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Wakacyjne życzenia 

 
 

     Zbliżają się długo oczekiwane wakacje. Czas odpoczynku od książek, 

zeszytów, szkoły, pracy, porannego wstawania. Wielu z Was będzie miało 
możliwość poznawania najpiękniejszych zakątków naszej ojczyzny. Wę-
drówki szlakami górskimi, jeziora, morze - pozostaną na zawsze najpiękniej-
szymi wakacyjnymi wspomnieniami młodości. Niektórzy pozostaną w do-
mu, jesteśmy przekonani, że i w najbliższej sercu okolicy odkryją wiele cie-
kawych miejsc, do których będą chętnie wracać.  

 Wszystkim naszym Czytelnikom i Czytelniczkom życzymy dobrego 
i spokojnego wypoczynku ogrzanego słońcem, miłych spotkań, wielu 

okazji do uśmiechu i jak najwięcej chwil wartych wspomnień. 
w imieniu redakcji 

Michał Biernat kl. 4a 

Żegnaj, szkoło 
 
Pożegnania nadszedł czas. 
Trzeba rozstać się ze szkołą. 
Po wakacjach wróćcie tu 
z miną dziarską i wesołą. 
 
Jeszcze tylko radę dam:  
uważajcie wciąż na zdrowie, 
bo o siebie trzeba dbać, 
każdy mądry wam to powie. 
 
Teraz prędko bierzcie się 
do walizek pakowania! 
Czeka łąka, czeka las! 
Szkoła tutaj niech zostanie. 
 
Autorka: Ewa Sujecka 

Zdjęcie lata 
 
Bo czy można? Czy się uda 
zrobić zdjęcie latu? 
Jak zatrzymać to, co skradłam 
lipcowemu światu? 
 
Utrwaliłam kolor nieba 
o zachodzie słońca. 
Przechwyciłam granat morza, 
gdy noc fale trąca. 
 
Na tym zdjęciu stoi zamek 
z nadmorskiego piasku, 
ogród z muszli i bursztynów  
zbieranych o brzasku. 
 
Autorka: Anna Gajewska 
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 2 kwietnia 2009  odbył się sprawdzian szóstoklasistów, do którego  
w naszej szkole przystąpiło 126 uczniów. 28 maja ogłoszone zostały wyniki tego eg-
zaminu.  Średnia szkoły to 29,9 punktów na 40 możliwych do uzyskania. Jest to 
bardzo dobry wynik, zdecydowanie wyższy od średniej w województwie dolnoślą-
skim (22,4 pkt.) oraz średniej w naszym mieście (26,4pkt.). Najlepiej poradziła  
sobie klasa 6a  - średnia 33 pkt., następnie klasa 6c - średnia 30,2 pkt.,  klasa 6e 
- 29,9 pkt., klasa 6d  - 29,2 pkt., klasa 6b - 27,3 pkt.  Miło nam poinformować,  
że 4 uczniów zdobyło maksymalną ilość punktów. 

W dniach 28-29 maja w klasach IV-VI przeprowadzone zostało głosowanie  
na najpopularniejszą książkę. Wzięło w nim udział 315 uczniów.  
Oto wyniki naszego rankingu: 
 

1.  Stephenie Meyer  „Zmierzch”  - 45 głosów, 
2.  Joanne Rowling „Harry Potter” - 22 głosy, 
3.  Edmund Niziurski „Sposób na Alcybiadesa” - 13 głosów, 
     Christopher Paolini „Eragon” - 13 głosów, 
4.   Alfred Szklarski  „Tomek w Krainie Kangurów”  - 12 głosów, 
5.  Daniel Defoe  „Robinson Crusoe”  - 11 głosów. 
    Cornelia Funke  „Atramentowe serce”  - 11głosów, 
6.  Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempé  „Mikołajek”  - 9 głosów, 
7.  Lucy Maud Montgomery  „Ania z Zielonego Wzgórza”  - 8 głosów, 
8. Rafał Kosik „Felix, Net i Nika” - 7 głosów, 
9. Henryk Sienkiewicz „W Pustyni i w puszczy” - 6 głosów, 
    Juliusz Verne „W 80 dni dookoła świata” - 6 głosów, 
10. Clive Staples Lewis „Opowieści z Narnii” - 5 głosów. 
 

