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                                         Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć     

i Joanny Dominik 
 

Dwoje dzieci nudzi się na po-
dwórku. 
- Mam pomysł! Znajdziemy dwa 
ślimaki i urządzimy wyścig! 
- Nie bądź głupi. Z góry wiado-
mo, że to my wygramy. 

- Dlaczego nie widać na niebie latających 
słoni? 
- Ponieważ słonie malują sobie brzuchy 
na niebiesko. 

Mama do taty: 
- Dlaczego ja mam zawsze tyle 
w domu do zrobienia? 
- Śpisz w nocy, to ci się zbiera. 

- Jaka jest różnica między wiewiórką a fortepia-
nem? 
- Nie ma żadnej. Oboje wspinają się po drzewach, 
z wyjątkiem fortepianu. 

Wybrali: Anita Kościelny kl. 4c, Natalia Puciłowska kl. 4b, Marta Ryndak kl. 5b, Zuzia Tabisz kl. 4b 

Mężczyzna do szefa: 
- Da mi szef urlop, bo teściowa 
przyjeżdża? 
- Nie ma mowy! – mówi szef. 
- Ach, wiedziałem, że z pana dobry 
człowiek – odpowiada mężczyzna. 

- Mamusiu, mogę iść do sklepu 
kupić zeszyt? - pyta 6 letnia 
dziewczynka 
- Ani mi się waż! Taki deszcz 
pada na dworze i wieje, że żal 
psa wypędzić. Tata zaraz pój-
dzie i kupi ci ten zeszyt. 

- Jasiu, jakim zwierzę-
ciem chciałbyś być, bio-
rąc pod uwagę twoje 
lenistwo? 
- Wężem. 
- A dlaczego wężem? 
- Bo leżę i idę. 

- Ściągnij czapkę - prosi 
nauczyciel ucznia. 
- Przecież mówił pan 
wyraźnie: „Żadnego ścią-
gania na lekcji.” 

- Jak nazywa się ciu-
szek, o który się poty-
kamy? 
- Kop-ciuszek. 

- Co pani widzi na tablicy? - pyta lekarz 
okulista. 
- To liczba 4. 
- Proszę pani, na tablicy są litery. 
- Aha, no to 2. 

- Powtórzmy tabliczkę  mnożenia - mówi ojciec 
do Jasia.  - Na pewno wiesz, że 2 razy 2 jest 4, 
a ile będzie 6 razy 7? 
- Tato, dlaczego ty zawsze dla siebie rezerwu-
jesz  łatwiejsze przykłady?! 

Jeden głuchy pyta 
drugiego głuchego: 
- Idziesz na ryby? 
- Nie, ja idę na 
ryby. 
- Ach, tak, a ja 
myślałem, że ty 
idziesz na ryby. 

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 
 

Dzień Otwarty Szkoły 
Warto przeczytać 
Kącik komputerowy 
Kącik UNICEF 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Kącik pupila 
Warto zwiedzić  
Kącik  kulinarny 
Nasza twórczość 
Nasze sukcesy  
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki i Humor  
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    SPORT 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
     Powitaliśmy ciepło wiosnę w naszej szkole. Mamy nadzieję, że za oknem też będziemy obser-
wować jej zwiastuny w całej krasie, bo z wielkim hukiem przepędziliśmy zimę.  
     Nasza gazetka w wiosennej szacie zaprasza czytelników do swoich stałych kącików. Jest też 
nowy -  przygotowanych z myślą o młodszych uczniach. W „Ikarku „ przeczytacie m.in. o tym, co 
się ostatnio  w szkole wydarzyło. Przygotowaliśmy dla Was również dużo dobrej zabawy. Zapra-
szamy!                                                                                                                             Redakcja 

       Pierwiosnek 
 

Kto pierwszy wita wiosnę? 
- Pierwiosnek. 
- A jak ją wita? 
- Ukłonem.  
Ukłon jej składa niski 
i pokazując listki  
woła:  
- Grajmy w zielone! 
            Wanda Chotomska 
            Wybrała: Karolina      
           Szczepaniuk kl. 4d 

Rys.  D. Sobolewski kl. 4c 

 

Z nadejściem wiosny 
Świat jest radosny 
I się cieszymy 
Z odejścia zimy 
 

Zima – to przeszłość 
Szumią tak drzewa 
I każde drzewo  
Dzisiaj zaśpiewa: 
 

Wiosna, zielona pani 
Na twarzach uśmiech     
wywołuje 
Na ustach Joli i Hani  
Radość namaluje. 
Wiktoria Korzecka kl. 6a 

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Katar 2015 
     W dniach 15 stycznia – 1 lutego w Katarze zostały rozegrane kolejne Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn. W mistrzostwach brały udział 24 repre-
zentacje, które rozegrały łącznie 88 spotkań w trzech halach w miastach Lusajl     
i Ad-Daucha. Mecze zostały rozegrane w systemie grupowym (każdy z każdym). 
Potem wyłaniano z każdej 4 najlepsze drużyny, które przechodziły dalej do fazy pucharowej. Re-
prezentacja Polski wyszła z grupy na  3. miejscu i doszła aż do półfinału, w którym przegrała z Ka-
tarem 29-31. W drugim półfinale Hiszpania uległa Francji 22-26. W meczu o brązowy medal Polska 
zmierzyła się z reprezentacją Hiszpanii – Mistrzami Świata z 2013 roku i po dogrywce wygrała 29-
28. W finale natomiast Francja pokonała Katar 25-22.  
     Po mistrzostwach, jak i zarówno w trakcie nich, na sędziów spłynęło wiele pretensji o przyjmo-
wanie przez niektórych sędziów łapówek, ale zarzutów nie udało się potwierdzić i prawdopodobnie 
nigdy się nie uda. Podsumowując najważniejsze jest jednak to, że Polacy wywalczyli brązowy me-
dal.                                                                                                                Mateusz Kitzol kl. 6d     

