śmieszka"  
II miejsce - Michał Biernat, który zaprezentował "Słonia  
Trąbalskiego" Juliana Tuwima  
III miejsce - Wojtek Siuba - za "Nie depczcie stokrotek"  
Wandy Chotomskiej. 

 
   HARRY POTTER i KSIĄśĘ PÓŁKRWI 

Laureatem konkursu czytelniczego dla miłośników przygód 
Harry’ego Pottera został Paweł Kulas z kl.6d – otrzymał on 

maksymalną ilość punktów. 
 
     

W ogólnopolskiej akcji GÓRA GROSZA nasza szkoła zebrała 420,08 zł. 
 
W ramach otrzęsin odbył się konkurs na najciekawszy plakat o swojej 
klasie, zwycięŜyła w nim z klasa 4a. Drugie miejsce zajęła klasa 4b, a trzecie 
4c.      



 
 
 

 
1. Gdy pierwsza … zaświeci. 
2. Czekają pod drzewkiem. 
3. Msza o północy. 
4. Drzewo z gwiazdką  
    na czubku. 
5. Oplata świąteczne 
    drzewko. 
6. Nadchodzi … Rok. 
7. Czerwona wigilijna zupa. 
8. Narodził się w Betlejem. 
9. Puszysty, biały. 
10. Uroczysta  kolacja. 
11. Przynosi prezenty. 
12. . . . nastrój lub wystrój. 
13. Dzielimy się nim przed 
      kolacją wigilijną. 
 

 
Na rozwiązania czekamy do 20 grudnia 2006r. Wystarczy je przynieść do biblioteki do pani 
Ady Grochali lub któregoś ze szkolnych redaktorów.  Wśród prawidłowych rozlosujemy 
nagrodę niespodziankę.     

     Grześ Janik z kl. 5e 
 

 
 
 

Kiedyś nasi dziadkowie sami przygotowywali ozdoby na świąteczne drzewko.  
Wy teŜ moŜecie spróbować. Opiszę Wam, jak w prosty sposób wykonać bombkę.  
Potrzebować będziecie: kartkę kolorowego papieru, klej i noŜyczki. 
WYKONANIE:  

1. Z kolorowej kartki papieru odcinamy wąski pasek. (rys.1) 
2. Kartkę zginamy na pół. (rys.2) 
3. Nacinamy kartkę w wielu miejscach. (rys.3) 
4. Otwieramy kartkę i sklejamy boki A i B. (rys.4) 
5. Doklejamy pasek tak, by moŜna było bombkę zawiesić na choince. (rys.5)  
 

 

 
     Rys.2           A     B 
 

 

Rys.4 
        Rys.1          Rys.5        

     Rys.3       
Magda Klonowska kl. 5d 
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We Francji  po świątecznej kolacji na dworze zostawia się zapalone  
świeczki na wypadek,  gdyby przechodziła tamtędy Matka Boska. 

* * * 
 Jedna z najpiękniejszych kolęd „Cicha noc, święta noc” pochodzi  
z Austrii  (słowa: Joseph Mohr, muzyka: Franz Xavier Gruber). 

* * * 
W Danii głównym daniem na świątecznym stole jest ryŜ z owocami,  
do jednej z miseczek wkłada się migdał - kto go znajdzie, otrzymuje  
dodatkowy prezent.  

* * * 
W Niemczech na trzy tygodnie przed świętami zawiesza się specjalny 
kalendarz adwentowy, w którym dzieci znajdują czekoladki. 

* * * 
   W Hiszpanii (w małych miejscowościach) zwyczajem jest gromadzenie się przy 
  „urnie losu”. Wrzuca się do niej kartki ze swoim imieniem, a następnie losuje się 
dwie z nich. Wylosowana para będzie przyjaciółmi w nadchodzącym Nowym Roku. 

* * * 
W Holandii Święty Mikołaj (Sinter Klaus) przypływa do 
dzieci łodzią, a one oczekują go w porcie Schevingen. 

* * * 
We Francji tradycją jest wypiekanie 13 chlebów symbolizujących  
12 apostołów i Pana Jezusa.  

* * * 
Grecką tradycją jest stawianie (zamiast choinki) przystrojonego  
świątecznie modelu Ŝaglowca. 

* * * 
We Włoszech prezenty rozdaje święty Mikołaj (Babbo 
Natale) oraz czarownica Befana. Według legendy: trzej 
królowie zatrzymali się w jej chacie, by spytać się o drogę 
do Betlejem, namawiali ją teŜ, aby wyruszyła wraz z nimi 
oddać hołd Dzieciątku Jezus. Ona jednak odmówiła, gdyŜ  
była zajęta. W nocy ujrzała olśniewające światło na niebie  
i poŜałowała, Ŝe nie wyruszyła w drogę z królami. Zabrała 
wtedy zabawki swego dziecka i poszła szukać małego Jezusa. 
Od tego czasu co roku go szuka, lecz bez skutku. Rozdaje, 
więc te zabawki grzecznym dzieciom, niegrzecznym zaś daje 
węgielki.  

* * * 
W  Irlandii  święta  rozpoczynają się  zdobieniem i dekorowaniem, a tradycją  
jest składanie podarunków ludziom, z których pomocy korzystało się w danym  
roku (np. listonosza). 

  Ciekawostki  zebrała Ewa Pacykowska z kl. 4c 



 
 
 

* * * 
Jasio mówi do Mamy : 
- Chciałbym Ci coś ofiarować pod choinkę. 
- Nie trzeba syneczku. Wystarczy, Ŝe poprawisz  
   tę jedynkę z matematyki. 
- Za późno, kupiłem Ci juŜ perfumy. 

 
     * * * 

 Kolega pyta Jasia: 
 - Czy w tym roku kupiłeś coś tacie na Święta? 
 - Tak. Stojak pod choinkę. 

 
* * * 

Sąsiedzi spotykają się na schodach: 
- Dzień dobry sąsiedzie. Czy wyjeŜdŜa gdzieś sąsiad  
na święta? 
- Oczywiście. 
- A moŜna wiedzieć dokąd? 
- Jeszcze nie wiem. Chcę samemu sobie zrobić niespodziankę. 
 

* * * 
MałŜeństwo przygotowuje się do Wigilii.  
W pewnej chwili Ŝona pyta męŜa: 
- Zabiłeś juŜ karpia?  
- Tak. Utopiłem go.  
 

Humor zebrała Pulina Hnida z kl. 6a 

 
 

ı‰IKAREK‰  
Nr 3/2006/2007  

 

Grudzień  2006 
 

Gazetka szkolna SP 118 
Bulwar Ikara 19 
54-130 Wrocław 

 
e-mail: ikarek@o2.pl 

 

 

Zespół redakcyjny: 
  

M.Biernat, K. Dziwota, G. Janik,  

A. Gibalska, P. Hnida, Z. Kawa,  
A. Kocimska-Zych   M. Klonowska,   
E. Pacykowska, O. Roman,   

K. śuchowska 

Opiekun: 
 

Adriana Grochala-Kopeć 

 