       
Opracowanie: redakcja 
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Zielona Szkoła 2009 – „Kraków i okolice” 
 Nasza klasa (6b) wraz z innymi szóstymi klasami (6a, 6d, 6e) była w tym 
roku na Zielonej Szkole w Krakowie i jego okolicy. Opiekę nad nami przez cały 
czas sprawowały panie: Ewa Żmidzińska, Violetta Szewczyk, Anna Dzierżanow-
ska-Słowik, Elżbieta Wdowczyk, Elżbieta Dołęga i Renata Barsznica (szkolny pe-
dagog). Zakwaterowani byliśmy w Gliczarowie, niedaleko Zakopanego. Nasza kla-
sa była w grupie z klasą ”e”, a dwie pozostałe mieszkały w innym ośrodku. Wy-
cieczka trwała od 18 do 22 maja. Według nas trwała o wiele za krótko, ponieważ 
było bardzo fajnie. Nawiązaliśmy nowe znajomości, zwiedziliśmy Kraków i Zakopa-
ne, doceniliśmy piękno przyrody polskiej – Tatrzańskiego Parku Narodowego, na-
uczyliśmy się współpracy i mogliśmy wyszaleć się na dyskotekach.  
 W ostatni dzień wyjazdu, po drodze – wstąpiliśmy do Wadowic. Mieliśmy 
szansę zobaczyć Dom Papieża – Jana Pawła II – naszego wspaniałego rodaka             
(niestety nie wystarczyło nam czasu, aby wejść do środka), Kościół pw. Ofiarowa-
nia NMP i każdy z nas spróbował słynnych kremówek papieskich. Nikt z uczestni-
ków z pewnością tego nie zapomni! 
A teraz zapraszam do przeczytania fragmentu z mojego pamiętnika. 
„To był słoneczny, przedostatni dzień Zielonki. Wstałam ok. 700 .  Po śniadaniu mieliśmy 

sztukę, próbowaliśmy rysować  węglem z wczorajszego ogniska. Kiedy skończyliśmy te 

przyjemne lekcje, osoby chętne wyruszyły w półgodzinną podróż do sklepu. Droga była pod 

górę, więc niektórzy byli trochę zmęczeni. Po obiedzie i po ciszy poobiedniej, wyszliśmy 

całą zgraną grupą do lasu, gdzie mieliśmy uczestniczyć w „Programie Activ”. Uczyliśmy 

się techniki maskowania; ćwiczyliśmy spryt, pamięć i uczyliśmy się współpracy; budowali-

śmy szałas (nasza grupka była pomysłowa, więc na potrzebę budowli wykradliśmy z jakiejś 

szopy, znajdującej się obok, przydatne patyki i kijki). Nie odbył się obiecany kurs fotografo-

wania. Najtrudniejsze były chyba techniki maskowania, gdzie musieliśmy znaleźć sobie 

kryjówkę, ukryć się w krzakach (ja wybrałam stos leżących na ziemi gałęzi iglaków), poma-

lować na twarzy dla lepszego efektu i po tym wszystkim jeden z panów prowadzących zaba-

wę musiał nas odszukać. Najgorsze było to, że dostałam swędzącej wysypki na nogach  

i rękach, zgubiłam (ale potem odnalazłam) swoją opaskę, byłam cała brudna i sama myśl, 

że tam było pełno robaków – przerażała mnie. A wieczorem odbyła się pożegnalna dyskote-

ka. Było wspaniale! Ten dzień był z pewnością udany!” 

 

To my pod bramą prowadzącą  
do Tatrzańskiego Parku Narodowego 

Sztuka,  malujemy węglem. W tle nasz ośrodek.  

Marta Palczewska kl. 6b 
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Rozmowa z  nauczycielem informatyki panem Andrzejem Zajączkowskim 
- Zbliżają się wakacje, czy ma Pan w związku z tym jakieś ciekawe  
  plany? 
- Bardzo ciekawe mam plany. Wakacje zamierzam spędzić pośród 
   łąk, lasów i malowniczych jezior. Będę też kończył budowę domu. 
- Woli Pan podróżować po Polsce, czy wyjeżdżać za granicę? 
- Za granicą już byłem. Jest ładnie, ale wolę podróżować po Polsce. 
- Gdzie spędził Pan najlepsze wakacje? 
- W Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii. 
- Czy za granicą je Pan tamtejsze potrawy czy swoje własne jedzenie? 
- Tamtejsze. Zawsze staram się poznawać nowe smaki, co jest bardzo ciekawym 
doświadczeniem. 
- Gdzie lubi Pan wyjeżdżać  z powodów kulinarnych? 
- Gdyby miał przydarzyć mi się głód, wybrałbym kuchnię włoską. Lubię pizzę, spa-
ghetti, oliwki etc. Lubię też kuchnię węgierską, a szczególnie baraninę. 
- W jakich krajach już Pan był? 
- Byłem m.in. na Węgrzech, w Rumunii, Holandii… Około ośmiu krajów, ale i tak 
najbardziej podoba mi się w Polsce! 
- Czy ma Pan jakieś zwierzę? 
- Mam kota perskiego o imieniu Łezka. 
- Ma pan w planie zakupić jeszcze jakiegoś zwierzaka? 
- Nie, mam jednego kota i wystarczy mi naprawdę tylko on.  
- Dziękujemy za wywiad, życzymy udanych wakacji! 
- Dziękuję bardzo i wzajemnie! 