Wiosenne porządki 
Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
- Zaczynamy wiosenne porządki. 
Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
Poodkurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
Powymiatał brudny śnieżek. 
Krasnoludki wiadra niosą,  
Myją ziemię ranną rosą. 
Chmury, płynąc po błękicie,  
Urządziły wielkie mycie,  
A obłoki miękką szmatką 
Polerują słońce gładko,  
Aż się dziwią wszystkie dzieci, 
Że tak w niebie ładnie świeci. 
                                        Jan Brzechwa 
     Wybrała Karolina Szczepaniuk kl. 4d 
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1. Biały, wyskakuje z kapelusza magika. 
2. Wiosenny miesiąc. 
3. Przed wiosną jest… 
4. Cukrowy w koszyczku. 
5. Inaczej bazie. 
6. Niesiemy w nim święconkę. 
                            Marta Ryndak kl. 5b 

1. Jest zielona i rechocze. 
2. Zaczyna się 21 marca. 
3. Jest po sobocie. 
4. Mruczące zwierzątko. 
5. Ozdobione jajko. 
6. Słodki, do lizania. 
    Julka Przybylska, Karolina Szczepa-
niuk kl. 4d 

1. … cukrowy w koszyczku. 
2. Kolorowe jajko. 
3. Jest w nim święconka. 
4. Krokus to … 
5. Ktoś szczęśliwy ma na twarzy … 
                              Ania Tompol kl. 5b 

    1                         
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 4                    

 5                     
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    7                    

   8                     

    9                    

  10                      

   11                        

   12                 

    13                 

1. Człowiek, który nie je mięsa. 
2. Trzeci miesiąc roku. 
3. Miejsce, gdzie uczą się dzieci. 
4. Waluta Wspólnoty Europejskiej. 
5. Najdłuższa rzeka w Polsce. 
6. Pływa w wodzie. 
7. Rysuje się nim koła. 
8.Chodzimy po nim przy ulicy. 
9. Dzięki niemu widzimy w ciemności. 
10. Dzwoni na lekcję. 
11. Miejsce w szkole, gdzie w ciszy 
można poczytać książkę. 
12. „Silne” drzewo. 
13. Inaczej ojciec. 
      Kuba Szczepaniuk i Paweł Ciepie-
la kl. 4d  
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Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego klas IV-VI 
I m-ce: Oliwia Bąk kl. 6a, II m-ce: Dominik Gaworski kl. 5b, III m-e: Zuzanna Nakonieczna  
kl. 6d. Wyróżnienia: Magdalena Dudziak kl. 4c, Stanisław Morgaś kl. 4e i Paulina Łaszkiewicz     
kl. 5c. 

III miejsce Oliwii Kłokowskiej 
    Uczennica naszej szkoły - Oliwia Kłokowska z kl. 1a - zajęła III miejsce w organizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 50 miejskim konkursie na maskę karnawałową. 

Konkurs "MOJA WROCŁAWSKA BAŚŃ" 
    Spośród  prac uczniów SP118 wysłanych na konkurs "MOJA WROCŁAWSKA BAŚŃ" nagrodę 
przyznano 3 baśniom. Wśród 7 nagród równorzędnych i 10 wyróżnień na 150 nadesłanych prac       
z wrocławskich szkół zostały wytypowane następujące baśnie: 
      1) „Kłótnia rzek” Hani Grześkowiak z  kl.6c  - PRACA DO DRUKU 
      2) „Moja baśń” Zuzanny Paci z kl.5b  - WYRÓŻNIENIE 
      3) „Pomnik Aleksandra Fredro, czyli inna wersja „Ślubów panieńskich” Alicji Musiał z  kl. 5d    
      – WYRÓŻNIENIE. 
    Naszej szkole przyznano łącznie 13 punktów, zgodnie z regulaminem WIELKIEJ NAGRODY 
WROCŁAWIA  (II miejsce we Wrocławiu)! 

Konkurs Poprawnej Polszczyzny 
    Informujemy, iż  do ogólnopolskiego etapu konkursu z Poprawnej Polszczyzny przeszła Wikto-
ria Lasek z kl. 6c.  

Sukces SP118 w projekcie "Rowerowa Szkoła" 
    Nasza szkoła zajęła II miejsce w programie Rowerowa Szkoła. W edycji 2014 projektu wzięło 
udział 229 placówek szkolnych – szkoły podstawowe, gimnazja i licea z całej Polski.  

Wyniki II etapu konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie 
     Laureatami konkursu zostali: 
I m-ce - Jolanta Młyńczak 6c, II m-ce - Kaja Urbaniuk 6a, III m-ce - Jan Piotrowski 5d 
     Wyróżnienia: 
Katarzyna Rudzka 6a, Michał Bieżuński 5a, Kacper Czapiga  6b, Jakub Kosiec 5d, Wiktoria Lasek 
6c. 

Wyniki konkursów tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 
        Wyniki konkursu na plakat Bezpieczny Internet:  
I m-ce Małgorzata Czymerska i Monika Jamrozik 5c, II mc-e Michalina Święcka i Aleksandra 
Sobolewska 6d, III m-ce Jagoda Nawrat i Martyna Smagała 5d.  
Wyróżnienie dla uczniów klasy 6d za przygotowanie szkolnej gazetki na temat bezpieczeństwa     

