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Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć 

- Co to jest: ma 50 nóg i się nie rusza? 
- Połowa stonogi. 

- Cześć, dlaczego trzymasz cebulę za oknem? 
- PoniewaŜ dzięki temu odstraszam wampiry. 
- Ale tu nie ma Ŝadnych wampirów! 
- Bo za oknem jest cebula... 

Humor z zeszytów: 

- Co robisz? 
- Latam po sklepach. 
- A nie taniej byłoby pojechać do Tesco? 
- Nie, bo latanie po sklepach jest w ofercie last 
minute. 

Pani pyta Jasia: 
- Jasiu, czego nie ma w twoim domu? 
- Robota, który posprzątałby mój pokój. 
 

♦ „Pszczoły zbierają nakrętki” (z zeszytu klasy 3a) -   Kaja Urbaniuk kl. 3a 

♦ Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, Ŝe pani woźna zwiększyła wydobycie 
rudy kredy. 

♦ W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków. 

♦ Przez uderzenia pędzlem malarz uzyskuje smutek na twarzy modelki. 

♦ Harfa jest podobna do łabędzia, tylko gorzej pływa. 

♦ Wielu z nich poległo, ale się tym nie zraŜali. 

♦ Wiewiórka Ŝywi się orzechami bardzo twardymi, bo gdyby nie jadła, to by jej zarosła 
paszcza. 

♦ Przydawka to część zdania, która czasem się przydaje. 

♦ Picasso swe trójkątno - okrągłe, za przeproszeniem obrazy, malował kwadratowym pędz-
lem, dlatego nie zawsze mu wychodziły. 

♦ PoraŜonego prądem naleŜy przede wszystkim wyciągnąć z kontaktu. 

Wybrał: Karol Machoś kl. 5b i Michał Sitnik kl. 5b 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
    Za nami wakacje, z których ciekawe wspomnienia utrwaliliśmy w naszej gazetce. A Ŝe rok 
szkolny zaczął się na dobre i jesień w pełni, nie zabraknie u nas opisu szkolnych (i nie tylko) wyda-
rzeń. Mamy teŜ dla Was, jak zwykle, porcję dobrej zabawy - wierszyki, krzyŜówki, opisy gier, 
recenzje ksiąŜek  i filmów, rebus, humor i ciekawe opowiadanie o umiejętności (lub nie) porozu-
mienia z innymi. Bo przecieŜ jesteśmy róŜni, ale dzięki temu jest ciekawie na świecie.                                          
                                                                                                                                         Redakcja 

                                                        Wilczek egoista 

     Wilczek Jaś jest małym egoistą. Nie poŜyczy linijki czy długopisu. Dziś jest ostatni dzień 
szkoły i pani nauczycielka powiedziała, Ŝe moŜna przynieść parę zabawek. Jaś wypełnił nimi całe 
teczki, co nie spodobało się pani nauczycielce. Jeszcze Ŝeby bawił się z innymi! Ale nie, bawi się 
sam i gryzie kaŜdego kolegę, który do niego podejdzie. Zostawili go więc w swoim kącie. Króli-
czek Maniuś narysował na duŜym kartonie tor samochodowy i bawi się z kilkoma kolegami. Jak 
przyjemnie jest bawić się razem w najprostsze gry! 
                                               Z ksiąŜki „Opowieści do poduszki”  wybrał Adam Ryczkowski kl. 5b 

  SPORT :    
 

                      

 

Tenis ziemny 
   Dyscyplina sportowa, rozgrywana na korcie tenisowym, polegająca na przebijaniu 
piłki rakietką na drugą stronę. W tenisa moŜe grać kaŜdy, nawet osoby poruszają-

ce się na wózkach czy osoby głuche.  
   Tenis narodził się w Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku. Pierwsze piłki zo-
stały wykonane z drewna. Na ziemiach polskich pojawił się w drugiej połowie XIX 
wieku. Pierwsze zawody w naszym kraju odbyły się w Warszawie w 1898 roku. 
Pierwszą gwiazdą polskiego tenisa była JADWIGA JĘDRZEJOWSKA. W tenisie 
punktacja jest następująca: 0, 15, 30, 40.                                               
                                                                                       Weronika Kowalczyk kl. 6b                

 

Jesienna mgła 
Pod rękę z wiatrem szła 
Jesienna mgła. 
 
