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- Dlaczego król idzie do den-
tysty? 
- Żeby wstawił mu koronkę. 

Co było trudne dla 
bramkarza na matema-
tyce? 
-Słupki. 

- Czy wiecie, jakie zwierzę zjada żaby? - Pyta 
nauczycielka na lekcji biologii. 
- Żabojad - odpowiadają uczniowie. 

Zwykły kruk spotyka zwykłą owcę. 
- Może zamienimy się kolorami? – proponuje. 
- O, nie! – protestuje owca. Taka zmiana ci się 
opłaca, bo kto by nie chciał być białym krukiem. 
Ale ja nie chcę być czarną owcą. 

- Dzień dobry, do czego służą okulary? 
- Do widzenia.  

Na podwórku spotykają się pies i kot.  
- Upolowałem dzisiaj dwie myszy – chwali się kot, po czym pro-
ponuje wspaniałomyślnie – Jeśli chcesz, podzielę się z tobą swo-
ją zdobyczą.  
- Dzięki – odpowiada pies – ale wolę własną zdobycz. 
- Jaką?  
- Kawałek nogawki listonosza i pół podeszwy od buta hydraulika. 

Mały Jaś wbiega do pokoju 
taty: 
- Tatooo, umiesz podpisywać 
się z zamkniętymi oczami? 
- Tak, a co? 
- A podpiszesz mi dzienni-
czek? 

Przewodnik oprowadza szkolną wycieczkę po 
mieście: 
- Tu jest zabytkowy kościół… Tu muzeum … 
Tu teatr… 
Nagle z jednego z budynków dochodzi prze-
raźliwy krzyk. 
- A to pewnie kino, w którym akurat jest 
wyświetlany horror? – pyta domyślnie jeden 
z uczniów. 
- Nie – odpowiada przewodnik. – To jest 
gabinet dentystyczny.  

Na lekcji historii pani pyta Władka, jak nazywał 
się król o przydomku Łokietek. Władek nie wie, 
więc pani mu podpowiada: 
- Władku, król Łokietek nazywał się tak, jak ty … 
- Kowalski? - dziwi się Władek. 

Jakie miasto najczęściej się chowa? 
-Częstochowa. 

Na szkolnym boisku do dwóch pierwszoklasistek  
podchodzi nieznajomy chłopiec z drugiej klasy. 
- Cześć - wita się - jestem Pankracy. 
- Cześć—odpowiada jedna z dziewczynek. - Ja 
jestem pani Zuzia, a to jest pani Krysia. 

- Jak dorosnę, będę pływać w marynarce. 
- A nie wygodniej byłoby w kąpielówkach? 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Byliśmy tam… 
Za nami już... 
Warto zwiedzić 
Kącik pupila  
Kącik łasucha 
Bliżej … nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość  
Warto przeczytać 
Wiadomości biblioteczne 
Nasze sukcesy 
A to historia!  
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki, Humor  
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     Zima 
 Pada śnieg,  
 prószy śnieg, 
 wszędzie go nawiało. 
 Dachy są już białe, 
 na ulicach biało. 
 Strojne w biel, w srebrny puch 
 latarnie się wdzięczą. 
 Dziń-dziń-dziń-dziń-dziń-dziń, 
 dzwonki sanek brzęczą. 
 Pada śnieg, 
 prószy śnieg, 
 bielutki jak mleko. 
 W sklepach gwar,  
 w sklepach ruch: 
 - Gwiazdka niedaleko! 
  

  Witajcie drodzy czytelnicy!  
    Minął już I semestr nauki i … czekamy na upragnione ferie. Zima w naszym mieście robi nam 
psikusy i pozbawia śniegu, ale nie wiadomo co będzie dalej, jak to z pogodą! Może przyjdzie praw-
dziwa zima i zaskoczy nas śniegiem i mrozem. Ale, w razie czego, przy lekturze naszej gazetki 
nudzić się nie można, dlatego zapraszamy - czytajcie „Ikarka”. Jak zwykle znajdziecie w tym 
numerze ciekawe artykuły w stałych kącikach oraz nowości. Życzymy dobrej zabawy!  

Redakcja                                        

Wyjście do kina na film „Misja Yeti” 
Dnia 5.12.2018r. klasa 4F poszła do kina z okazji mikołajek na film pt.: 
„Misja Yeti”. Wychowawca klasy w prezencie zorganizował wyjście do 
kina. Film ten jest przeznaczony dla osób, którzy lubią filmy animowa-
ne i przygodowe. Bajka budziła strach i śmiech, ale dostarczała rów-
nież wiele innych emocji. 
Klasa bardzo zaciekawiła się filmem. Mimo, że trwał 85 minut, nikt nie 

poczuł upływu czasu. Nasza klasa poleca film „Misja Yeti”. 
Mateusz Treliński i Iga Benda kl. 4f  

Jeszcze dzień, jeszcze dwa, 
chłopcy i dziewczynki! 
Będą stać niby las  
na rynku choinki. 
 Autor Józef Czechowicz 
 Wybrała: Iga Benda kl. 4f 

Energylandia 
   W poprzednim roku byliśmy z naszą klasą na trzydniowej wyciecz-
ce. Odwiedziliśmy park rodzinnej rozrywki – Energylandię. Spędzili-
śmy tam 6 godzin na wspaniałej zabawie. Jeździliśmy na szybkich 
rollercoasterach, karuzelach, a także na wodnych kolejkach górskich. 
Chodziliśmy grupami 4-5 osobowymi. W mojej grupie był Michał, 
Krzyś i Hubert. Bardzo fajnie się razem w czwórkę bawiliśmy i uwa-
żam, że nie zmarnowaliśmy tych 6 godzin. Kiedy nadszedł czas powrotu do domu, niektórzy byli 
zdziwieni, że ten czas tak szybko zleciał.  
Myślę, że tę wycieczkę klasową zapamiętamy na długo. 