i zagrożeń w Internecie.   
         Konkurs wiedzy o bezpiecznym Internecie:  
Lista uczniów, którzy uzyskali 13 - maksymalną liczbę punktów:  
Zuzanna Lewandowska 4d, Michał Bieżuński 5a, Julia Sikora 5b, Iga Jakimiak 5c, Jan Pio-
trowski 5d, Katarzyna Rudzka 6a, Kaja Urbaniuk 6a, Kacper Czapiga 6b, Zofia Gul 6c 
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     Dnia 14 marca b.r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów SP 118 i ich 
rodziców. Goście mogli odwiedzać szkołę w godzinach 10.00-13.00. Kilku przedstawicieli naszego 
zespołu redakcyjnego odwiedziło niektóre sale, w których odbywały się zajęcia i podzieliło się swoi-
mi spostrzeżeniami. 
     Dzień Otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem. Gru-
py odwiedzających pod opieką nauczycieli miały możliwość 
poznania oferty edukacyjnej i bazy szkoły. Prawie wszystkie 
sale były otwarte, natomiast w dużej ich części odbywały się 
zajęcia, pokazy i prezentacje. W holu szkoły pani dyrektor 
wraz z paniami wicedyrektorkami witały gości i zapraszały do 
zwiedzania naszej placówki. 
     W sali 9 - muzycznej (opiekun p. S. Pradella) uczniowie grali na różnych instrumentach. Utalen-
towani muzycznie rodzice i dzieci mogli spróbować również swoich sił w grze, ponieważ różne in-
strumenty były eksponowane w klasie. Sala 10 - przyrodnicza (opiekun p. E. Wdowczyk) zachwy-
cała bogactwem rekwizytów przyrodniczych i doświadczeń. Można było obejrzeć pomoce naukowe   
i brać udział w eksperymentach. W sali 11 (p. K. Fingas i p. A. Madej) goście mogli wzbogacić swo-
ją wiedzę na temat sprawiedliwego handlu (Fair Trade). W sali 15 (pod opieką p. E. Rakoczy i p. E. 

Cichockiego) eksponowano sukcesy uczniów, konkursy, indywi-
dualny rozwój ucznia oraz jego twórczość i pomysłowość. Pro-
mowano działalność kół pozalekcyjnych. W sali 16 - matema-
tycznej (p. J. Dyjakon i p. M. Niedziela) goście mogli dogłębnie 
poznać oblicze matematyki – czekały na nich matematyczne 
gry planszowe i interaktywne. W sali 20 – pracowni kompute-
rowej (p. A. Zajączkowski, p. M. Mielczarek) uczniowie naszej 
szkoły prezentowali możliwości dydaktyczne sprzętu kompute-
rowego, w który jest wyposażona klasa. W sali 21 (laborato-

rium językowe, p. E. Krzyżaniak) goście mogli zaobserwować naukę języka angielskiego – słuchanie  
i ćwiczenie prawidłowej wymowy     z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania. W salach 24
-30 odbywały się zabawy plastyczne, matematyczne i z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.   
W sali 38 (p. V. Szewczyk) na gości czekały gry  i zabawy w języku niemieckim. Dzieci mogły po-
znać niemieckie słówka w grach edukacyjnych na tablicy interaktywnej. W świetlicach 39-41    
(p. D. Olenderek, p. K. Kwasigroch,  p. J. Boruszewska) eksponowane były zabawki, gry planszowe    
i możliwości tablicy interaktywnej. Rodzice mogli zobaczyć,     
w jakich warunkach będą przebywać dzieci po lekcjach.          
W salach 48-55 odbywały się warsztaty plastyczne, pokazy: 
pracowni mobilnej i sal z edukacji wczesnoszkolnej. W sali 61 
(p. A. Dzierżanowska -Słowik, p. P. Kuśmierek) odbywała się 
prezentacja multimedialna na temat współpracy międzynarodo-
wej oraz pokaz książek w języku angielskim. W sali 63 – pra-
cowni przyrodniczej (p. M. Krawczyk) odbył się pokaz pierwszej 
pomocy i można było zobaczyć różne organizmy pod mikrosko-
pem w ramach eksperymentów przyrodniczych. W sali 66 (p. T. Sienkiewicz, p. E. Żmidzińska) 
przewodnicząca samorządu szkolnego prezentowała działalność samorządu w tym roku, m.in. oma-
wiała różne akcje charytatywne. W hali sportowej (p. K. Zagórska, p. J. Wilk) odbywały się zabawy 
ruchowe dla dzieci z wykorzystaniem sprzętu sportowego. 
                        Mateusz Pańczyszyn, Kacper Pukienas, Jakub Stefurak i Mariusz Gąsiewicz kl. 6a       
z pomocą Redakcji. 
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 Licencja na zakochanie 
      Książka ta opowiada o chłopcu imieniem Gucio, który się zakochał , lecz 
jego przyjaciółka (bo to w niej się zakochał) też jest zakochana w kimś innym. 
Ponieważ Gucio jest gruby i nosi okulary, a Piotrek przystojny, lecz trochę, a 
może nawet bardzo, kapryśny -  Gucio postanawia przejść na dietę i zmienić 
swój wygląd. Z pomocą Babci, Bąbla i paru sprzyjających przypadków, Guciowi 
udaje się zdobyć serce Lutki. 
                                                                                           Magda Dudziak 4c 

UWAGA! 
   Ty też możesz być współtwórcą Ikarka - masz możliwość zamieszczenia u nas swoich tekstów 
lub rysunków. Zapraszamy do redakcji gazetki (w bibliotece). 
    Jeżeli 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                                                   

                                                Chłopak, który zniknął 
     Pewnego ranka Bobby zniknął. Jednak nie został porwany, ani nie zabrali go 
kosmici. Zniknął tylko na zewnątrz. Bobby stał się niewidzialny. Większość 
ludzi zapewne pomyślałaby: „Łał! Niewidzialny? Super!” Lecz niewidzialność nie 
należy do przyjemnych umiejętności (przynajmniej w przypadku Bobby’ego). 
Kiedy nie można widzieć swoich rąk i nóg, nawet codzienne czynności są prawie 
niemożliwe do wykonania. Sekret Bobby’ego mogą poznać tylko jego rodzice, 
lecz pewnego dnia chłopiec wtajemnicza w to jeszcze jedną osobę. Dziewczy-
nę, dla której to, co widzialne od dawna nie odgrywa ważnej roli.  
Jeżeli chcesz poznać historię chłopca, który zniknął oraz niewidomej Alicji, to 
sięgnij po tę książkę! 
                                                                                                      Polecam, Karolina Butryn kl. 6b  

     KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
     Farming Simulator 15 to szósta odsłona serii szwajcarskiego studia Giants 
Software. Gra polega na zarządzaniu gospodarstwem, np. obsiewaniu pól, zbio-
rach, hodowli zwierząt, kupowaniu sprzętu rolniczego, itp. Nowościami są: możli-
wość prowadzenia interesu w dwóch środowiskach, obróbka drewna, myjka ciśnieniowa, nowe 
marki sprzętu. Polecamy tę grę. 