Wiatr peleryną macha... 
A mgła? A mgła się waha. 
Jeśli na ziemię opadnie, 
rozjaśni się, będzie ładnie. 
 
A jeśli się wzniesie do góry, 
zrobią się szare chmury... 
I będzie smutno, i jeszcze 
moŜe się skończyć deszczem! 
 
Tak się wahała nad rzeką, 
gęsta i biała jak mleko... 
AŜ nagle... gdzieś... raz – dwa 
rozwiała się ... jak mgła!... 
              autorka: Halina Szayerowa 

Jesienni rowerzyści 
Jesienni rowerzyści 
jadą naprzeciw jesieni. 
Szaliki mają z wiatru, 
kasztany w kieszeni. 
W jednej kieszeni 
kasztany, 
w drugiej 
złociste Ŝołędzie, 
a jesień z bukietem liści 
pod drzewem 
witać ich będzie. 
                            Autorka: Danuta Gellnerowa 
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        1               

2                         

    3                  

       4                 

       5               

                

        6              

       7                

    8                    

      9               

1. Jeden z kolorów, na który jesień  
    barwi liście 
2. Niektóre ... szykują się do snu zimo- 
    wego 
3. Zbieramy je w lasach jesienią 
4. W tym miesiącu obchodzimy Dzień 
    Niepodległości 
5. Rozpoczyna się 23 września 
6. Na jesień mają róŜne kolory 
7. Nosimy je podczas deszczu 
8. Robimy z nich zwierzątka i  „ludziki” 
9. „......... polska jesień” 
                          Weronika Bihl kl. 6b 

3) 

   1                     

    2                   

      3               

     4                

      5              

      6           

   7                 

      8              

9                        

    10              

   11                  

1. Najszlachetniejszy spośród  
    grzybów 
2. Chowamy w niej jesienne zapasy 
3. Muchomor jest .............. 
4. Chroni przed opadami deszczu 
5. Jest po lecie 
6. W nim jabłonie i grusze 
7. Pada z nieba 
8. Na chodniku po ulewie 
9. Zdarza się jesienią na dworze 
10. Spowija ranek 
11. Noszone, gdy pada deszcz 
                        Kacper Kulik kl. 5a 

4) 
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1) 

1. Robi się z niej czerwone korale. 
2. Jest brązowy i ma kłującą skorupkę. 
3. Buty na deszcz. 
4. Robisz z niej lampion. 
5. Miesiąc, w którym zaczyna się rok szkolny. 
6. Woda z nieba. 
7. Zbiór ziemniaków. 
8. Mogą być laskowe, kokosowe, włoskie. 
9. Zrywasz je z drzewa. 
10. Święto duchów. 
11. Puszcza się je jesienią na niebie. 
12. Kolorowy, spada z drzew jesienią. 
13. Pora do szkoły, skończyły się ..... 
14. Owoce dębu. 
15. Nie zapomnij go w deszczowy dzień. 
16. Pora roku następująca po jesieni. 
17. Smaczny jesienny grzyb. 
18. Dzień ... jest 14 października. 
19. Płaszcz chroniący przed zmoknięciem. 
                                                 Ola Hołda kl. 6b 
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1. Słodki owocowy napój 
2. Stolica Polski 
3. Zawsze spada na cztery łapy 
4. Narząd węchu 
5. Pływasz w niej po jeziorze 
6. Odmierza czas 
               Natalia Jelonek kl. 5c 
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mienia z innymi. Bo przecieŜ jesteśmy róŜni, ale dzięki temu jest ciekawie na świecie.                                                                                                                                              

