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PRZYSZŁA WIOSNA, PRZYSZŁA WIOSNA 
CÓś ZA PIĘKNE CHWILE…  

WYLECIAŁA PSZCZÓŁKA Z ULA 
UGRYZŁA MNIE W… KOLANO, 

A TO WSZYSTKO PRZEZ M Ą SIOSTRĘ, 
COŚ Z TYM ZROBI Ć MUSZĘ, 

BO WYSZYŁA MI NA SPODNIACH 
RÓśOWY KWIATUSZEK 

 

Co w numerze:  
Wywiad z panią Małgosią Bogdańską-Bodych 
 
 
 

 
 
 
 

 

A POZA TYM: 

ROZRYWKA, HOROSKOP, CIEKAWOSTKI, Z śYCIA 

SZKOŁY, WSZYSTKO O PRZEDWIO ŚNIU, SONDY, KĄCIK 

MUZYCZNY, CO Ś KOMPUTEROWEGO  



 
 

Własnie rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Co prawda pogoda nas 
jeszcze nie rozpieszcza, ale słońce coraz częściej i na coraz dłuŜej wychodzi 
zza chmurek.  

Wiosna to teŜ czas postanowień i wielkich porządków, nie tylko tych 
w domu, ale i w Ŝyciu. śyczymy więc wszystkim Czytelnikom Ikarka, aby 
wytrwali w swoich postanowieniach, a piątki i szóstki „same” wpadały do 
dziennika. Dbajcie teŜ o zdrowie, bo pogoda ciągle jeszcze zdradliwa – więc 
nie rozstawajcie się z czapkami i rękawiczkami tak od razu! No i jeszcze 
dbajcie o higienę, bo kilka łabędzi powaŜnie się ostatnio rozchorowało… 

W naszej szkolnej gazetce tym razem znajdziecie sporo informacji na 
temat przedwiośnia i wiosny. Dowiedzie się, skąd się wzięło święto prima 
aprilis i jakie ptaki do nas właśnie przylatują. 

Jak zwykle moŜecie przeczytać wywiad z jednym z pracowników 
naszej szkoły i dowiedzieć się o tym, jak pierwszy dzień wiosny spędzali 
przed laty nasi nauczyciele. 

Nagrodę za krzyŜówkę z poprzedniego numeru gazetki (hasło: ferie 
zimowe) otrzymuje Ola Rudek z kl. IVc.   

          GRATULUJEMY!!! 
 

 
 

 
 

CO ZA NAMI:   
− oczywiście 16 lutego odbyła się zabawa karnawałowa, na której wspomnienie, 

nogi jeszcze same podrygują 
− 18 i 20 lutego miały miejsce Dni Otwarte Szkoły, gdzie prezentowaliśmy razem z 

naszymi nauczycielami najlepsze strony naszej szkoły, a przedszkolaki na 
własne oczy mogły zobaczyć, jak kijanka przekształca się w Ŝabkę ( na polskim: 
jak Ŝabka w królewnę?) 

− ogłoszenie konkursu na najpiękniejszy gabinet…oj praca wre 
− 21 marca odbyło się Święto Narodów, gdzie do rywalizacji na najciekawszą 

prezentację i wystrój klasy stanęły wszystkie klasy od czwartych po szóste. 
 
 



 

 
 
 

                                                                                                  
 

 
CIEKAWOSTKI NA TEMAT JANA PAWŁA II 

•  Pontyfikat Jana Pawła II jest czwartym co do długości w dziejach Kościoła. Od 
chwili wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r. 
do 2 kwietnia roku 2005 minęło ponad 26 lat. 

• Jan Paweł II biegle władał 7 językami. Są  to: włoski, hiszpański, angielski, 
łaciński, francuski, niemiecki i rosyjski... 

•••• Jan Paweł II był pierwszym papieŜem czytającym bez okularów. Był  równieŜ 
pierwszym papieŜem noszącym zegarek na ręce. Po za tym był równieŜ 
pierwszym papieŜem jeŜdŜącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, 
pływającym kajakiem i pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym na głowę 
Kościoła. Był równieŜ największym podróŜnikiem wszechczasów spośród 
wszystkich papieŜy. 

 
• przegląd wiadomości z całego świata 
przygotowywał dla Ojca Świętego zespół 
księŜy pracujących w watykańskim 
Sekretariacie Stanu. KaŜdego ranka 
czytali oni około 30 dzienników z Włoch  
i innych krajów, wybierali artykuły i pisali 
z nich krótkie streszczenia. Tak 
przygotowany raport składał się z około 20 
stron i składany był papieŜowi kaŜdego 
ranka o godzinie dziesiątej rano. 
Wyszukały:  Maja Pietrowska i Marta śółtańska, IVd 

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 
umarł  papieŜ – Karol Wojtyła 

 
Jeden z największych światowych 

autorytetów, który pokazywał nam, 
jak naleŜy wierzyć, kochać i cierpieć. 