Mateusz Pańczyszyn, Jakub Stefurak kl. 6a 

                              League of Legends  
     W menu po wciśnięciu przycisku Play (graj) gra samodzielnie przydzie-
la nam 10 losowych graczy, którzy są na podobnych poziomach, co my. 
Przed rozpoczęciem rozgrywki każda osoba wybiera postać. Jest ich 
ponad 100. Są dwie drużyny: Niebieska i Fioletowa, które rywalizują ze 

sobą by podbić bazę przeciwnika i przy okazji zniszczyć główny budynek tej siedziby, czyli Nexus. 
Po jego destrukcji grupa graczy, która go zrujnowała wygrywa i dostaje złoto, za które można 
kupić nowe postacie. Gra waży ok. 10 GB, ale warto ją pobrać i zagrać. 

                                                    Mariusz Gąsiewicz, Kacper Pukienas kl. 6a 
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Rys.  Magda Dudziak kl. 4c 

Kotek 
     Pewnego dnia był sobie kotek. Taki kotek, co ciągle rozrabiał. Miał miłą panią     
i dach nad głową. Pewnego dnia wlazł na bardzo wysoki płotek i nie mógł zejść. 
Nagle łapka mu się ześlizgnęła i… bęc! Kotek runął jak długi. 
Na początku wydawało się mu, że jest dobrze, ale nagle poczuł, że boli go łapka. 
Okazało się, że jest złamana, więc wraz ze swoją panią pojechali do weterynarza. 

* 
                       O piesku, który bał się burzy 

     Dawno, dawno temu był sobie Burek – tak miał na imię nasz główny bohater 
opowieści. Był to mały, brązowy piesek. Mieszkał w domu z ogrodem i miał dużo 
przyjaciół. Pewnego dnia na niebie pojawiły się deszczowe chmury i zaczęła się 
burza. Trzaskało piorunami, a Burek tak się przestraszył, że wlazł pod kanapę 
tak, że wystawał mu tylko ogonek. Gdy jego pan to zobaczył, to tak się śmiał, jak nigdy dotąd. I żyli 
długo   i szczęśliwie. 

                                                                             Ewa Paszkiewicz kl. 1a 
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Książe Żaba 
Był raz sobie książę Żaba 
Nicpoń, złośnik, łamacz prawa 
Ojciec nie miał zeń pociechy 
Liczne były księcia grzechy 
 

Kiedyś, kiedy był na rynku 
Rzekła doń staruszka:-Synku 
A on, nim skończyła tekst 
Wrzasnął wściekły tak jak giez 
-Spadaj z tą szmatą na głowie 
Bo katu o tobie powiem! 
 

Żabicz w swojej książęcości 
I przed katem niewinności 
Nie żałował wcale, że  
Robi innym rzeczy złe 
 

Każda z jego żon przepięknych 
Uważała, że jest wredny 
I mówiła ze wściekłością: 
-Nie dla mnie tyś przyjemnością! 
 

Jako żadna inna żona  
Nie byłam tak obrażona 
I wychodziła z godnością  
Należną królewskim gościom 
 

Kiedyś gdy szedł przez ulice 
Ujrzał marzeń swych samicę 
Była mądra, młoda, ładna 
No i niezwykle powabna 

Ukląkł, grzecznie ją przeprosił 
Oraz o rękę poprosił 
A ona tylko prychnęła 
I łapą go odsunęła 
 

A następnego dnia 
Zaczął od poprawiania 
 

Przeprosił wszystkie staruszki, 
Które wyzywał od puszki 
Przeprosił tę dziewczyneczkę,  
Której zniszczył laleczkę 
 

Przeprosił wszystkich, którym  
Robił jakieś bzdury 
A dnia następnego 
Było wesele na całego 
 

Więc król ogłosił z radością 
-Jest dla mnie przyjemnością 
Ogłosić mężem i żoną 
Tę parę tak ułożoną  
 

Więc wszyscy się świetnie bawili 
Jedli, tańczyli i pili 
A książę wraz ze swą żoną 
Godnie rządzili koroną 
 

I to już tej bajki koniec 
Z tego, co mówił mi goniec, 
który tę bajkę z morałem  
Mówił mi, pędząc gdzieś cwałem. 