                                                                                       Weronika Kowalczyk kl. 6b                      

     W tym roku na wakacjach byłem na malowniczej duńskiej wyspie Born-
holm. Znajduje się ona na Bałtyku. Podobały mi się na niej północne skali-
ste klify, południowe piaszczyste plaŜe, a takŜe urokliwe miasteczka  
z małymi domami. Bardzo interesujące było interaktywne Muzeum Natury. 
Polecam wyprawę na tę wyspę.                                    Paweł Cegieła kl. 5a                                                                                                          

                                                      
                                                  

     Wakacje 2011 spędziłam na Krecie, jak wielu uczniów naszej szkoły. Widoki były fenomenalne. 
Zwiedziłam tam plaŜę, która była róŜowa, a dokładnie piasek na niej był róŜowy. Koralowce barwi-
ły go na róŜne kolory. Byłam teŜ w Heraklionie, stolicy Krety oraz w labiryncie Minotaura, który 
bardzo mnie zafascynował. 
                                                                                                            Weronika Głogowska kl.5a 
 
     Dnia 8 sierpnia pojechałam na obóz koszykarski z panią Krystyną Zagórską. Odbywał się on  
w Choszcznie przez 10 dni. Przez ten czas wraz z moimi koleŜankami solidnie pracowałyśmy nad 
techniką koszykówki. UwaŜam, Ŝe wszystko było doskonale zaplanowane, a tak wyglądał nasz 
ogólny grafik: 
trening rano, śniadanie, odpoczynek, obiad, wypad np. na miasto, odpoczynek, trening, odpoczy-
nek, kolacja, odpoczynek, basen i do 23.00 wolne. 
     Pani Krysia napracowała się, planując ten obóz, bo według mnie, był doskonały. W lutym        
(na feriach zimowych) jedziemy na kolejny obóz – tym razem do Zielonej Góry. 
     Pani Krysia zapewne przyjmie kaŜdego chętnego do ćwiczenia koszykówki, więc moŜe ktoś     
z was będzie miał ochotę na trenowanie tej dyscypliny? 
                                                                                                                    Vanessa Lipska kl. 4c 

 
 
     Disneyland to zbiór parków z atrakcjami Disneya na Flo-
rydzie w USA Disney’s Hollywood Studios – jest to jeden z 
wielu parków w Disneylandzie, który  jest poświęcony rów-
nieŜ studiom filmowym Disneya. W tym parku moŜna pójść na 
casting i jest moŜliwość, Ŝe „Walt Disney Pictures” przyjmie 
nas do jednego ze swoich programów lub filmów. Ale głównie 

chciałbym Wam opisać atrakcje, które moŜna tam zobaczyć. Ta, która podobała mi się najbar-
dziej, nazywała się  „Star Tours”. Jest to lot w symulatorze lotu statkiem kosmicznym 3D po 
świecie „Gwiezdnych Wojen” (jak wiadomo większości, jest taki film, moŜna się więcej dowie-
dzieć na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiezdne_wojny).  Są  teŜ inne ciekawostki, np. 
przedstawienie Indiana Jones z efektami pirotechnicznymi, 3D Muppet Vision czyli film             
o „mapetach” w 3D, Toy Story Mania - gra z serii filmów Toy Story  w 4D, miejsce w którym 
kręcili drugą część filmu „Opowieści z  Narnii — KsiąŜę Kaspian” i wiele innych atrakcji, których 
nie dałbym rady wymienić w tej gazetce.  

Szokująca jest jednak cena biletu wstępu do Disneylandu, na dwa dni wynosi 169 $ 
(oczywiście dwóch parków, wybranych przez siebie przy zakupie biletu), ale moim zdaniem warto 
zapłacić tyle, licząc na to, Ŝe ma się dwa dni zwiedzania Disneylandu, a w tym prawie wszystkie 
atrakcje w cenie. 

Tymoteusz Makowski kl. 5b 
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      BYLIŚMY TAM 

KĄCIK FILMOWY... 