 

Rozmowa z panią Anetą Dragwą, prowadzącą sklepik szkolny 
- Zbliżają się wakacje, czy ma Pani w związku z tym jakieś ciekawe  
  plany? 
- Mam. Jadę za granicę, do Frankfurtu. 
- Woli Pani podróżować po Polsce, czy wyjeżdżać za granicę? 
- Wolę wyjeżdżać za granicę. 
- Gdzie spędziła Pani najlepsze wakacje? 
- Na koloniach w Rewalu, miałam wtedy 10 lat. 
- Czy za granicą je Pani tamtejsze potrawy czy swoje własne jedzenie? 
- Z Polski. 
- W jakich krajach już Pani była? 
- W około 3-4. 
- Czy ma Pani jakieś zwierzę? 
- Niestety nie mam. 
- Ma pani w planie zakupić jeszcze jakiegoś zwierzaka? 
- Chciałabym mieć pieska. 
- Dziękujemy za wywiad, życzymy udanych wakacji! 
- Dziękuję bardzo i wzajemnie! 

 

Wywiady  przeprowadziły uczennice klasy 4b: Julia Maśluszczak i Weronika Chrzanowska 
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„Powódź” - baśń Michała Papiernika z kl. 5a, laureata  
konkursu literackiego „Moja wrocławska baśń”. 
 Bardzo dawno temu we Wrocławiu panował okrutny książę Kacper. Rzą-
dził krwawo, był mściwy, uważał się za władcę doskonałego, a tak naprawdę był 
zarozumiały, nieczuły, podły i zwyczajnie głupi. Książę miał jedną córkę, ale nie 
kochał jej prawdziwą rodzicielską miłością, ponieważ kochać nie potrafił. Mijały 
lata jego paskudnych rządów, poddani ubożeli i byli bardzo nieszczęśliwi, a mia-
sto traciło swą świetność. Księżniczka natomiast z każdym dniem piękniała i mą-
drzała, stawała się wspaniałą damą, zupełnie niepodobną do ojca. I z każdym 
dniem coraz bardziej wstydziła się za czyny księcia, za jego egoizm i bezdusz-
ność. 
 Pewnego lata do Wrocławia przybył młody, ubogi szlachcic, który wiele 
podróżował po Europie i uczył się w różnych miastach. Młodzieniec miał rozległą 
wiedzę i bardzo dobre serce. Chętnie opowiadał o swoich podróżach i przygo-
dach, mówił o potrzebie zdobywania wiedzy i uczył spotkane dzieci liczyć. Za-
przyjaźnił się z książęcym zarządcą i dostał u niego pracę. Będąc zatrudnionym 
na zamku, poznał księżniczkę i zakochał się w niej do szaleństwa. Księżniczka 
chętnie słuchała opowieści młodzieńca i bardzo spodobały jej się  nowoczesne 
poglądy i rozległa wiedza chłopaka. Ona również zakochała się. Tymczasem ksią-
żę Kacper dowiedział się o uczuciach córki do ubogiego szlachcica i to wywołało 
jego wielki gniew. Książę Kacper nie wyobrażał sobie, że jego jedyna córka mo-
głaby się związać  z takim nic nie znaczącym i nic nie mającym obieżyświatem, 
za jakiego uznał chłopaka. Rozkazał wtrącić szlachcica do lochów, a córkę uwię-
zić w zamku do czasu, aż jej uczucia wygasną. Pozwolił jej jednak przebywać  
w zamkowym ogrodzie, przez który przepływała Odra. Dziewczyna nie mogła się 
pogodzić ze swym losem i nieszczęściem, jakie spotkało jej ukochanego. Całymi 
dniami i nocami przesiadywała na brzegu rzeki i płakała. A Odra płynęła, szumia-
ła, patrzyła na odbicie księżniczki i pewnej nocy zjednoczyła się z bólem dziew-
czyny, wystąpiła z brzegów i zaczęła płynąć przez miasto, po ulicach, po parkach 
i zakamarkach. Wtargnęła do domów i sklepów, zalała podwórka i powoli zaczęła 
zatapiać książęcy zamek. Książę Kacper przeraził się po raz pierwszy w życiu. 
Do tej pory okrutnie rozprawiał się ze wszystkimi, którzy stawali na jego drodze, 
ale sile wielkiej wody nie umiał się przeciwstawić. Bał się już nie tylko o swoje 
dobra, ale przede wszystkim o własne życie. A rzeka otaczała go swymi falami  
i zaczęła unosić w otchłań. W szumie rzeki słyszał opowieść o swoim okrucień-