Michał Giza kl. 6d 

Rys. Gabrysia Szyrner kl. 4f 

Rys. Emma Hernandez kl. 5e               

Zima 
Dużo śniegu, krótsze dni 
Dłuższe noce, późny świt 
Rękawiczki, szalik, czapka 
Oto moja rymowanka 
Wszystko to zimowy czas 
Zimo, zimo witaj nas! 
Autorka:  
Martyna Misztowt kl. 4f 
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2) 

1. … zimowe. 
2. Więcej niż znajoma, ale jeszcze nie przy-
jaciółka. 
3. Np. żelaza. 
4. Zjeżdżamy na nich z górki. 
5. Razem z koniem tworzą kulig. 
6. Pora roku ze śniegiem. 
7. Ubieramy ją w domu na święta. 
8. Bardzo ją kochasz. 
9. Pod wpływem słońca lód zamienia się w … 
10. Jest ze śniegu i ma nos z marchewki. 
11. W nim urodził się Pan Jezus. 

Zuzia Kogut kl. 4g 

1) 

3) 

4) 

1. Pomagają Mikołajowi pakować prezen-
ty. 
2. Pada zimą z nieba. 
3. Dostajemy je co roku pod choinką. 
4. Zimą zjeżdżamy na nich z górki śnie-
gu. 
5. … śniegu. Ma niepowtarzalny kształt i 
biały kolor. 

Agata Parzyjagła kl. 6d  

1. Miesiąc, w którym zaczyna się zima. 
2. Jeden lub kilka zaprzęgów konnych z 
przyczepionymi saniami. 
3. Święty  … rozdaje prezenty. 
4. Lepimy go, gdy na dworze spadnie 
śnieg. 

Maja Gabinowska, Oliwia Pawlak kl. 6d 

1. Skacze na niej Kamil 
Stoch. 
2. Zakładasz na nogę 
przed wejściem na lodo-
wisko. 
3. Kamil Stoch na nich 
jeździ. 
4. Na nim się jeździ na 
łyżwach. 
5. Dwa tygodnie wolnego 
w zimie. 

Ola Zawada kl. 6d 
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     ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    
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! 

 Redakcja                                           
Zagadka:  
Co to jest? Ma marchewkę zamiast nosa i stoi na śniegu. 

Adam Borodziewicz kl. 4f 
 

 
     
 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
8x8=              6x10=                3x18=             7x12=                3x8=             9x5=          7x3=       

32:4=             64:8=               36:6=            63:9=               21:7=           48 :16=          77:11=                                              

Wybierz poprawną odpowiedź. 
- Jeżeli w sklepie kupiłem 9 jabłek, a dałem koledze 6. To ile mi zostało? 
a)3   b)6 
- 2 kilogramy ziemniaków kosztują 16zł. Ile kosztuje pół kilograma ziemniaków? 
a)8   b)4  

 

 
 

 

                                                                                                                             

 

 
 

42+19=    73+1+9=    18+18=    45+7=    54+21+25= 
   

64+8=    13+170=        

98-64=    
 

32-6=    58-43=    73-24=    24-3-2=    86-5-76=    145-8= 
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                                                Szkolne kolędowanie 
    20 grudnia na przerwach niektóre klasy śpiewały kolędy w holu 
szkoły. Kolędy były śpiewane w dwóch językach obcych – angiel-
skim i niemieckim. Nasza klasa 5b śpiewała po angielsku „Today a 
Child is Born on Earth” Mariah Carey. Organizatorką śpiewania 
kolęd po niemiecku była pani V. Szewczyk, a kolęd po angielsku – 
panie A. Dzierżanowska-Słowik oraz J. Pietruszewska. Kolędowa-
niu przysłuchiwali się uczniowie, nauczyciele i pani dyrektor. 
                                                                                   Maja Wieczorek i Wiktoria Kamecka kl. 5b                     

                      Kiermasze przedświąteczne 
    W grudniu dzieci ze swoimi wychowawcami ustawiali stoiska, na 
których sprzedawali różne przedmioty i słodkości. Stoiska zostały 
ustawione z okazji programu „Drzewo marzeń”, w którym uczniowie 
pomagają potrzebującym osobom poprzez różne akcje charytatyw-
ne. Dodatkowo odbywają się akcje, np.: Fundacji Piotrusia Pana, 
która pomaga m. in. dzieciom z hospicjum.  
Wszystkie pieniądze z tych kiermaszów były przeznaczone dla 
potrzebujących ludzi. 