Magdalena Dudziak kl. 4c 

  Fot. i rys. Internet 
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Książę Jadwigor 
    Żył kiedyś bardzo dawno temu książę, a na imię było mu Jadwigor. Był on bardzo bogaty i mądry 
(naprawdę nie był aż taki mądry, tylko tak mu mówiono, bo mogłyby się dziać bardzo niedobre 
rzeczy).  
   Żonę miał on wybraną jeszcze przed narodzeniem ( tak się kiedyś robiło), a jego narzeczoną była 
księżniczka Jasarna. Była po części krasnoludkiem, po części sarną, a trochę księżniczką i była 
bardzo bogata, ale niekoniecznie urodziwa. 
  Księżniczka Jasarna miała zgniłozielone włosy i oczy, wystającego zęba, wszędzie pryszcze         
 i krzywy nos, nogi sarny i miała metr wzrostu […]. Książę za to miał bardzo przyzwoity wygląd 
(blond włosy i niebieskie oczy, cerę jak najbielsza biel na świecie). 
   Jadwigor, kiedy był mały […] przykładał się bardziej do nauki, niż do zabawy. Co może was zasko-
czyć, w wieku pięciu lat Jadwigor poprosił, aby pojechać na wieś. Tam zobaczył małą dziewczynkę, 
która musiała nabierać wodę ze studni, a mieszkała 10 km od niej. Dziewczynka nazywała się Naj-
mia i była piękna. […]. Chociaż była cała brudna i ubrana w szmatki, to spodobała się Jadwigorowi.  
   Jak książę wrócił do zamku, to cały czas latał na swoim łóżku, które było napełnione helem.        
W wieku sześciu i siedmiu lat uwielbiał podróże i jazdę konną. Gdy skończył osiem lat, szukał praw-
dziwej miłości i cały czas czuł się niedobrze. […]. Jednak nie pamiętał imienia Najmii. Ale chciał ją 
odnaleźć. Jego marzeniem było wejście do Zakazanego Lasu w celu odnalezienia magicznego dębu, 
w którym mieszkała dobra (niby) wróżka. W lesie spędził mnóstwo czasu. W końcu ukazał mu się 
dąb, a obok niego... wróżka.  Jadwigor zapytał się jej, jak nazywa się jego wy-
branka i czy kiedyś ją spotka. Wróżka odpowiedziała mu: 
- Wejdź książę do mego dębu. 
- Oczywiście. Allee gdzie jest wejściee? – zapytał, jąkając się trochę. 
- Och, mój Panie, po prostu w niego wejdź - odpowiedziała mu wróżka. 
Gdy książę wszedł do środka dębu, wróżka uprzedziła go, że musi pojechać na wieś, tam, gdzie 
spotkał dziewczynę pierwszy raz. 
- Tak, ale czy ona mnie pokocha? Jak ma na imię? – krzyczał Jadwigor. 
-Ależ spokojnie, mój książę. Zaraz sobie przypomnisz jej imię. A czy cię pokocha, to od ciebie 
zależy. Ale mam jedno pytanie - ciągnęła dalej wróżka - czy za jej miłość zapłaciłbyś nawet ży-
ciem? 
-Tak i już pamiętam jak ma na imię... Najmia! Wróżko, gdzie jesteś? - krzyczał Jadwigor. 
Pojechał do wioski, tak jak mu poradziła wróżka. Tam znalazł Najmię i powiedział jej wszystko. 
Najmia oznajmiła mu, że też go bardzo kocha. Pojechali do zamku, ale rozmowa księcia i króla nie 
brzmiała zbyt dobrze. Czyli mniej więcej tak: 
- Jesteś księciem, więc zachowuj się jak książę. Nie poślubisz jakiejś dziewczyny z wioski. 
- Ojcze, to jest mój wybór! 
- Nie tym tonem, synu! Masz ożenić się z księżniczką Jasarną czy tego chcesz, czy nie! 
I tak przez długi czas. Aż w końcu rozległ się donośny głos: „Szykujcie wesele, mój syn się żeni!”.        
I wtedy księżniczka Jasarna pojechała do dobrej wróżki, która naprawdę była zła. 
- O, dobra wróżko, proszę zemścij się na Jadwigorze i Najmii - prosiła Jasarna. 
- Oczywiście, już to planowałam. Gdy urodzi się ich pierwsze dziecko, Jadwigor zamieni się w cu-
kier i stopisz go na słońcu. A Najmia zamieni się w sól dla kóz i dasz ją kozom.  
- To cudownie! - zaśmiała się szyderczo Jasarna. 
   Dwa lata potem Jadwigorowi i Najmii urodziły się bliźniaki, Jadwiga i Najm. A wtedy stało się to, 
co przewidziała wróżka i Jasarna stopiła Jadwigora na słońcu, a Najmię dała kozom do zjedzenia. 
Co dzień przypomina ich stary dąb w lesie.  
   A może ty jesteś prapraprawnukiem któregoś z ich dzieci?  
                                                                                Historię wymyśliła Katarzyna Głogowska kl.4c 
 

Ry
s.

  N
. P

uc
iło

w
sk

a 
kl

. 4
b 

 5 

 

KĄCIK FILMOWY... 

       Karnawał 
     Dnia 12 lutego, w czwartek odbyła się dyskoteka karnawałowa. 
Na zabawę przyszło dużo osób. Atmosfera była luźna, wszyscy 
świetnie się bawili. Dobra muzyka zachęcała do tańca. W trakcie 
imprezy odbył się konkurs na Miss i Mistera dyskoteki. Podczas 
wybierania zwycięzców było naprawdę dużo emocji. Zabawa była 
przednia! 

Mariusz Gąsiewicz, Jakub Stefurak i Mateusz Pańczyszyn kl. 6a 

Paddington 
    ,,Paddington” to film o niedźwiadku, który szuka szczęścia w wielkim mie-
ście. Gdy dom misia w mrocznych zakątkach Peru zostaje zniszczony w wyniku 
trzęsienia ziemi, ten jedzie do dużego miasta –Londynu, w poszukiwaniu nowej 
rodziny. Jednak okazuje się to nie lada wyzwaniem. Dopiero po pewnym czasie 
przygarnia go na jedną noc pewna rodzina, która dała mu na imię Paddington, 
bo spotkali się na stacji metra o takiej nazwie. Miś swoimi przyzwyczajeniami 
z życia w dzikiej puszczy sprawia wiele problemów, nocując w domu poznanej 
rodziny. Dlatego też następnego dnia Paddington pełen nadziei udaje się na poszukiwania podróż-
nika, który wiele lat wcześniej spotkał jego wujostwo i dał im swój czerwony, podróżniczy kape-
lusz (ten, który Paddington ma na głowie). Gdy odnajduje jego dom okazuje się, że podróżnik już 
nie żyje, lecz jego córka oświadcza, że ona się misiem zajmie. Kobieta podstępnie usypia go          
i zawozi do Muzeum Historii Naturalnej, gdzie zamierza go wypchać i wystawić jako eksponat 
muzealny. Misiowi udaje się zbiec, jednakże kobieta rusza w szaleńczy pościg za nim. Na szczę-
ście, poznana wcześniej rodzina zjawia się w samą porę z pomocą i ratuje Paddingtona. Rodzina 
przygarnia misia na zawsze i żyją długo i szczęśliwie. Uważam, że ten film naprawdę warto obej-
rzeć.                                                                                                              Nina Rojewska kl.4d 

Pingwiny z Madagaskaru 
     Ten film komediowy jest oparty na serialu o tym samym tytule. Opowiada o 
czterech braciach pingwinach: Skiperze, Szeregowym, Kowalskim i Rico. Znu-
dziło im się życie w lodowej krainie i zapragnęli przygód. Jednak na jednej 
misji odnajduje ich elitarna jednostka „Wiatr Północy”, która ma za zadanie 
odesłać w bezpieczne miejsce bezbronne zwierzęta. Jednak pingwiny mają 
inne plany: pokrzyżować szyki doktorowi Oktawiuszowi Mackiewiczowi, który 
planuje zniszczyć świat. Czy pingwinom się uda i w czym pomaga Szeregowy?  