„Miejcie odwagę Ŝyć dla 
miłości!” 



 

Jakie masz wielkopostne postanowienia ? 

Sonda wśród uczniów 
 
 

3a:Marysia Lebiedowicz - Będę jadła mniej słodyczy i postaram  

      się mniej oglądać telewizję. 

2e:Michal Podsiadlo - Postaram się być lepszy z  w-fu 

4e:Kinga Kleszcz - Będę pilnować psa na spacerze i  więcej się uczyć 

4e:Maks Prus – Myślę, Ŝe będę oglądał mniej telewizji 

4b:Ola Nieboska - Postaram się więcej uczyć. 

0-Grzegorz Andrzak -Będę jadł mniej słodyczy i będę grzeczny. 
4c:Kasia Jarosz - Postaram się kłaść spać przed godz. 22.00 

0:Łukasz Motyka - Będę grzeczny dla moich rodziców 

4c: Ola Rudek - Postaram się być grzeczna w domu  

 
            Kasia Dudys, Patrycja Suchodolska, kl. IVe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NASZA TWÓRCZO ŚĆ 
 
 
     Urodziny wiosny 
 
Dziś są wiosny urodziny 
Więc Marzannę utopimy, 
Wiosenne porządki zrobimy 
I złą zimę wygonimy!  
Jutro bardzo gorąco będzie,  
bo zima odejdzie  
 
                      Kamila Matuszczak, IVe 
 



 
 

1. Czasem i w marcu zetnie wodę w garncu. 
2. Gdzie dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 
3. Gdy marzec z mrozem schodzi, maj śniegiem obrodzi. 
4. Choć juŜ w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 
5. Ciepłe deszcze w kwiecień rokują pogodną jesień. 
6. Deszcze często w kwietniu wróŜą, Ŝe owoców będzie duŜo. 
7. Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok Ŝyzny przed nami. 
8. Gdy na Wojciecha deszcz rano pada, do połowy lata suszę zapowiada. 
9. Chłodny maj - dobry urodzaj. 
10. Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju 
    Zebrała: Kamila Matuszczak, IVe 

 

                         
 

 
Ą, Ę, Ś, Ć, Ź, oraz Ń - takich liter nie ma w Ŝadnym        

z pisanych języków, poza polskim 
 

Po chrzcie w 966 r. Polska przyjęła alfabet łaciński, 24 literowy. 
Wkrótce okazało się, Ŝe liter jest za mało, aby zapisać wszystkie polskie 
głoski. Trzeba było wymyślić sposób zapisu, np. głoski ę i spółgłosek 
wymawianych miękko. 
 Znak ą, uŜywamy w pisowni do dzisiaj, ustalił się w Polsce  
w XVI w. Nieco wcześniej zapisywano literę ę. 

Ukośna kreska nad ś, ć, ź, przyjęła się tuŜ przed XVIII w. 
Wcześniej na oznaczanie w łacinie polskich dźwięków 
spółgłoskowych, uŜywano liter oznaczanych tzw. znakami 
diakrytycznymi (daszki, kropki, kreski, ogonki). Ś lub ń, zapisywano 
za pomocą dwóch kropek. 
 Współczesny język polski jest ostatnim z języków 
słowiańskich, w którym występują, dawniej wymawiane takŜe w 
innych językach słowiańskich, głoski nosowe ą i ę. 
   Mirosław Sadowski i Kamil Dziwota, kl. IVe 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
        

SONDA 

Co przed laty robili pracownicy naszej szkoły w pierwszym 

dniu wiosny… 

Pani szatniarka : podziwiałam przyrodę. 
Pani Małgorzata Niedziela : topiliśmy Marzannę i przygotowaliśmy róŜne 
przedstawienia z klasą. 
Pani El Ŝbieta Wdowczyk: topiłam Marzannę z klasą. 
 
Pani Ewa śmidzi ńska : topiliśmy Marzannę i robiliśmy kwiaty z bibuły. 
 