                                                                                                             Adam Borodziewicz kl. 4f                  

                  Mikołajkowy Kiermasz Biblioteczny 
    Ostatnio w holu szkoły odbył się kiermasz biblioteczny. Panie 
bibliotekarki sprzedawały książki i losy, kupując które można było 
wygrać ciekawe nagrody. W kiermaszu uczestniczyły również dzie-
ci, które pomagały Paniom. W trakcie kiermaszu odbyło się głoso-
wanie na ulubione książki. Książki, które zdobyły najwięcej głosów 
zostały zakupione do biblioteki szkolnej.                            
                                               Mateusz Treliński i Iga Benda kl. 4f   

               Wigilia w klasie 4g 
     Wigilie klasowe odbyły się w naszej szkole w piątek 21 
grudnia 2018 r. W mojej klasie było bardzo fajnie. Pani wy-
chowawczyni, odświętnie ubrana puszczała nam muzykę z kolę-
dami. 
Wspólnie śmialiśmy się, rozmawialiśmy lub tańczyliśmy. Po 
posiłku /„kolacji” pisaliśmy na papierowych bombkach, co jest 
dla nas najważniejsze. Potem przyklejaliśmy nasze bombki na 

klasową choinkę. Po tych przyjemnościach przyszedł czas na „prezenty”, czyli małe kartki  z napi-
sanymi na nich cechami, które inni w nas lubią, np. to że ktoś jest miły czy niepowtarzalny. Ja 
dostałam kartkę od swojej koleżanki. 
Podczas wigilii było dużo jedzenia: pierogi, barszcz, uszka, pierniki, ciastka i korzenne dzwonecz-
ki. Było fajnie i smacznie. Naprawdę mi się podobało. 

Zuzia Kogut kl. 4g 
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     W związku ze Szczytem Klimatycznym, który odbył 
się w Polsce w Katowicach uczniowie naszej szkoły napi-
sali listy do Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, 
przestawiając własne stanowisko dotyczące kluczowych 
problemów związanych ze środowiskiem. Przedstawiamy 
Wam najciekawsze fragmenty tych wypowiedzi. 
   Karina Leśkiewicz, kl. 6a: „ Jestem zaniepokojona 
stanem środowiska w Polsce. […] Stan czystości powie-
trza jest coraz gorszy, a smog staje się coraz większym problemem w wielu miastach. Mimo za-
kazu ludzie wciąż palą śmieci i odpady w piecach i kominkach. Nie jest to też w żaden sposób 
kontrolowane […]. Duży ruch samochodów także nie pomaga, mimo coraz większej popularyzacji 
aut i skuterów elektrycznych […]. Kolejnym punktem w ochronie środowiska powinno być zamknię-
cie wszystkich kopalni węgla, które są przyczyną niewyobrażalnej emisji gazów, co bardzo nega-
tywnie wpływa na nasze środowisko. W Polsce w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje się natu-
ralne źródła energii […]. Duże fabryki wciąż produkują ogromną ilość ścieków, które zanieczysz-
czają rzeki i jeziora. Równie ważne jest zaprzestanie wycinki drzew […]. Odpady też stanowią 
problem. Tak naprawdę mało ludzi segreguje śmieci [..]. Dbanie o klimat to bardzo ważny temat. 
Jednak sama edukacja dzieci w szkołach nie pomoże, trzeba zacząć działać.” 
   Klaudia i Marek Rejek kl. 6b: „Chcielibyśmy w tym liście napisać o tym, jak według nas można 
zmienić świat na lepsze, a nasze życie na zdrowsze. Naszym zdaniem warto zadbać o naszą Plane-
tę. Duży problem stanowią: dziura ozonowa, smog oraz efekt cieplarniany. […] Nasze pomysły to 
m.in. sadzenie większej ilości drzew, które zużywają szkodliwy dwutlenek węgla, a wydzielają 
czysty tlen, potrzebny nam do życia. [..]. Kolejnym naszym pomysłem jest promowanie recyklingu. 
[…]. Dobrym rozwiązaniem byłoby promowanie komunikacji miejskiej i podmiejskiej, obniżenie cen 
biletów, rozwinięcie sieci komunikacyjnej, dogodne rozkłady jazdy […], dzięki temu wiele samo-
chodów pozostałoby w garażach […]. Chcielibyśmy, żeby ulepszono samochody elektryczne […], 
stałyby się bardziej popularne i zastąpiły te spalinowe. Można również zachęcać ludzi do korzy-
stania z rowerów […]. Trzeba również ograniczyć produkcję freonu, ilość hodowanego bydła, 
zmniejszyć szkodliwość przemysłu, stosować bezpieczne produkty rolne oraz zlikwidować niele-
galne składowiska śmieci. Mamy nadzieję, że wezmą Państwo pod uwagę głos dzieci. W końcu to 
my będziemy wkrótce gospodarzami naszej planety”. 
   Klara Kurczewska kl. 6a: „[…] naukowcy alarmują, że powietrze w naszej atmosferze zawiera 
wiele substancji, które zagrażają życiu i zdrowiu człowieka. Lekarze ostrzegają, że […] rośnie 
ryzyko zachorowania na raka płuc oraz inne choroby układu oddechowego. […] 
Ponadto, zanieczyszczenie atmosfery wiąże się bezpośrednio z nieodwracalnymi szkodami dla  

Powstanie styczniowe  
     Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r., a jego koniec nastąpił wiosną 1864 r.     
W dniu powstania powołano rząd powstańczy, który wydał manifest wzywający Polaków do walki. 
W tym czasie powstańcy nie mieli jednolitych mundurów, a także mieli problem z wyposażeniem. 
Najczęściej używaną bronią przez Polaków była kosa. Podczas powstania prowadzono wojnę par-
tyzancką, w której odnieśliśmy wiele sukcesów, ale nie zdobyliśmy żadnego miasta ani większego 
obszaru. Do walki starano się zachęcić chłopów, obiecując im ziemię na własność. Na czele po-
wstania stanął Romuald Traugutt, który niestety został aresztowany i stracony.  