stwie, o niesprawiedliwości, o krzywdach, które wyrządził i zrozumiał, że tylko 
niszczył  wszystko  wokół  siebie,  tak, jak Odra niszczy  dziś jego dobra. I w tym  
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momencie obiecał rzece, że zmieni się, że naprawi krzywdy i przede wszystkim 
uwolni młodzieńca, którego pokochała jego córka i zgodzi się na ich ślub. I jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, woda zaczęła opadać. Rzeka uwolniła księcia  
i wolno wracała do swego koryta, a fale szumiały – pamiętaj o obietnicy, pamiętaj, 
bo wrócę. Książę dotrzymał słowa danego potężnej rzece. Uwolnił szlachcica, wy-
prawił córce wspaniałe wesele, zaczął naprawiać wyrządzone krzywdy i chętnie 
słuchał rad młodego zięcia i swojej córki. Wkrótce doczekał się genialnego wnu-
ka, który założył nowoczesne szkoły we Wrocławiu i wybudował wiele mostów 
na rzece, aby wszyscy mieszkańcy mogli nad Odrą spacerować. 
         Rzeka płynie przez miasto, jak setki lat temu. Jeśli zdarzy się we Wrocławiu 
kiepski i niesprawiedliwy zarządca, to Odra znowu występuje z brzegów i przypo-
mina o swojej mocy i marności człowieka. Dzieje się tak jednak bardzo rzadko – 
raz na tysiąc lat. Zawsze po wielkiej powodzi następuje czas refleksji i odbudowy 
oraz znaczących przemian. Taka jest moc Odry i jej siła. 
    

Rysunek Oli Hołdy z kl. 3b 

Drodzy czytelnicy! 
Zapraszamy Was do prezentowania swoich prac literackich i plastycznych na łamach 
naszej gazetki. Prace należy dostarczyć do szkolnej biblioteki lub przekazać które-
muś ze szkolnych dziennikarzy.  

„Wakacje” - rysunek Natalii Jezior z kl. 2b 
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Postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie wakacyjne plany mają nasi czytelnicy  
i przeprowadziliśmy na ten temat sondę. Okazało się, że niektórzy z Was wy-
jadą daleko poza granice naszego kraju, inni  będą poznawać ojczyste zakątki, 
a są i tacy, którzy wakacje spędzą we Wrocławiu. Zresztą przekonajcie się 
sami.  
Inga z 5a - Do Koniecpola do babci. 
Rafał z 4a - Na obóz karate, obóz językowy (j. angielski), obóz sportowy (piłka ręcz-
na) - niestety, nie pamiętam nazw miejscowości. 
Karolina z 4a - Do Skomlina i na obóz sportowy (koszykówka) do Złotego Stoku. 
Zosia z 4a - Na południe Francji (nad Lazurowe Wybrzeże). 
Marta z 4a - Do Turcji, na obóz  koszykówki do Złotego Stoku i do Zajączkowa. 
Klaudia z 6a - Do Chorwacji i nad polskie morze 
Agata z 6a - Na wieś, do Bożkowa, do Zakopanego i do Kłodzka. 
Marta z 4b  - Za granicę, prawdopodobnie do Grecji lub Chorwacji. 
Kacper z 6a - Do Świętouścia, do Rostocku (Niemcy). 
Mikołaj z 6b - Wakacje spędzę we Wrocławiu. 
Michał z 4a - Nad morze do Jastarni. 
Weronika z 4a - Do Maroka i na obóz do Złotego Stoku. 
Mateusz z 4b - Do Wielenia. 
Małgorzata z 4a -  Na obóz koszykarski do Złotego Stoku, na  obóz taneczny  
„Różanka” i do babuni :] 
Klaudia z 4a - Siedzę we Wrocławiu … ;] 
Julka z 3b - Do babci na wieś. 
Ola z 3b - Nad morze do Sarbinowa, w góry, na kolonię zuchową do Świnoujścia. 
Kinga z 3b - Do Turcji 
Weronika z 3b - Na obóz zuchowy do Świnoujścia, na obóz taneczny i z rodzicami do 
Łeby. 
Weronika z 4b -  Nad morze na Hel oraz na obóz sportowy do Wielenia. 
Julka z 4b - Nad morze do Świnoujścia. 
Kamila z 3b  - Na  kolonię zuchową do Świnoujścia, na obóz harcerski w Jarosławcu  
i do Chorwacji z rodzicami. 
Ania z 3b - Na kurs robotyki we Wrocławiu. 
Ania z 3b - Na obóz taneczny „Różanka”. 
Przemek, Damian i Konrad z 3b - Do Chorwacji. 
 