...… I TEATRALNY 

Zajęcia archeologiczne – StaroŜytne Peru 
     Dnia 16 września b.r., wybrani uczniowie z kl. 4 - 6, zebraliśmy się o godz. 8.00 i pojechaliśmy 
na ciekawą prezentację w Instytucie Archeologii o staroŜytnym Peru . Przeszliśmy się po galerii   
i słuchaliśmy ciekawego wykładu na temat Peru i jego zabytków. 
     Był teŜ pokaz czaszek – widzieliśmy zniekształcenia wywołane poprzez bandaŜowanie czaszek. 
Na dworze moŜna było strzelać z procy, robić bransoletki, malować miseczki, stworzyć swój 
tekst pismem węzełkowym  oraz spróbować peruwiańskiego jedzenia. 
Wróciliśmy do szkoły ok. 11.15, zadowoleni z wycieczki. 
                                                                                                               Olga Grześkowiak, kl. 5c 

 

 

 

„Harry Potter i Insygnia Śmierci, cz.2” 

     Film wszedł do kin 15 lipca b.r. Opowiada on o Harrym i jego przyjaciołach, którzy próbują 
zniszczyć ostatnie horkruksy ( części duszy Voldemorta). Harry  wie, Ŝe zbliŜa się jego osta-
teczne starcie z lordem Voldemortem, którego moŜna zabić tylko wtedy, jak zniszczy się 
wszystkie horkruksy. Jako ciekawostkę powiem, Ŝe w filmie ginie główny bohater, ale się odra-
dza, a Hogwart zostanie odbudowany. Film jest fascynujący i „wgniótł mnie w fotel”. Polecam go 
czytelnikom Ikarka.                                                                                    

                                                                                                                Adam Ryczkowski kl. 5b                                         

       
 

 

 

„Z rączki do rączki” 

     Niedawno byłem w teatrze „Komedia” na przedstawieniu „Z rączki do rączki”. Spektakl był 
bardzo ciekawy, chodziło w nim głównie o to, Ŝe pewien bezrobotny mąŜ bał się przyznać Ŝonie, 
Ŝe nie pracuje i oszukiwał BOS (Biuro Opieki Społecznej). Mówił na przykład, Ŝe kuleje, Ŝe jego 
Ŝona je tapety, albo Ŝe jednego dnia w jego rodzinie umarły dwie  osoby. Na początku, oprócz 
głównego bohatera występował głównie tylko pan Jenkins, pracownik Biura, ale później pojawiały 
się coraz to nowe  osoby i sytuacja zaczęła się komplikować. Oczywiście wszystko skończyło się 
dobrze.  
     Przedstawienie było humorystyczne i interesujące, ale nie wszystkim moŜe przypaść do gu-
stu, gdyŜ w tej komedii jest duŜo hałasu - na początku walą pioruny i odzywają się za kaŜdym 
razem, kiedy pan Jenkins wymawia imię swojej szefowej. Polecam -     
                                                                                                                Adam Ryczkowski kl. 5b 
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tko kl. 4a                                                                                                           

             Święto dyni 

     Dnia 09.10.2011 razem z mamą wybrałam się na święto 
dyni do Ogrodu Botanicznego. Na miejsce dotarłam o godzi-
nie 13:00 więc juŜ w trakcie imprezy. Okazało się, Ŝe cały 
ogród jest pełen dyń. LeŜały wzdłuŜ ścieŜek, na rabatkach     
i trawnikach. Najpiękniejsze były kompozycje i rzeźby z dyń. 
Widziałam takŜe dynie, które wygrały w konkursach na naj-
dziwniejsze i największe dynie. W tym konkursie – I miejsce zajęła dynia waŜąca 451,5 kg II 
miejsce - dynia waŜąca 443,5 kg i III miejsce - dynia o wadze 439kg. Te dynie były niesamowite. 
Po raz pierwszy widziałam tak olbrzymie okazy. Na terenie Ogrodu było równieŜ bardzo duŜo 
róŜnych straganów nie tylko z dyniami, np. sprzedawali miody, śmieszne i ładne szklanki, miski, 
talerze jak równieŜ jedzenie - oscypki, chleb ze smalcem – był bardzo dobry. Dzieci mogły wziąć 
udział w konkursie na najładniejsza rzeźbę z dyni, ja niestety nie zdąŜyłam.  
                                     Weronika Bihl kl. 6b 