Michał Giza kl. 6d   
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Czy wiesz, że:  
- Żeby wejść na wieżę Eiffla, trzeba pokonać 1710 stopni  
- Tylko 15 % Sahary pokryte jest piaskiem  
- Chińczycy używają ponad 80 miliardów pałeczek w ciągu roku 
- Kobiety mają więcej kubków smakowych niż mężczyźni 
- Aż pięć planet jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem: Wenus, Merkurego, Marsa, Jowisza      
i Saturna                                                                                                    Agata Parzyjagła kl. 6d 
-Rakiety do tenisa były kiedyś wykonywane z krowich i owczych jelit. 
-Woda kokosowa może być stosowana jako osocze krwi. 
-W trakcie oddychania żebra poruszają się rocznie 5 milionów razy. 
-Przeciętny czterolatek zadaje średnio 400 pytań dziennie. 
-Drugi września to dzień lodów o smaku borówek 
-(Prawdziwa) maślanka nie zawiera mleka. 
-Najwięcej rozmów telefonicznych jest rejestrowanych w Dzień Matki. 

Mateusz Treliński kl. 4f                                                                                                        
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Moją ulubioną grą planszową jest gra „Party Time”. Jest ona przeznaczona 
dla 2 – 6 graczy i zawiera:  
- 400 kart ze słowami do pokazania lub opisania (3100 słów) 
- planszę do gry z premiową ruletką 
- klepsydrę 
- 6 pionków 
- szczegółową instrukcję. 
Celem gry jest jak najszybsze dotarcie do mety. Zawodnicy rozgrywają 
potyczki w drużynach, opowiadając, przedstawiając lub opisując słowa, 
zwierzęta, zawody, sławne osoby itp. 

Michał Giza kl. 6d 

1) 

2) 
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Sukces Emilki Rotko w konkursie plastycznym 
Uczennica kl. 5a Emilka Rotko zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Aniele, 
mój najlepszy Przyjacielu!”, organizowanym przez miesięcznik „Anioł stróż”. 
Prace plastyczne Emilki Rotko i Ewy Paszkiewicz z kl. 5a zostały opublikowane w miesięczniku. 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w akrobatyce sportowej 
Uczennica Ania Semeniuk z kl. 2 b brała udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska w akrobatyce 
sportowej. Zdobyła II  miejsce i wicemistrzostwo w klasie sportowej MŁODZIK w konkurencji 
TRÓJKI DZIEWCZĄT.  

Sukces Marceliny Góreckiej w konkursie z języka niemieckiego 
   Uczennica kl. 4a Marcelina Górecka zajęła III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka 
Niemieckiego "Idiomy i obraz".   

Wyniki konkursów „Czyste powietrze - wspólna sprawa. Zmieniaj nawyki -  
nie klimat” 

Wyniki konkursu plastycznego  dla klas czwartych: „Zmieniamy powietrze na lepsze”  
(plakat - Co zrobić, aby powietrze wokół nas było czyste?) 
 

miejsce I - Małgorzata Pacula kl. 4b 
miejsce II - Natalia Błażuk kl. 4 f 
miejsce III - Maja Marciniec kl. 4f 
     wyróżnienie: Dawid Jaworski kl. 4h 
 

Wyniki konkurs na ulotkę „Czyste powietrze - wspólna sprawa” dla klas piątych i szóstych 
(Ulotka musiała mieć charakter opisowo-plastyczny.) 
 

Zwycięzcy w kategorii klas piątych: 
miejsce I - Igor Olejnik kl. 5c 
miejsce II - Emilia Wójcikowska kl. 5c 
miejsce III - Tymon Pietkiewicz kl. 5a 
     wyróżnienie: Hanna Siudzińska kl. 5g oraz Martyna Mazurek kl. 5a 
  

Zwycięzcy w kategorii klas szóstych: 
miejsce I - Maja Rozum kl. 6e 
miejsce II - Maciej Sierański kl. 6c 
miejsce III - Karina Leśkiewicz kl. 6a 
     wyróżnienie: Anastazja Pacula kl. 6a 