Dowiecie się w kinie, zapraszam -                                                               Zuzanna Tabisz kl. 4b 

Kopciuszek 
     „Kopciuszek” to bardzo znana baśń. Niedawno była premiera filmowej wersji „Kopciuszka”. 
Tytułowa bohaterka filmu to dziewczyna o imieniu Ela. Po śmierci mamy Eli jej ojciec ożenił się   
z inną kobietą. Miała ona dwie córki: Anastazję i Gryzeldę. Gdy ojciec Eli wyjechał w interesach, 
przyrodnie siostry traktowały ją strasznie i nazwały Kopciuszkiem. Ela uciekła od sióstr do lasu   
i spotkała księcia. Potem król urządzał  bal, na którym książę miał się oświadczyć, ale poprosił 
ojca, by nie tylko szlachcianki, lecz też dziewczęta z miasteczka brały udział w balu. Jeżeli 
chcecie dowiedzieć się więcej, to oglądnijcie ten fil. Polecam –                   Kasia Głogowska kl. 4c 
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   ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    

  Fot. Internet 

          Kącik UNICEF 
     Drodzy Czytelnicy „Ikarka”, witajcie w Kąciku UNICEF. Tym razem 
Klub Szkół UNICEF chciałby opowiedzieć Wam o wydarzeniach związa-
nych z akcją Wszystkie Kolory Świata.  

     Akcja WSZYSTKIE KOLORY 
ŚWIATA była organizowana w naszej szkole od grudnia. Dzieci 
z klas 0-III wzięły udział w zajęciach edukacyjnych UNICEF,   
a chętni uczniowie z niemal wszystkich klas samodzielnie, bądź 
przy wsparciu dorosłych przygotowali laleczki szmacianki re-
prezentujące ich rówieśników z różnych zakątków świata.       
W połowie lutego 127 lalek dumnie zasiadło w holu szkoły i pre-
zentowało swoje wdzięki. 
Każda z lal była przepiękna, 

wyjątkowa i każda wzbudzała zachwyt wielu dorosłych i dzie-
ci. Dnia 26 lutego b.r.  o godzinie 16: 30 lalki udały się do sali 
37, by wziąć udział w koncercie „Taneczna podróż dookoła 
świata”, będącym podsumowaniem całej akcji. 
     W czasie koncertu uczniowie z klas: 1a, 1b, 1c, 1e, 1f i 1i 
oraz uczennice klasy 6d, zabrali przybyłych gości w podróż 
poprzez różne kraje i zaprezentowali tańce i stroje charakterystyczne dla mieszkańców Afryki, 
Europy, Azji i obu Ameryk. Swoimi tańcami małym artystom udało się publiczność nie tylko rozba-

wić i wzruszyć, ale przede wszystkim zachwycić. Po koncercie 
zgromadzeni goście mogli kupić nasze piękne lale. Każda z lale-
czek znalazła nowy dom, a zgromadzona przez nie kwota 
3214,60 zł i 50 funtów została w całości przekazana na zakup 
szczepionek dla dzieci z Sudanu Południowego.  
     Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły 
naszą akcję i zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych 
wydarzeniach, związanych z działalnością naszego Klubu. 

Klub Szkół UNICEF 
P. Joanna Dominik 

Drodzy Czytelnicy! 
     Proponujemy Wam zagadkę, której rozwiązanie ukaże się w następnym numerze „Ikarka”. 
Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redakcji gazetki (biblioteka szkolna) z prawidłową od-
powiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 
 

Zagadka: 
     Urodziny Marka, Stefka, Felka i Michała przypadają w następujące dni (kolejność przypadko-
wa): 23 czerwca, 7 stycznia, 8 stycznia, 8 grudnia. Marek i Michał urodzili się w tym samym mie-
siącu. Michał i Felek urodzili się tego samego dnia miesiąca. Podaj dzień i miesiąc urodzin każdego 
chłopca. 
                                                                                                                                        Redakcja 

 11 

 

RE
BU

S
Y 

1. 
M

. D
ud

zi
ak

 i 
D

. S
ob

ol
ew

sk
i  

kl
. 4

c 
   

   
   

   
   

   
   

  2
. K

ar
in

a 
Pi

ot
ro

ws
ka

 k
l. 

4c
 

                          Gofry (porcja – 12 szt.) 
Składniki:  
2 szklanki mleka 
1,5 szklanki mąki 
0,5 kostki masła 
4 łyżeczki cukru pudru 
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
2 całe jajka 
szczypta soli 
Przygotowanie: 
     Wszystkie składniki wymieszać mikserem na jednolitą masę. Rozgrzać gofrownicę. Nalewać 
ciasto na rozgrzaną gofrownicę. Piec do uzyskania złotego koloru. Gofry wyłożyć na talerz. Po 
ostygnięciu nałożyć dodatki według uznania, np. dżem, marmoladę, owoce, bitą śmietanę, albo 
posypać cukrem pudrem, posypką.  Smacznego!                                       Natalia Puciłowska kl. 4b 
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             Ciasteczka cynamonowe 
Składniki: 
250 g mąki 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
1 łyżka cynamonu 
100 g masła 
120 g cukru pudru 
1 jajko 
Przygotowanie: 
     Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać pokrojone masło. Posiekać je w misce. Dodać 
cukier puder, cynamon i jajko. Zagnieść, rozwałkować oraz powykrawać różne kształty. Piec         
w temperaturze 160 stopni 13-15 minut. Gdy wystygną, ozdobić. Smacznego! 