                                 * 

      W dniu 9 października odbył się w Ogrodzie Botanicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego VIII Festiwal Dyni. MoŜna tam 
było zobaczyć niezliczone ilości dyń róŜnych kolorów, kształtów  
i wielkości. Były teŜ dynie olbrzymy. Największa z nich „Naska” 
waŜyła 451,5 kg i była naprawdę wielka. Najbardziej podobały mi 
się postacie i zwierzątka wykonane z dyni. Były tam między inny-
mi: smok, węŜe, ślimak, ptaki, jeŜe, Ŝółwie, biedronki i postacie  
z bajek. Wśród alejek było duŜo porozstawianych straganów ze 

zdrową Ŝywnością i rękodziełem artystycznym. MoŜna tam było skosztować róŜnych potraw         
i produktów z dyni. Festiwal cieszył się duŜym powodzeniem, a byłoby jeszcze przyjemniej, gdy-
by pogoda była lepsza. 
                                                                                                            Dominik Kaczmarek kl. 4a  

Wśród naszych kolegów i koleŜanek przeprowadziliśmy krótką sondę. Popro-  
siliśmy ich o odpowiedź na  pytanie:  

            Masz swój własny styl, czy wolisz dopasować się do innych? 

 1. No, swój własny (Kuba 4e) 
 2. Staram się być oryginalna (Julia 5a) 
 3. Dopasowuję się do innych (Julia 4a) 
 4. Mam swój własny styl (Magda 4b) 
 5. Swój własny (Hania 2a) 
 6. Swój własny (Kasia 1c) 
 7. Mam swój własny (Marta 3b) 
 8. To zaleŜy (Adam 1c) 
 9. Mam swój własny styl i ubieram się w to co mi się podoba  (Ada 5a) 
 10. Lubię ubierać się inaczej niŜ wszyscy (Weronika 5a) 
 11. Mam swój własny styl (Natalia 5a) 
                                                                                      Weronika Głogowska i Kacper Kulik kl. 5a 
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     W dniu 09.10.11 byłam z moją mamusią i babcią Ulą na VIII 
Dolnośląskim Festiwalu Dyni, który odbył się w Ogrodzie Bota-
nicznym we Wrocławiu. Podczas tego festiwalu moŜna było zoba-
czyć róŜne ciekawe postacie, które zostały wykonane z dyni, np.: 
smoka, diabła, księŜniczkę, kury siedzące na grzędach, Garga-
mela  śpiącego w szałasie. 
     W tym dniu w Ogrodzie Botanicznym odbywało się wiele 
konkursów. [...] Ja brałam udział w dwóch. Pierwszy to konkurs plastyczny pt. „Dyniowy przyja-
ciel”. Z dyni i róŜnych dodatków zrobiłam dyniowego pieska – dziewczynkę, która zdobyła pierw-
sze miejsce w kategorii 9-12 lat. Bardzo się ucieszyłam, ale niestety, nie mogłam jej zabrać do 
domu. Drugi konkurs, w którym brałam udział, to wykonywanie kompozycji kwiatowej w doniczce 
zrobionej z dyni. Niestety, w tym konkursie moja praca nie zwycięŜyła. 
     Na Festiwal Dyni przyjechało wielu wystawców. MoŜna było tam zjeść pyszny chleb ze smal-
cem, spróbować miodu prosto z pasieki, kupić zioła, zjeść swojską kiełbasę oraz kupić róŜne cie-
kawe upominki wykonane z tykwy. Podczas festiwalu moŜna było skosztować wiele ciekawych 
potraw wykonanych z dyni, np.: zupę, ciasto i placki. Na imprezie było wielu przedszkolaków, 
których mogłam podziwiać w trakcie ich występów. Mimo niesprzyjającej pogody, tegoroczny 
festiwal był bardzo udany i na pewno pojawię się na nim w przyszłym roku.    
                                                                                                                        Marta Rotko kl. 4a                                                                                                          