Mali gladiatorzy - turniej piłki ręcznej kl. 4 - FORZA CUP 
W sobotę 15.12 w hali sportowej przy ul. Dworskiej rozegrany został turniej piłki 
ręcznej dla klas 4, pod patronem FORZY Wrocław i projektu Mali Gladiatorzy. 
W turnieju uczestniczyło 5 szkół. Bardzo dobrze spisali się nasi gladiatorzy, którzy 
zdobyli 2 miejsce w turnieju. Reprezentanci SP 118: Dominik Rumczyk, Kryspin 
Howley, Jakub Michalski, Władek Kharlamau, Julia Strasburger, Piotr Kosowski, Mi-
łosz Podgórski, Artur Olewicz, Łukasz Kaczmarek, Bartek Brzeziński, Kacper Żyga-
dło. 
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                                  Ciasto marchewkowe 
Składniki: 
- 2 jajka, 200 g cukru, 150 ml oleju, 200 g drobno startej mar-
chewki, 50 g posiekanych orzechów włoskich,75 g drobno pokrojo-
nego ananasa, 50 g wiórków kokosowych, 200 g mąki, ½ łyżeczki 
proszku do pieczenia, po 1 łyżeczce cynamonu i sody, szczypta soli. 
Wykonanie:  
1. Ubić jajka, dodać cukier i dalej ubijać, aż masa będzie gładka i 

puszysta. Wciąż ubijając na wysokich obrotach dolewać olej. 
2. Dodać marchewkę, ananasa, orzechy, wiórki kokosowe i delikatnie wymieszać. 
3. Do osobnej miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia, sodę, cynamon i sól, wymieszać, przesy-
pać do miski z marchewką i delikatnie wymieszać wszystkie składniki. 
4. Ciasto włożyć do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i piec ok. 1 godziny w temperaturze 
170 stopni C. 
                Smacznego!                                                                                         Ada Grodź kl. 4e 

                                      Przepis na sałatkę owocową 
Składniki: 
- 2 mandarynki 
- 1 całe jabłko 
- 2 banany 
- 10 kulek winogron 
- 3 łyżeczki cukru 
Przygotowanie: Obierz mandarynki, jabłko i banany. Poproś dorosłego, żeby pokroił ci owoce.  
Pokrojone owoce wrzuć do miski razem z winogronem. Rozpuść  cukier w wodzie. Wszystko za-
mieszaj i sałatka jest gotowa :)                                                                         Zuzia Kogut kl. 4g 

fauny i flory. Przez zmiany klimatu topnieją lodowce, przez co poziom wód rośnie, więc […] Wene-
cja czy Japonia przestaną istnieć. […] sytuacja jest bardzo poważna. […] Czy istnieje jakiś spo-
sób na ratunek dla naszej planety? […] Ze względu na nasze zdrowie i życie, powinniśmy zacząć 
dbać o naszą planetę. […] Zaangażowanie się w różnego typu projekty zdecydowanie ułatwią nam 
życie oraz uchronią nasze zdrowie przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń znajdujących się 
w atmosferze. […]”. 
   Kacper Sowiński kl. 6b: […] Wiele państw do lat 30-tych tego wieku planuje rozbudowę elek-
trowni atomowych, co wiąże się z zamknięciem elektrowni węglowych, czyli głównych producentów 
CO2. Niestety, w Polsce bardzo dużo ludzi boi się takiego rozwiązania, ponieważ elektrownię 
kojarzą z katastrofą […]. Dlatego dobrze by było, gdyby rozszerzyli Państwo informację promu-
jącą elektrownie atomowe, z przedstawieniem korzyści, jakie płyną z zastosowania takiego roz-
wiązania. […] Myślę, że dobrym rozwiązaniem w obecnej sytuacji byłoby przeprowadzenie kontroli 
w elektrowniach węglowych co pół roku, w zakresie m.in. czy spełniają odpowiednie kryteria, mają 
odpowiednie filtry w kominach. Dobrym rozwiązaniem było wprowadzenie projektu, w którym za 
pomocą dronów monitoruje się to, czym ludzie palą w piecach, w swoich domach. […] Myślę, że 
odpowiednie służby powinny bardziej kontrolować tego typu sytuacje i nakładać wysokie mandaty. 
[…] Mam nadzieję, że zainteresują sią Państwo stanem powietrza w Polsce i coś w najbliższym 
czasie zmieni się na lepsze. […] W końcu powietrze jest nam potrzebne do życia. 

Udostępniła Pani Bogumiła Hucaluk-Pacek 
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Wywiad z  Panią Edytą Sagan 
-Dzień dobry. Czy możemy zadać Pani kilka pytań? 
-Tak. 
-Od, kiedy uczy pani matematyki? 
-Można powiedzieć, że uczę matematyki od 30 lat. 
Zawsze lubiłam pomagać kolegom i koleżankom z klasy. 
-W jakiej szkole uczyła pani przed naszą szkołą? 
-Uczyłam w szkole Irlandzkiej. 
-Czy w dzieciństwie chciała Pani zostać nauczycielką? 
-Tak, zawsze chciałam zostać nauczycielką. 
-Czy w szkole lubiła Pani matematykę? 
-Lubiłam matematykę i w-f. 
-Czy lubi Pani czytać książki? 
-Lubię czytać kryminały wrocławskiego pisarza Krajewskiego. 
-Czy lubi Pani uprawiać sport? 
-Tak, lubię jeździć na rowerze. W tamtym roku przejechałam 300 km w ciągu jednego dnia. 