Sondę przeprowadziły: Klaudia Osińska i Weronika Sobótka z kl.4a   
oraz Ania Sniechowska i Kinga Hądzlik z kl. 3b 

P.S. 
Jeśli tylko weźmiecie ze sobą dobry humor, wakacje na pewno będą udane : ) 
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              Świnoujście jest pięknym miaste- 
czkiem portowym położonym w województwie za-
chodniopomorskim. Rzeka przepływająca przez Świ-
noujście i wpływająca do Morza Bałtyckiego to Świn. 
Jedyne miasto w Polsce położone na trzech dużych 
wyspach – Uznamie, Wolinie i Karsiborze oraz na 
kilkudziesięciu mniejszych (łącznie 44) niezamieszka-
nych wysepkach. Jedną z atrakcji Świnoujścia jest 
plaża, która ciągnie się na przestrzeni dziesięciu kilo-
metrów (3,7 km na wyspie Uznam oraz 6 km na wy-
spie Wolin). Miejscami jej szerokość dochodzi do 130 metrów i co roku powiększa się 
wskutek cofania się morza. Dzięki temu zjawisku świnoujskie kąpieliska są płytkie. La-
tem wody Bałtyku w rejonie Świnoujścia są najcieplejsze na polskim wybrzeżu. Oprócz 
zażywania kąpieli morskich i słonecznych można również korzystać z wodnych zjeżdżal-
ni, trampolin, motorówek z pontonem, a także wypożyczyć skuter wodny. Możliwa jest 
również podróż na moto- lub paralotni startującej z plaży. Świnoujska plaża na wyspie 
Uznam corocznie (w 2006, 2007 i 2008 roku) otrzymuje certyfikat "Błękitnej Flagi". Jest 
on przyznawany kąpieliskom, które spełniają wysokie wymogi jakości i bezpieczeństwa 
plaży. W Świnoujściu jest bardzo dużo zabytków, więc redakcja proponuje, aby pojechać 
do Świnoujścia na dłuższy urlop. Niestety,  miejsca w ośrodkach należy rezerwować już 
w … marcu! 

Klaudia Osińska kl.4a 

 Bibione to najbardziej znany włoski 
kurort usytuowany nad Adriatykiem, ok. 95 
km od Wenecji. Składa się z czterech dzielnic: 
spokojniejszej części Lido dei Pini (tu są fajne 
szyszki :D),  Spiaggia z największą ilością 
barów, restauracji i dyskotek,  Lido del Sole  - 
ukrytej pomiędzy laskiem piniowym a szero-
ką, piaszczystą plażą oraz  Pinedy  wysuniętej 
najbardziej na południe, oferującej najpięk-

niejsze plaże miasta. 
Bibione to popularna miejscowość kąpieliskowa, idealna dla rodzin, z długą  

i szeroką promenadą, centrum termalnym, dużą ilością sklepów, restauracji, barów, a tak-
że dwoma darmowymi kinami dla dzieci na świeżym powietrzu. Jest to wspaniałe miej-
sce, aby spokojnie wypocząć bez konieczności rezygnacji z nowoczesności, wygód i tego, 
co może zaoferować nowoczesny kurort. Nowe kompleksy turystyczne, tysiące sklepów, 
świetna infrastruktura sportowa, mnóstwo rozrywek i spektakli, to dzisiejszy obraz tego 
kurortu. Bibione to prawdziwy wakacyjny raj. Posiada niezwykle korzystny klimat, dzięki 
któremu można tu zażywać kąpieli od maja do września, albo i dłużej oraz uprawiać każ-
dy sport przez okrągły rok. Jednym z atrybutów Bibione jest rozległa, piękna, piaszczysta 
plaża, o łącznej długości ok. 10 km. Jest to jedna z największych plaż we Włoszech. 