Pani Katarzyna Walkowiak: przebieraliśmy się wraz z koleŜankami za 
róŜne postacie, nauczyciele pozwalali  prowadzać nam lekcje, dzień był 
obchodzony  bardzo radośnie. 
Pan Józef Biłyj: trudno mi się przyznać, ale w tym dniu byłem na wagarach. 
Pani Wioletta Szewczyk: chodziłam z klasą topić Marzannę.  
                                    Sondę przeprowadziły: Ewa Granat i Natalia Łazarewicz, kl. IVe 
 

Nowy teledysk  
Madonny 
„SORRY” 
 

Madonna nagrała nowy teledysk pod tytułem „SORRY” 
(trochę czasu juŜ od tego minęło, ale gazetka nie moŜe ukazywać się 
codziennie, postaram się to nadrobić w informacjach).Madonna 
wygląda inaczej niŜ w poprzednim teledysku „Hung Up”. Ale nie jest 
to duŜa róŜnica. Na uszach Madonna ma kolczyki, które moŜna 
zobaczyć na zdjęciu, ma teŜ lekko podkręcone końcówki włosów. 
Warty podkreślenia jest fakt, Ŝe to zdjęcie, promujące singiel, jest 
autorstwa Polaka – Marcina Kokowskiego z Lublina. Zdjęcie moŜecie 
sobie wyciąć              z gazetki i powiesić na ścianie. 
      Maks Prus, IVe 
 
 



W dzisiejszym Ikarku Wywiad z Panią Małgorzatą  
Bogdańską-Bodych, nauczycielką w-fu w naszej szkole 
 
 
 

- Czy moŜemy  
                          przeprowadzić        
                          z Panią wywiad? 
                         -Tak, oczywiście. 
- Czy dostała Pani jakiś prezent 
na Dzień Kobiet? 
- Tak, dostałam kwiaty - 
tulipany i irysy.  
- Czy dobrze się Pani pracuje w 
naszej szkole? 
- Bardzo dobrze! 
- Czy czyta Pani gazetkę 
,,Ikarek”? 
- Tak, czytam. 
- Jakie artykuły podobają się Pani 
najbardziej? 
- Bardzo podobał mi się artykuł, 
w którym dzieci opowiadały o 
tym, co robiły na feriach 
zimowych. 
 

 
- Co spowodowało, Ŝe została 
Pani nauczycielką w-fu? 
- Pasja i zamiłowanie do sportu. 
- Jaką dyscyplinę sportową 
najbardziej Pani lubi? 
- Najbardziej lubi ę pływanie, 
siatkówkę i narciarstwo. 
- Czy uprawia Pani jakąś 
dyscyplinę sportu i czy ma Pani 
jakieś osiągnięcia w tej 
dyscyplinie? 
- Tak, zdobyłam medale  
w pływaniu. 
- Dziękujemy za miłą rozmowę.  
Do widzenia. 
 

Wywiad przeprowadziły Olga Roman i 
Paulina Hnida z klasy 5a 

 
 

 

 
 

 
 

Wiosna to czas, kiedy porzucamy telewizor czy gry komputerowe, 
wybiegamy na   podwórko i... no właśnie... i co? 

Co mamy do wyboru? Podwórka najczęściej zaniedbane – kilka 
zniszczonych ławek, zepsute huśtawki, piaskownice, w których osiedlowe pieski 
załatwiają swoje potrzeby i trzepak, najczęściej mocno juŜ zardzewiały. Na szczęście 
mamy kolegów i koleŜanki, a z nimi moŜna pobawić się w berka, zbijaka, palanta 
czy podchody. Warto teŜ umówić się na rolki, rowery, albo po prostu na spacer.  

Przebywajcie jak nawięcej na świeŜym powietrzu, bo to zdrowe! 
 

 



     SKĄD SIĘ WZIĄŁ ZWYCZAJ  
     TOPIENIA MARZANNY? 
 

 
W czwartą niedzielę Wielkiego 

Postu,  Białą bądź Czarną, niekiedy teŜ 
śmiertną, odbywał się obrzęd 
niszczenia, topienia lub palenia kukły 
zwanej Marzanną, Moreną, śmiercią,  
lub śmierciuchą. Postać ta była 
wyobraŜeniem zimy i śmierci, chorób, 
róŜnorakiego zła i udręk nękających 
ludzi.  

Rytuał topienia Marzanny miał 
spowodować szybkie nadejście wiosny. 
Łączył się z nim obrzęd  Lata, Gaika 
Zielonego, czyli wiecznie zielonej 
gałęzi, którą po zniszczeniu symbolu 
zimy, tryumfalnie wprowadzano do wsi. 
Identyczne obrzędy występowały 
niemal w całej Europie.  

Obrzędy topienia Marzanny 
opisał juŜ w XVI wieku Jan Długosz, 
dodając, iŜ jest to starodawny zwyczaj.  
 