     W niedzielę 9 października we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym przy 
ul. H. Sienkiewicza odbył się VIII Dolnośląski Festiwal Dyni. 
     Tego dnia wraz z rodzicami i siostrą wybrałam się na tą imprezę. Miejsce 
Dolnośląskiego Festiwalu Dyni było wybrane nieprzypadkowo, poniewaŜ Ogród 
Botaniczny jesienią wygląda przepięknie. Kolorowe liście, zielone kaktusy,     
a w tym wszystkim niezliczone ilości dyni. 
Były rzeźby z dyni, dynie poukładane w przeróŜne kształty zwierząt (m.in. 
lwa, węŜa, smoka). Nie mogło tam zabraknąć dyń - gigantów, z których naj-
większa waŜyła 451,5 kg (zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najcięŜszą 
dynie). Odbył się równieŜ konkurs na najdziwniejszą dynię – a trzeba przyznać, Ŝe kształty tych 
warzyw były przedziwne. Kolory zresztą teŜ, bo obok typowego pomarańczowego, występowały 
róŜne odcienie zieleni, Ŝółci i brązu. Dzieci mogły brać udział w warsztatach „Dyniowi przyjacie-
le”, gdzie wykonywano rzeźby z dyni, stroiki (mnie zafascynowała dynia, w którą pan młotkiem nie 
mógł wbić gwoździa). Ciekawostką tej imprezy były kiermasze, na których moŜna było spróbować 
i kupić niezliczoną ilość potraw z dyni. Była zupa, leczo, ciasto, konfitury i dŜemy. Mojej siostrze 
jednak najbardziej smakowała surowa dynia pokrojona w cieniutkie plasterki, która myślę, Ŝe 
mogłaby konkurować z niejednymi chipsami. 
     Impreza przyciągnęła tłumy (ludzie nawet stali w kolejce, aby wejść do Ogrodu Botaniczne-
go). Wszyscy bawili się świetnie, podziwiając dyniowe fantazje. Jedynym minusem imprezy była 
pogoda. Szkoda, Ŝe nie świeciło piękne jesienne słońce, bo wtedy bohaterka dnia byłaby jeszcze 
piękniejsza. Na pewno w przyszłym roku takŜe się wybiorę na taką imprezę. MoŜe uda mi się 
dowiedzieć, co zrobiono z dyni-giganta i ile kilogramów dyni przywieziono na Dolnośląskie Dni 
Dyni. Do zobaczenia za rok -                                                                    Aleksandra Hołda kl. 6b 
                                                                * 
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Dlaczego warto pojechać w Tatry? 
     Być moŜe jest to dość dziwne, ale ja czuję się w połowie Kaszubem, w połowie zaś góralem. 
Część mojego umysłu wstaje nad ranem na połów ryb, podczas gdy druga część wypasa owce. We 
Wrocławiu natomiast jestem raczej ciałem. 
     Z obiema wspomnianymi grupami etnicznymi jestem silnie związany. W góry jeŜdŜę od drugie-
go roku Ŝycia. Odkąd pamiętam, chodziłem po tatrzańskich szlakach, zarówno po polskiej , jak     
i po słowackiej stronie. W chodzeniu po górach piękne jest to uczucie, którego nie zrozumie 
ktoś, kto zna góry od strony pięciogwiazdkowego hotelu na Krupówkach. śeby to uczucie prze-
Ŝyć, trzeba wejść na dowolną skałę, popodziwiać widoki i zejść do któregoś  z domów z dala od 
głównej ulicy Zakopanego i zamieszkać u gospodarza – Gąsienicy, Bachledy itp. 
                                                                                                            Michał Biernat - absolwent 

Dlaczego warto spać pod namiotem? 
 