Iga Benda  i Mateusz Treliński kl. 4f 

Rys. Lena Marciniak 4e           

   
 Rok szkolny 2018/2019 jest szczególny dla naszej szkoły. W listopadzie 
mieliśmy zaszczyt obchodzić 100 -lecie Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę oraz 100-lecie Lotnictwa Polskiego. 14 lutego 2019 będziemy święto-
wali 25 urodziny szkoły Orlińskiego. Zgodnie z tym, co mówią słowa naszego 
szkolnego hymnu: 
 "Chcemy być wielcy, w Kosmosie swój zostawić ślad, 
  Chcemy być dobrzy, wzbogacić sobą świat." 
zapraszam uczniów naszej szkoły do udziału w wielkim konkursie literackim 
"Mistrz Pióra"   i pozostawienia świadectwa swojego 
talentu na kartach książki ( nagrodzone prace), 

która zostanie wydana w postaci e-booka w czerwcu  2019. 
Zapraszam uczniów do udziału w konkursie literackim na najlepiej napisa-
ną własną książkę w trzech kategoriach: 
1. Polska, moja ojczyzna. 
2. Wrocław i jego krasnale. 
3. Moje lotnicze osiedle. 
   Prace mogą być napisane prozą lub wierszem, opatrzone własnymi ilu-
stracjami lub z pomocą kolegów, powinny być napisane pięknym językiem, bez błędów ortograficz-
nych. Książki, w postaci e-book należy dostarczyć do p. B. Rejek, do końca lutego 2019, na adres 
mailowy brejek@sp118.pl. Dokładny regulamin konkursu znajduje się na stronie sp118.pl. Ogłoszenie 
wyników nastąpi w Dniu Bociana Białego 31 maja 2019. 
   W imieniu Zespołu d/s rozpoznawania, wspierania i promowania uzdolnień w SP 118 zachęcam do 
rozwijania skrzydeł talentów literackich. 
Zachęcam również do lektury moich książek dla dzieci: „Boćko” - w której główny bohater, bocian 
poznaje nasz piękny kraj, Polskę oraz „Wrocławska Szuflandia” - zbiór wierszy o Wrocławiu i jego 
krasnalach. 

  Z literackim pozdrowieniem - pani Barbara Rejek 
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Historia Karoliny – część druga    

   Hej, to znowu ja! Dziś dowiecie się, gdzie pracuję. Jestem … dostarczy-
cielką pizzy. Pewnie teraz sobie myślicie: Ale jak ty wozisz pizzę?! Już od-
powiadam – rowerem! Mam koszyk, zapięcie, kask i tak wożę pizzę. Bardzo 
lubię mój zawód. Dostaję darmową pizzę. Jest super! Na „domówkach” chło-
paki ZAWSZE mówią: Ej, Karola, przywieź pizzę! I ja NAPRAWDĘ biorę 
pizzę ze sobą. ZAWSZE. Ale to  lubię… 

C.d.n.                                                                                                                  Zuzia Kogut kl. 4g                                                                                                  

                               O miłości do koni i więzi człowieka z koniem (cz. 1) 
   Pewnego dnia poszłam do stajni.  Był to dla większości ludzi piękny, słoneczny, letni dzień. Lecz 
dla mnie był to dzień strachu, nienawiści i smutku. Nie wiedziałam jeszcze o tym. Szłam powoli,  
bo miałam ciężką torbę. Szłam myśląc, że dzisiaj przezwyciężę strach i …. dam radę, skoczę. 
Kiedy myślałam o tym, minęło mnie kilka aut, ale się tym nie przejęłam.  Jak doszłam do stajni, 
widziałam wypuszczone konie. Zdziwiło mnie to, ale okej. Zauważyłam otwarty boks … boks Dia-
mond.  Rzuciłam rzeczy i pobiegłam do boksu. Nie wierzyłam … nie było jej. Pobiegłam do Toni. 
- Co jej zrobiliście?! – krzyczałam z łzami w oczach. 
- Wczoraj ostrzegałam – powiedziała z obojętnością. 
- Pytam się, za co? Za to, że wyszłam ….?! – spytałam, próbując się 
uspokoić. 
- Powiedziałam, wyszłaś, ostrzegałam! – powiedziała Toni. 
Gdy miałam znowu wrzeszczeć, nagle wszedł Archie. 
- Co ty zrobiłaś Toni?! – spytał z wściekłością. 
Zaczęłam  płakać,  ale próbowałam to ukryć. Toni nagle się odezwała. 
- No co by tu wiele mówić, pojechała do Farmera Johna – powiedziała, 
spoglądając na telefon     z obojętnością. 
- Jesteś potworem … - powiedział Archie. 
- Kto to jest Farmer John? - spytałam ze zdziwieniem. 
- Powiem ci później …  - powiedział Archie, patrząc na mnie słodko, ale jednak ze smutkiem. Po-
patrzyłam się również ze smutkiem na niego. Archie wziął mnie za rękę i zabrał z gabinetu.  Po-
patrzył na Toni z wielkim wyrzutem. Poszliśmy razem do siodlarni. Wtedy dopiero mnie puścił. 
Zaczął układać czapraki i podkładki. Popatrzył na mnie ze smutkiem i  łzami w oczach. Po chwili 
ciszy spytał mnie, czy na pewno chcę wiedzieć,  kto to jest Farmer John?   
C.d.n…                                                                                                            Amelia Nosol kl. 6d 

    Film ”Wicher” opowiada o tym, że kiedy 14-letnia Mika nie 
zdaje do następnej klasy, rodzice wysyłają córkę do babci, by 
pomogła jej w pracach na farmie. Dziewczyna niechętnie podcho-
dzi do nowych obowiązków. Pewnego dnia uwagę dziewczyny przy-
kuwa w stajni dziki ogier, który jest uważany za niebezpiecznego, 
bo nie pozwala nikomu zbliżyć się do siebie. Mika postanawia 
spróbować szczęścia i zakrada się nocą do boksu w stajni.  