 
Według niego, obrzęd ten 

pozostawał w związku z niszczeniem 
pogańskich boŜków, które rzekomo 
nakazać miał Mieszko I na dowód 
przyjęcia religii chrześcijańskiej.  
Inni badacze twierdzą, Ŝe obrzęd 

jest późnośredniowieczny i miał na 
celu przeciwdziałanie tzw. "morowej 
zarazie", która w owych czasach 
często nawiedzała kraje.  
Są teŜ koncepcje wywodzące 

obrzęd z antycznych tradycji, 
szczególnie rzymskich obchodów 
wypędzania starego Marsa. Dzisiaj 
obrzęd ten odbywa się 21 marca jako 
pierwszy dzień wiosny. 

Zebrały: Patrycja Suchodolska      i 
Kasia Dudys, kl. IVe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima aprilis 
 

Prima aprilis to tradycyjna nazwa pierwszego kwietnia, dnia 
Ŝartobliwego oszukiwania, nabierania i wyprowadzania w pole.  
             Zwyczaj ten rozpowszechnił się w całej Europie.Geneza prima aprilis 
nie jest do końca wyjaśniona, ale bez wątpienia wiąŜe się z czasami, gdy 
uwaŜano, Ŝe rok zaczyna się pod koniec marca lub na początku kwietnia. 
Niektórzy historycy odnajdują ślady primaaprilisowej tradycji w mitologiach- 
greckiej i rzymskiej. Związane jest to z Demeter, szukającej swej córki 
Persefony, porwanej przez Plutona. 
             W Polsce juŜ w szesnastym wieku uwaŜano prima aprilis za dawny 
obyczaj, a dziś – w XXI wieku stwierdzamy, Ŝe nie za wiele się zestarzał. 
 Media chętnie przyłączają się do tej zabawy. Przygotowują słuchaczom 
czy telewidzom sporo zabawnych informacji. 
 Uczniowie teŜ mają dobre pomysły w tym dniu, więc mamy nadzieję, 
Ŝe i Wy macie duŜe poczucie humoru i pobawicie się z kolegami czy 
rodzicami. 
       Ania Gibalska, IVd 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przedwiośnie jest to 
czas, w którym topnieje lód    
i śnieg, a jeszcze nie ma 
prawdziwej  wiosny. Jest to 
pora roku w Polsce 
stanowiąca (pod względem 
pogody) okres przejściowy 
między zimą a wiosną. 
Przypada na koniec marca      
i początek kwietnia, odznacza 
się zmienną pogodą – 
cieplejsze pogodne dni  
występują na zmianę               

z zimowymi (z mrozem i 
śniegiem).  

Średnia temperatura 
dobowa powietrza wynosi 
0-5°C. JuŜ zaczynają 
kwitnąć pierwsze kwiaty, a 
takŜe pojawiają się pąki li ści 
na drzewach. 
 Pierwszymi 
kwiatami przedwiośnia są: 
przebiśniegi, krokusy, 
sasanki. 
 M. śółtańska,  

M. Pietrowska IVd 

    1.             

    2.             

    3.             

4.                 

     5.            

 6.                

    7.             

   8.              

     9.            

10.                 

11.                 

12.                 

                    Autor: Ewa Granat, IVe 

1.Kwiat ten przebija się 
przez śnieg 
2. Lodowa płynie po rzece 
3. Po niej jest wiosna 
4. „Lampa” na niebie 
5. Krople, które padają z 
nieba 
6. Najpiękniejszy u 
skowronka 
7. Jesienią spadają, wiosną  
wyrastają 
8. Fioletowy, Ŝółty lub 
biały wiosenny kwiatek 
9. Np. wielkanocne 
10. Jak ją utopimy, 
przyjdzie wiosna 
11. SmaŜone lub na 
drzewach 
12. śółte wiosenne kwiaty 



 

                      
 

 
W naszej szkole zawsze znajdzie się jakaś grupa uczniów, która ma 
wybitne osiągnięcia. Jesteśmy z nich szczególnie dumni, bo rozwijają 
swoje talenty i przy okazji rozsławiają imię naszej szkoły.  

Oto lista nagrodzonych w ostatnim miesiącu: 
 

Karolina Stefańska zajęła II miejsce w VI Powiatowym Turnieju 
Ortograficznym 

 
Natalia Łazarewicz z kl. IVe zwycięŜyła w Międzyszkolnym 

Kokursie Recytatorskim klas IV-VI. 