Wiktoria Korzecka kl. 6a 
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Czy wiesz, że:  
 

- Kijanka wykluwa się bez kończyn; 
- alfabet Braille'a (czyt. brajla) wymyślił francuski chłopiec; 
- geny stanowią tylko 2% całości DNA; 
- żyrafa ma tyle samo kręgów szyjnych, co człowiek; 
- pierwsze mecze tenisa odbywały się bez rakiet, piłeczki odbijano dłońmi. 

Mateusz Pańczyszyn kl. 6a 
- Od opalania można się uzależnić! 
- ptaki wyczuwają nadchodzące tornado, 
- jedna z australijskich ośmiornic wytwarza najbardziej niebezpieczną truciznę w tym regionie, 
wystarczy odrobina, by w kilka minut zabić człowieka,  
- są trzy gatunki ssaków jajorodnych, które nie rodzą żywych młodych: dwa rodzaje kolczatki    
z rodziny naziemnych stekowców oraz ziemno-wodny dziobak .     

Jakub Stefurak kl. 6a 

Gdańsk 
     Gdańsk to jedno z najstarszych miast w Polsce. Warto tam zobaczyć: stary 
Żuraw, Bramę Zieloną (która nie jest zielona, tylko różowa), Długi Targ, Kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pomnik Neptuna i Pomnik Obrońców 
Westerplatte. Żuraw Gdański leży nad Motławą. Kościół Wniebowzięcia NMP 
jest największym na świecie kościołem wybudowanym z cegły. Fontanna Neptu-
na jest symbolem Gdańska.  
Gdy jest się w Gdańsku, nie można ominąć zwiedzenia Gdyni i klifu w Orłowie 
oraz najdłuższego mola nad Morzem Bałtyckim (0,5 km) w Sopocie. 

Marta Ryndak kl. 5b 

                     Zamek Cisy 
     Jeśli kiedyś będziecie odwiedzać znany Zamek Książ, możecie pójść 
trochę dalej, do Zamku Cisy. Zamek ten jest już ruiną. Jest tam bardzo 
dużo zakamarków i ścieżek, okien i dziur w ścianach. Tą budowlę można 
oglądać i przechadzać się po niej godzinami, tym bardziej w wiosenne 
popołudnie. Z zamku można poprowadzić dalej długą i piękną trasę tury-
styczną. 

Magda Dudziak kl. 4c 

                Duszniki Zdrój -  to tu pojechała klasa 3D (obecnie 
4D) na zieloną szkołę. 
Podczas naszego pobytu zwiedziliśmy: 
- Dworek Szopena (słuchaliśmy jego utworów) 
- pijalnię wód mineralnych (próbowaliśmy krystalicznych wód) 
- Muzeum Papiernictwa (wyrabialiśmy papier) 
- Schronisko Pod Muflonem (wspinaliśmy się po górach) 
- ścieżkę zdrowia (wykonywaliśmy ćwiczenia fizyczne) 

oraz wiele innych ciekawych miejsc�. 
                                                        Karolina Szczepaniuk, Nina Rojewska, Julia Przybylska  kl.4d 

  Fot. Internet 
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     Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
 

DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE:     1x1=             4x1=            3x1=          2x3=          2x4=             2x8= 
ZADANIA TEKSTOWE: 
1) Gospodarz ma 2 jabłka, 2 mandarynki i 8 gruszek. Jaś zjadł 0 jabłek, 2 mandarynki i 5 gruszek. 
Ile gospodarzowi zostało jabłek, mandarynek i gruszek? 
Obliczenie:                                                                            Odpowiedź: 
2) Julka z Karoliną i Niną wybrały się na targ. Każda z dziewczynek poszła do innego stoiska. Jula do 
owocowego stoiska pani Joli, Karolina do warzywnego stoiska pani Krysi, a Nina do rybnego stoiska 
pani Magdy. Dziewczynki miały razem 100 zł. Jula kupiła 5 pomarańczy, 2 jabłka, 6 gruszek i 8 śliwek 
i zapłaciła razem 20 zł. Karolina kupiła 6 rzodkiewek, 4 marchewki, 1 sałatę, 7 pomidorów. Nina zaś 
kupiła 2 pstrągi i 4 łososie. Karolina z Niną razem zapłaciły 42 zł. Ile zapłaciła każda z dziewczynek, 
jeśli Karola zapłaciła 22 zł? 
Obliczenie:                                                                            Odpowiedź: 
Szlaczki: Pomagają wytrenować umiejętność pisania.  