Zapraszamy do obejrzenia filmu, zwłaszcza pasjonatów koni, ponieważ w całym filmie jest mowa 
o więzi między człowiekiem a koniem, która jest w życiu realnym bardzo rzadka. 

Amelia Nosol i Maja Gabinowska kl.6d 



 10 

 

Mój piesek – Anisek 
    Anisek urodził się 27.06.2014 r. Obecnie ma 4 lata. Uwielbia spacery i za-
bawę gumową piłką, lubi także spać. Zawsze, gdy wracam do domu merda ra-
dośnie ogonkiem i podskakuje. Jest w  kolorze biało-szaro-karmelowym i ma 
długi różowy jęzorek. Mam w domu jeszcze chomika, którego Anisek niezbyt 
lubi, a wręcz się boi.  
    Anisek lubi jeść psie przysmaki i marchewkę. Na spacerze lubi spotkania z 
innymi psami małymi i dużymi.  
    Anisek to  rozkoszna psina, a ja nie znam nikogo, kto by go nie lubił.  

Ada Grodź kl. 4e 
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    Rico to pies mojej kuzynki, która mieszka w Bogatyni. Zdecydowałam się go opisać, ponieważ 
znam go już około trzech lat. 
    Rico to pies rasy york, pełen energii w ciągu dnia, a wieczorem słodko śpi. Kocham go, ponieważ 
jest uroczy i cudownie mi się z nim bawi. Odżywia się specjalną karmą przeznaczoną dla psów. 
Uwielbia psie przysmaki i dlatego często robi sztuczki, aby je otrzymać. Potrafi siadać i leżeć na 
komendę. Wszyscy chętnie się z nim bawią. Często śpi z babcią i dziadkiem na łóżku. To naprawdę 
wspaniały psiak.                                                                                                          Zuzia Kogut 
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    Nasze Redaktorki zainteresowały się, gdzie wasi koledzy planują spędzić ferie zimowe. A oto 
odpowiedzi: 
- Asia 5e : W domu 
- Ala 6c: Na obozie 
- Maja 6d: Na zimowisku 
- Karina 6a: Na obozie 
- Krzyś 6d: U dziadków 
- Natalka 5e: Na zimowisku 
- Marika 6a: Na obozie 
- Hania 4e: Na półkolonii 
- Amelka 6d: W domu 
- Temida 4d: W górach  
- Oliwier 4d: Na nartach w Austrii 
- Daniel 4d: We Wrocławiu i u babci  

Sondę przeprowadziły: Agata Parzyjagła i Dominika Kuczyńska kl. 6d 
 

Postanowiliśmy poznać Wasze najlepsze wspomnienia z 2018 roku. Oto, co powiedzieli uczniowie 
naszej szkoły: 
- Wyjazd do Chorwacji (Asia 5d) 
- Otrzymanie psa (Hania 5d) 
- Wyjazd na kemping (Milena 5i) 
- Skoki na trampolinie w wakacje (Michał 6d) 
- Wakacje i wigilia klasowa (Zuzia 4g) 
- Spotkania z przyjaciółmi (Maja 6d) 
- Nieudane łyżwy, ale za to udana pizza (Oliwia i Amelka 6d) 
- Sukcesy w tańcu towarzyskim i otrzymanie  psa (Julka 5f) 
- Sukcesy w tańcu towarzyskim (Weronika 5d) 
- Ulubione zajęcia z tańca w naszej szkole (4a) 
- Trzy koncerty ulubionych piosenkarzy (Oliwia 6d) 
- Wspólne wakacje z przyjaciółmi (Temida 4d) 

Sondę przeprowadziła Oliwia Pawlak kl. 6d 

Rys. Ada Grodź 4e Rys. Paweł Łoźnicki 4b Rys. Michał Giza 6d Rys. Mateusz Treliński 4f           