Mikołaj Golecki kl. 6b 
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XIII Szkolny Recytatorski Konkurs Poezji i Prozy  
Anglo- i Niemieckojęzycznej 
Kategoria: język angielski  

klasy 1-3                                                            klasy 4-6 
I miejsce – Natalia Szostak 1d                   I miejsce – Zuzanna Kawa 6c 
II miejsce – Jan Jancewicz 1a                   II miejsce – Anna Bojko 6e 

III miejsce – Kinga Hądzlik 3b                  III miejsce – Dominika Ogórek 4d 
Wyróżnienie – Natalia Felsztyńska 2a        Wyróżnienie – Joanna Waczyńska 5a 

Kategoria: język niemiecki  
        klasy 1-3                                                           klasy 4-6 
I miejsce – Marta Rotko 1a                       I miejsce – Ola Góral 4a 
II miejsce – Julia Wójcik 3a                      II miejsce – Agata Kocimska-Zych 6a 
III miejsce – Karolina Machińska 2a          III miejsce – Zofia Flaczyńska 4a 
Wyróżnienie – Łukasz Pulit 1a                   Wyróżnienie – Michał Biernat 4a 
 
 

I etap Międzyświetlicowego Konkursu Recytatorskiego 
I miejsce zajęła Hania Kłopocka z kl. 1d. 

 

Konkurs czytelniczy „Kubuś Puchatek” 
I miejsce: Julia Sierańska kl. 2c, Katarzyna Wojna kl. 2c,  
II miejsce: Natalia Jezior kl. 2b, Agnieszka Roguska kl. 3e, Daniel Galak kl. 2c,  
III miejsce: Zuzia Jaworska kl. 1b.  
Wyróżnienia: Alicja Fleszar kl. 3b, Michał Wiśniewski kl. 3c, Marcela Hunderuk  kl. 2c. 
 

Wrocławski Konkurs ENGLISH MASTER 
III miejsce Mikołaj Golecki kl. 6b, VIII miejsce Karolina Stefanowska kl. 6c. 
 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Obcojęzycznej 
II miejsce - Natalia Szostak z 1d – w kategorii język angielski klasy 1-3, 
III miejsce -  Zuzanna Kawa z 6c – w kategorii język angielski klasy 4-6, 
wyróżnienie - Aleksandra Góral z 4a – w kategorii język niemiecki klasy 4-6. 
 

        Konkurs Literacki                                
   "Moja wrocławska baśń"                        KONKURS MATEMAYCZNY KLAS III 
I miejsce - Michał Papiernik z kl. 5a              I miejsce – Małgorzata Dobiech kl. 3b, 
V miejsce - Monika Tomczyk kl. 4d               II miejsce – Łukasz Motyka  kl. 3d, 
Wyróżnienie: Paulina Olszewska kl. 6a           III miejsce – Bartosz Nakonieczny kl. 3a. 
 
 
 

 Konkurs wiedzy o Wrocławiu 
I miejsce – Michał Wiśniewski kl. 3c  
II miejsce – Piotr Kwiędacz kl. 3d  
III miejsce – Sonia Jakubiak kl. 3c. 

Turniej Gier Matematycznych klas II 
I miejsce - Tomek Staszewski z kl. 2c,  
II miejsce - Michał Franczak z kl. 2b,  
III miejsce - Karol Cioch z kl. 2b 

II Wrocławski Konkurs Przyrodniczy "Czy znasz zjawiska zachodzące w przyrodzie?" 
Finalistą konkursu został Filip Bodkowski z klasy 6e.  
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Atramentowa trylogia 
 