1+1= 10+11= 20+20= 31+40= 30-30= 29-5= 79-10= 

2+7= 12+21= 10+10= 12+6= 40-40= 13-9= 10-10= 

4+6= 41+2= 30+30= 20-10= 7-4= 23-5= 0-0= 

6+7= 12+12= 40+40= 12-2= 19-4= 34-8= 23-0= 
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                                     WYWIAD Z PANIĄ Małgorzatą Niedzielą 
- Witam, czy udzieli pani wywiadu do „Ikarka”? 
- Tak. 
- Jaką chciałaby pani być postacią z bajki i dlaczego? 
- Niekoniecznie z bajki, ale z książki - „W 80 dni dookoła świata”. Chciałabym być Phileasem 
Foggiem, żebym mogła zwiedzać różne miejsca, poznawać nowych ludzi, bo marzy mi się podróżo-
wanie. 
- Jak pani spędza czas wolny? 
- Najbardziej lubię czas wolny latem i wiosną. Gdy jest ciepło i słonecznie spę-
dzam go na rowerze. Zimą na basenie i z grami planszowymi. Uwielbiam grać w 
Rummikuba oraz czytać książki. 
- Jakiego przedmiotu pani nie lubiła w szkole? 
- Fizyki. Kiedyś w szkole podstawowej była fizyka. Nie lubiłam jej ani w podsta-
wówce, ani w liceum. 
- Jeśli nie mogłaby pani być nauczycielem, to jaki zawód chciałaby wykonywać? 
- Zawsze marzyłam o tym, żeby być nauczycielem, nie widzę siebie w innym zawodzie. 
- Jakich uczniów pani sobie ceni? 
- Ambitnych – takich, którzy pokazują, że się starają, nawet jeśli im nie wychodzi. Odważnych - 
jeżeli czegoś nie rozumieją, to przychodzą i o tym mówią. 
- Co najbardziej panią denerwuje w zachowaniu uczniów podczas lekcji matematyki? 
- Podejrzewam, że jak każdego nauczyciela, rozmowy między uczniami. A druga rzecz to taka, że 
jeśli o coś proszę, np. żeby było zapisane tak i tak z tablicy, a później nie ma tego w zeszycie, 
jak prosiłam. Tego nie lubię. 
- Jaki jest sekret, żeby dobrze opanować matematykę? 
- Systematyczność. Matematyka to taka spirala, która z każdym etapem edukacyjnym powiększa 
się, rozrasta, bo ciągle się czegoś uczymy. Jeśli ktoś w którymś momencie się zagubi i nie popro-
si o pomoc, to w wyniku braku systematyczności nie umie tego zrobić. 
-  Czy są jakieś strony internetowe, które pani poleca? 
- Tak: www.matzoo.pl ,  www.math.edu.pl , www.matematyka.wroc.pl 
- Czy często pani używa kalkulatora? 
- Tak, często, jak robię kartkówki i sprawdziany. 
-  A teraz, żeby sprawdzić czy dobrze panią zagadałam, proszę powiedzieć, ile to jest kwadrat 
liczby 2? 
- 4 
- :)                                                                     Dziękuję za miłą rozmowę. Anita Kościelny kl. 4c 

          WYWIAD Z PANIĄ Krystyną Kwasigroch 
- Jesteśmy z redakcji gazetki „Ikarek”, czy możemy przeprowadzić z panią wywiad? 
- Tak, oczywiście. 
- Jakiego przedmiotu lubi pani najbardziej uczyć? 
- W naszym zawodzie trudno jest wybrać ulubiony przedmiot, w dużej mierze zależy to od 
uczniów, z którymi się pracuje. Najbliższe jest mi jednak nauczanie edukacji przyrodniczej        
i plastycznej oraz matematycznej. 
- Ile lat uczy pani w naszej szkole, a ile ogólnie? 
- W tej szkole uczę dziesiąty rok. Ogólnie w zawodzie nauczyciela pracuję 26 lat. 
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               Żółwie 
     Wszyscy myślą, że żółwie są wolne. To nie prawda. Żółwie, a już 
szczególnie wodne, są bardzo szybkie! Wiecie, że patrząc na skoru-
pę żółwia można wiedzieć, ile ma lat? Jeżeli żółw ma mniej niż 3 lata 
nie można określić, czy to samiec, czy samica. Żółwie na wolności 
żyją ok. 100 lat. A w domu żyją ok. 40 lat. Jedzą suszone krewetki. 
Mają ostre pazury. 

Natalia Szczapińska kl. 4b 

                   Komary 
     Komary to rodzina owadów licząca ponad 40 rodzajów i około 
3,5 tysiąca gatunków. Każdy komar ma specjalną rurkę składającą 
się z wydłużonych: warg (górnej i dolnej), żuwaczki, podgębia oraz 
szczęk. Samice komarów wykorzystują tę rurkę 
do spożywania krwi ssaków, niektóre gatunki piją także krew owa-
dów, bo do powstania jaj w jajnikach samica musi pić krew określo-

nych gatunków. Larwy komarów rozwijają się w środowisku wodnym. W niektórych krajach są ga-
tunki komarów roznoszące choroby, takie jak: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i malaria.            
     W Polsce występuje zaledwie 47 gatunków komarowatych. Komary są malutką potęgą, od któ-
rej nikt, od Arktyki po strefę międzyzwrotnikową, nie może się opędzić. 

                                                                          Magda Dudziak kl. 4c 

- Czy lubi pani podróżować, jeśli tak, to gdzie już pani była? 
- Bardzo lubię podróżować, możliwość poznawania nowego miejsca bardzo mnie relaksuje. Ostat-
nio odwiedziłam kilka miast w Belgii i byłam pod urokiem malowniczego krajobrazu bajkowych 
kamieniczek. 
- Jakie jest pani hobby? 
- Kilka rzeczy mnie interesuje. Uwielbiam czytać książki, prace ogrodnicze         
w kwiatach i kontakt z przyrodą w lesie. To szczególnie bliskie mi zajęcie! 
- Jakie książki najbardziej lubi pani czytać? 
- Najbardziej lubię czytać książki, które opisują realne wydarzenia, lubię też 
książki przygodowe. Nie lubię książek fantastycznych! 
- Jakie najbardziej lubi pani filmy? 
- Lubię filmy przyrodnicze na National Geographic Channel. Lubię też kryminalne, ale stałym se-
rialem, który oglądam jest „Na Wspólnej”. Częstotliwość oglądania zależy od moich planów, wol-
nego czasu, nastroju i zaplanowanych zajęć. 
- Czy uczyła pani w innych szkołach, niż w podstawowych? 
- Moi pierwsi uczniowie chodzili do klasy ósmej, uczyłam ich PO – przysposobienia obronnego, 
muzyki i plastyki, następnie pracowałam w przedszkolu i uczyłam dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Cieszę się, że na swojej drodze spotykam tak miłe i sympatyczne dzieci! Życzę wam dalszych 
sukcesów. 
- Dziękujemy za rozmowę. 
- Cała przyjemność po mojej stronie. 

Nina Rojewska, Karolina Szczepaniuk i Julia Przybylska kl. 4d  

  Fot. Internet 