Rys. Internet 
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                        Ranking czytelniczy za I semestr roku szk. 2018/2019 
    Ranking nie uwzględnia całościowych zainteresowań czytelniczych uczniów SP 118, ale odzwier-
ciedla tylko i wyłącznie czytelnictwo dzieci w naszej szkole. 
Statystyka czytelnicza klas to przedstawia się w następujący sposób: 
- I miejsce: kl. 3a - 271 wypożyczeń, 
- II miejsce kl. 2c - 239 wypożyczeń, 
- III miejsce kl. 3c - 206 wypożyczeń, 
- IV miejsce kl. 2b - 195 wypożyczeń, 
- V miejsce kl. 4c - 177 wypożyczeń, 
- VI miejsce kl. 2 d - 171 wypożyczeń. 
Z radością przedstawiamy najaktywniejszych czytelników w I semestrze roku szk. 2018/2019: 
- Rafał Bogdański-Bodych z kl. 5d – 35 wypożyczeń,  
- Szymon Jakób z kl. 4c – 31 wypożyczeń, 
- Martyna Lesik z kl. 4a – 26 wypożyczeń, 
- Zosia Elimer z kl. 3c – 23 wypożyczenia, 
- Paweł Lignarski  z kl. 5c - 23 wypożyczenia, 
- Oliwia Tracz z kl. 3c – 21 wypożyczeń. 
   Ogółem przez cały semestr uczniowie wypożyczyli 3979 książek, co daje średnią 5 książek na 
czytelnika. Ciekawostką jest fakt, że w całym ubiegłym roku szkolnym uczniowie wypożyczyli 
4046 książek (niebędących podręcznikami). Cieszy nas niezmiernie ten ogromny wzrost czytel-
nictwa uczniów naszej szkoły. 

Nowości w bibliotece 
    W dniach 5-6 grudnia w naszej szkole odbył się "Mikołajkowy kier-
masz książki bibliotecznej". Podczas kiermaszu udało się nam zebrać 
270 złotych, które zostały przeznaczone na zakup nowości książkowych. 
Tytuły tych nowości zostały zaproponowane przez uczniów podczas akcji 
"Głosuj na książkę!". 
    Z przyjemnością informujemy, że panie bibliotekarki zakupiły z fun-
duszu mikołajkowego 11  książek, których tytuły widnieją na poniższej 
fotografii. 
    Książki już są wypożyczane przez naszych uczniów, co nas niezwykle 
raduje :) 
                                                                                Autorki: P. Ada Grochala-Kopeć i Alina Rodak 

10 zasad na bezpieczne ferie: 
1. Zawsze pytaj rodziców o zgodę na wyjście samemu z domu. 
2. Noś ubiór odpowiedni do pogody. 
3. Nie rzucaj w innych twardymi kulkami śniegowymi.           
4. Jedź na łyżwach na lodowisku, a nie po jeziorze. 
5. Nie doczepiaj sanek do żadnych pojazdów. 
6. Nie zjeżdżaj na sankach i nartach na ulicę. 
7. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne. 
8. W górach zachowuj się cicho. 
9. Uważaj na śliskie drogi i chodniki. 
10. Baw się dobrze i dużo się uśmiechaj.                                                                        Redakcja 
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Słowacja – Słowacki raj 
    Polecam zwiedzić „Słowacki raj” znajdujący się na Słowacji. 
Dla fanów wspinaczek i wycieczek górskich jest tam najwięcej 
atrakcji. Na górskich szlakach jest dużo drabin, szczelin,      
a także tuneli skalnych. Myślę, że warto zwiedzić to miejsce, 
z zwłaszcza choć raz wspiąć się po drabinie, zdobyć jakiś 
szczyt i przeżyć niezapomnianą przygodę. 

Michał Giza kl. 6d 

                           Magiczne drzewo – Czas robotów 
    Książka, którą przeczytałem to z serii „Magiczne drzewo – Czas robo-
tów”. Opowiada ona o trójce dzieci: Aliku, Idalii i Julce, a także psie Budy-
niu i jest kontynuacją poprzedniej części pt. „Berło”. Jeszcze z „Berła” 
dowiadujemy się, że Idalia i Alik, posłuszni Androidowi, razem z nim two-
rzą stalowe osy, które po użądleniu zmieniają człowieka, zwierzę lub 
przedmiot w robota. Jednak Budyń i dwa koty Alfa i Romeo nie poddają się 
i sprytnie udaje im się odczarować dzieci. Osy są zamknięte w walizce, 
więc dzieci chcą wrzucić je do wulkanu Etna we Włoszech. Okoliczności 
jednak się zmieniają. Jeżeli chcecie poznać przygody bohaterów książki, 
przeczytajcie „Czas robotów”. 

Michał Giza kl. 6d             

Pan Słówko ma głos 
    Po przeczytaniu książki Marii Kowalewskiej, którą ilustrował Jerzy 
Flisak pt. „Pan Słówko ma głos” uważam, że ta lektura jest najlepsza, 
ciekawa, pouczająca, mądra, niezapomniana, interesująca, wspaniała, 
godna uwagi oraz warta przeczytania.  
Książka opowiada o dwóch dziewczynkach i jednym skrzacie. Dziewczyn-
ki mają na imię Kasia i Basia.  
Kiedy Basia przychodzi do Kasi to zawsze zrobią jakiś błąd w wymowie 
zdania bądź słowa, albo mają pytanie do skrzata, który mieszka w słow-
niku ortograficznym w domu Kasi i nazywa się Pan Słówko.  
Ta książka nauczyła mnie np. wymowy poprawnie zdań  
i wyrazów, co to jest gwara i wiele innych. Książka w każdym rozdziale 
uczy czegoś innego i nowego. Lektura jest bardzo stara i ma 108 stron z 

nauką w zabawie.  
    Polecam książkę Marii Kowalewskiej pt. „Pan Słówko ma głos”, ponieważ gwarantuje ona zarów-
no dużo zabawy, jak i nauki. 

Iga Benda kl. 4f 