 Atramentowa trylogia, trzy wybitne książki napisane 
przez niemiecką autorkę Cornelię Funke, podbiła serca już 
bardzo wielu czytelników. Poczynając od pierwszej części, 
„Atramentowego Serca”, główni bohaterowie: słynny in-
troligator Mortimer (Mo) Folchart i jego córka Meggie 
przeżywają serię przygód. W wyniku dziwnych okoliczności 
Meggie dowiaduje się o tym, iż jej ojciec posiadł rzadki 
dar wyczytywania bohaterów i rzeczy z książek. W konse-
kwencji tego jej matka, Resa, znalazła się w środku 
"Atramentowego Serca". W kolejnej części, 
„Atramentowej Krwi”, inny bohater (Smolipaluch), spotyka 
lektora-oszusta (Orfeusza), który zgadza się wczytać go  
z powrotem. W ostatniej części, „Atramentowej Śmierci”, 
Mo i Resa są już w książce, chronieni przez wagantów 
(zbójecką brać). Jedna z postaci - Książe Żmijogłowy - jest 
nieśmiertelna i niedługo cały Atramentowy Świat będzie 
w jej władzy. Mo musi temu zaradzić. Jak poradzą sobie 
bohaterowie książki z tym problemem? Tego dowiecie się 
już, czytając ją. Wszystkie części trylogii  są dostępne w bi-
bliotece szkolnej. Gorąco polecam, naprawdę warto 
przeczytać. 

Mikołaj Golecki kl. 6b 
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 Jest to pies z silnym instynktem łowieckim, więc nie polecam go oso-
bom, które mieszkają w bloku i wychodzą z psem na spacer, nawet na go-
dzinę, ale w mieście. Te psy potrzebują dużo ruchu i przynajmniej co ty-
dzień całodziennego spaceru, co ważne, w lesie! Wiele posokowców przez 
nieodpowiedzialność ludzi trafia do schronisk. Niektóre osoby nie zdają so-
bie sprawy, jak ten pies potrzebuje się wybiegać, bo jest psem gończym. 
 Posokowiec jest średniej wielkości, czasem krępy, a czasem drobny. 
Spokojny i zrównoważony lub ruchliwy i niespokojny. Aby wybrać właściwe-
go szczeniaka, należy przeprowadzić test: wziąć psa na kolana odwrócone-
go na plecach - jeśli się wierci i nie przestaje - będzie ruchliwy. Jeżeli przez 
chwilę gryzie i wierci się, ale potem przestaje, nie będzie sprawiał więk-
szych kłopotów. Jeżeli w ogóle nie będzie walczyć i nawet posiusia się - 
będzie bojaźliwy, a nawet agresywny! 
 Wygląd posokowca: suczki  45-50  cm i 25- 28  kg, a psy: 48-52  cm  
i 28-30  kg. Tę rasę wyróżniają duże brązowe oczy i umaszczenie od rude-
go do jeleniego. 
 Jeżeli ktoś chce kupić psa „na kanapę”, polecam yorka lub beagle’a. 
Posokowiec może być psem rodzinnym pod jednym warunkiem, że bierze 
udział w polowaniu lub raz w tygodniu przez cały dzień biega po lesie. W 
innym wypadku nie radziłabym decydować się na psa tej rasy. 
 

Tekst i rysunek: Julia Maśluszczak kl. 4b 
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       RAFAŁ KWIATKOWSKI 

 Rafał  Kwiatkowski  urodził  się  w  rodzinie muzyków  
w Warszawie, gdzie uczył się gry na wiolonczeli. W 2002 roku  
otrzymał  dyplom  z  wyróżnieniem  w  Akademii  Muzycznej  
im. F. Chopina. 
         Od najmłodszych lat zdobywał wiele nagród w konkursach, natomiast w później-
szych latach (2005) zdobył m.in. Fryderyki za „Najwybitniejsze nagranie muzyczne” 
oraz „Album roku muzyka współczesna”. Rafał Kwiatkowski koncertował nie tylko  
w Europie , ale również w obu Amerykach, Afryce, Azji oraz Japonii. Po swoim pierw-
szym debiucie w Nowym Yorku muzyk często jeździł na tourne po USA. Wiolonczelista 
jest często zapraszany na różne imprezy, kongresy itp. 
         W 2001 r. wykonał w Berlinie Koncert Altówkowy Krzysztofa Pendereckiego pod 
batutą kompozytora oraz uczestniczył w polskim prawykonaniu Concerto Grosso. Od 
tego czasu Krzysztof Penderecki regularnie zaprasza wiolonczelistę do polskich i za-
granicznych wykonań swoich Koncertów, jak również do ich rejestracji płytowych. 
         Rafał Kwiatkowski był solistą podczas cyklu koncertów symfonicznych promują-
cych polską kulturę u progu przystąpienia Polski do EU, które odbyły się w Kopenha-
dze, Helsinkach i Bazylei. Kilkakrotnie otrzymywał stypendia Ministerstwa Kultury, 
m.in. stypendium „Młoda Polska” dla wyróżniających się młodych artystów, a w 1999 r. 
za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymał Paszport Polityki. 
 