Laureaci X. Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poez ji i Prozy Anglo- 
i Niemieckoj ęzycznej: 

W kategorii j. angielski:  
w klasach I-III:  
I miejsce – Wojciech Siuba, 2d  
II miejsce – Marta Staro ń, 2c  
III miejsce – Aleksandra Brudecka, 3b  
 
W kategorii  j. niemiecki 
w klasach I-III  
I miejsce – Zofia Flaczy ńska, 1a  
II miejsce – Michał Biernat, 1a  
III miejsce – Karolina Jakubowska, 1a  
XV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

Adam Stefanowski z klasy IIIa zajął I miejsce w XV Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej w kategorii solistów z klas I-III. Festiwal zorganizowali: SP 113, 
Gimnazjum 34 oraz MDK-Fabryczna we Wrocławiu 

W konkursie na najpiękniejszą maskę karnawałową zwycięŜyły: 

I m. Alina Krokoszyńska IVa 
II m. Karolina Sikora IVb 
III m. Katarzyna Dudys IVe 

w klasach IV -VI:  
I miejsce – Monika Siuba, 6d  
II miejsce – Karolina Sikora, 4b  
III miejsce – Agata Górska, 4a  

w klasach IV -VI  
I m. – Dayana Brzozowska, 5d  
II m. – Barbara śmija, 5d  
III m. –Martyna Bara ńska, 4e  



DZI Ś W NASZEJ GAZETCE DO ROZWI ĄZANIA TEST,  
W KTÓRYM MO śECIE SPRAWDZIĆ ROZLEGŁO ŚĆ SWOJEJ 

WIEDZY. SPRAWDŹ, CZY WIESZ: 
 

1.Jak si ę nazywa filmowy Harry Potter . 
a. Brad Pit    c. Daniel Radcliffe 
b. Cezary Pazura   d. Fryderyk Chopin 
 
2. Królowa w szachach to: 
a. goniec    c. roszada 
b. pion     d. hetman 
 
3. Wokalistka zespołu Virgin to: 
a. Monika Brodka   c. Ashley Olsen 
b. Dorota Rabczewska   d. Marta Wiśniewska 
 
4. Nasza szkoła ma: 
a. 12 lat    c. 18 lat 
b. 14 lat    d. 11 lat 
 
5. Opiekunem samorz ądu szkolnego jest: 
a. J. Biłyj i A. Jeleń  c. J. Maciaszek-Klimczyk i J. Drzęźla 
b. B. Rotte i I. Sosnowska d. E. śmidzińska i M. Sonnek 
 
6. Wychowawca klasy 0 to: 
a. Anna Skoropata   c. Barbara Rotte 
b. Krystyna Kwasigroch  d. Michał Wiśniewski 
 
7. Emma Wattson w filmie pt. Harry Potter gra: 
a. Sho Chang    c. Lunę Lovegood 
b. Hermionę Granger  d. Giny Wesley 

 
 
 

             Podkoszulek.   
• Skreśl sz. 
•  Zamień miejscami  u i l 
• Trzecią literę przenieś na trzecie miejsce od końca. 
• Skreśl pierwszą sylabę. 
• Dopisz na początku e. 
Rozwiązanie..................... 

Przygotowała: Magdalena Klonowska, kl. IVd 



 

 
- Jasiu, kto jest najbardziej leniwy w twojej klasie? 
- A co to znaczy: leniwy? 
- To ktoś taki, kto nic nie robi, tylko patrzy, jak pracują inni. 
- Pani od matematyki! 

*** 
- Krzysiu, co wiesz o jaskółkach? – pyta nauczycielka przyrody. 
- To bardzo mądre ptaki – mówi chłopiec. - Odlatują, gdy tylko rozpocznie się rok szkolny! 

*** 
Mucha spotyka stonogę: 
- Dlaczego nie byłaś na lodowisku? 
Bo zanim załoŜyłam łyŜwy, przyszła wiosna! 

*** 
Idą dwie małe myszki wieczorem polanką. Nagle nad nimi przelatuje nietoperz. Jedna mówi 
do drugiej: 
- Jak juŜ dorosnę, to teŜ zostanę pilotem! 

*** 
Ojciec ogląda zeszyt synka: 
- Dlaczego tak nierówno literki piszesz?! 
- To nie literki tatulu, to nuty… 

*** 
Zima. Dwa jelenie stoją przy paśniku i Ŝują ospale  
Siano nałoŜone przez gajowego. W pewnej chwili 
Jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, Ŝeby juŜ była wiosna! 
- Tak ci mróz doskwiera? 
-  Nie, tylko juŜ mi obrzydło to stołówkowe jedzenie. 
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