Klaudia Osińska i Michał Biernat z kl. 4a         
 

MINI-SONDA: Co szóstoklasiści będą najlepiej  
wspominać po opuszczeniu naszej szkoły? 

 

Filip 6e: Miłych nauczycieli i dobre wyposażenie szkoły. 

Przemek z 6a: Dużo kółek zainteresowań i podręczniki. 

Przemek 6b: Dzwonki. 

Zuzanna z 6a: Lekcje, a w szczególności te wolne;) 

Mikael z 6a: Nauczyciela w-f, pana Palicę. 

Dominik z 6e: Przerwy. 

Mateusz z 6d: „Zielone szkoły”. 

Konrad z 6b: Przerwy śniadaniowe. 

Martyna z 6a: Osiągnięcia sportowe. 

Kacper Kuszczyński kl. 6a 
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Uwagi z dzienniczków 

Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata. 
 

W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by, jak twierdzi,  
zyskać na czasie. 

 

Na lekcji zajęć praktyczno-technicznych umyślnie piecze ciasto bez mąki. 
 

Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokra głową i sucha gąbką. 
 

Przyszedł w butach do szkoły. 
 

Odpowiedzi nauczycieli 
 

Wstań głośno i powiedz! 
 

Oszczędzę ci chyba wrażeń związanych z przejściem do następnej klasy. 
 

To, że noszę okulary nie znaczy, że jestem głucha! 
 

Zaraz kogoś wyrzucę za drzwi, bo Jacek od rana rozrabia. 
 

Wszyscy wychodzą, reszta zostaje. 
 

Żeby było szybciej to jedną ręką będę pisać, a drugą mówić. 
 

Ponieważ mamy zaległości, do wojny przystąpimy później. 
 

Nie będę wam piąty raz powtarzać! Mówiliśmy o tym już trzy razy!  
 

Teraz coś z naszego „ogródka”: 
Lekcja historii w klasie 4a: 
„Wojny grecko-perskie skończyły się w 449 r. p.n.e., pamiętam tamte czasy…” 
Hm, ciekawe ile lat ma pani Ewa Rakoczy?  ;) 

                                                         Michał Biernat kl. 4a 
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1. Wiosną na drzewie  
   rozwija się z pąka,  
   jesienią złoty  
   po świecie się błąka. 
 
 
3. Bawiły się raz małpy - wieść indyjska niesie 
    – ósma ich część w kwadracie już skacze po lesie, 
    pozostałych dwanaście w pląsach i z wrzaskami 
    pomiędzy zielonymi hasa pagórkami. 
    Ileż ich wszystkich było? - pyta się Bhashara. 
    Zagadka nie jest trudna, chociaż bardzo stara.  
 
4. Co ludziom ponad życie droższe, 
    co dla nich jest od śmierci gorsze, 
    co biedak ma, bogacz nie dba o to, 
    co u niegodziwca jest cnotą, 
    co utracjusz oszczędza, 
    w co opływa nędzarz, 
    co człek każdego stanu i zawodu 
    sam w końcu niesie do swojego grobu? 
 
5. Zadzierają nosy deski dwie  
    bo kto na nich stanie,  
    na dół mknie.  
    A jak skończy zjeżdżanie  
    bierze deski na ramię. 
 

Zagadki  przygotował Kacper Kuszczyński kl. 6a 
 
 
 

2. Niewidzialny może latać  
    Nawet dookoła świata. 

Odpowiedzi: 1. Listek, 2. Wiatr, 3. 16., 4. Nic. 5. Narty 
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1. Ostatni miesiąc szkoły 

2.  Synonim słowa „odpoczynek” 

3. Plażowa gra w piłkę 

4. Obóz dla dzieci 

5. Państwo śródziemnomorskie; cel wielu podróży 

6. Spływ … rwącą rzeką 

7. Lato chętnie spędzamy nad … 
Opracował Mikołaj Golecki kl. 6b 
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