     Są namioty: turystyczne, handlowe, wojskowe, tipi, wigwamy,  
jurty, trekkingowe, ekspedycyjne, bankietowe, cyrkowe itp. 
     Kto wymyślił namiot? Niestety nie znalazłam tej informacji, ale 
wiem skąd pochodzi tipi i wigwam. 
     Tipi wymyślili Indianie w Ameryce Północnej. Nazwa pochodzi    
z języka siou. Tipi oznacza „miejsce, gdzie się mieszka”. Tipi wykonywało się z 15 do 18 warstw 
skór bizona, 3 długich drągów i 13 do 23 lŜejszych drągów. W niektórych plemionach, jeŜeli wo-
jownik kogoś pokonał, to przyozdabiał swoje tipi jego symbolem. 
     Wigwam takŜe został wymyślony przez  Indian, teŜ pochodzi z Ameryki Północnej. Wigwam 
często był wykonany ze  zgiętych młodych drzew, połączonych na górze, nakrytych matami trzci-
nowymi lub skórą. Zwykle nie miał podłogi, a jeŜeli miał, to była zrobiona  z gałęzi jodłowych, skór 
lub futra. Niektóre plemiona mieszkały w szałasach, zwanych inaczej przenośnymi wigwamami. 
Czy ten tipi lub wigwam przypomina dzisiejszy namiot?  Tak i nie. Skórę bizona zastępuje polie-
ster , a młode drzewa -  lekki stelaŜ z aluminium.  
     Namiot kojarzy mi się z komarami, ogniskiem, lasem i jeziorkiem.  Namiot to teŜ mało miej-
sca. Wszystko głośniej słychać. Deszcz słychać, jakby ktoś wylewał wiadra wody na namiot. Czy 
warto to przeŜyć? Według mnie, tak. Odradzam tylko spanie  w jednym  namiocie - cyrkowym, bo 
wtedy moŜna przegapić pokaz. 
Ciekawe strony: wikipedia- tipi, wigwamy, namioty 
                                                                                                                     Kaja Urbaniuk kl. 3a 

Kasztany 

     UwaŜa się, Ŝe dojrzałe kasztany noszone przy sobie lub trzymane w łóŜku łagodzą bóle stawo-
we i mięśniowe oraz poprawiają samopoczucie. 

Buk 

     Najstarszy w Polsce buk rośnie w miejscowości Sieraków w województwie wielkopolskim i ma 
średnicę 216 cm, a obwód 678 cm. 
                                                                                                                    Vanessa Lipska kl. 4c 

kl. 5b                                          
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Dzień Języków Obcych 

     Dnia 26 i 27 września b.r. świętowaliśmy   w naszej szkole Tydzień Języków Obcych. Obcho-
dy tego święta polegały na tym, Ŝe kaŜda z klas losowała kraj, który miała przedstawić na para-
dzie, w formie piosenki, przebrania i plakatu. Nasza klasa 6b wraz z innymi klasami, od czwar-
tych do szóstych, udaliśmy się w poniedziałek 26 września na trzeciej lekcji na paradę po na-
szym osiedlu, w okolicach szkoły. Niestety, gdy przechodziliśmy koło bloków, przeŜyliśmy nie-
przyjemne zdarzenie, ktoś z mieszkańców obrzucił nas jajkami. Na szczęście nikomu nic się nie 
stało. Klasy młodsze udały się na paradę następnego dnia w tych samych godzinach. 
                                                                                   Weronika Bihl i Weronika Kowalczyk kl. 6b 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

     W czwartek 6 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, poprzedzone  
kampanią wyborczą. Podczas wyborów było bardzo głośno. Wszyscy pchali się, by wrzucić do 
urny w holu szkoły kartki z numerami swoich kandydatów. Byliśmy świadkami prawie Armagedo-
nu!  Wszystkie klasy brały udział w wyborach. Przewodniczącym samorządu został Paweł Kierako-
wicz z kl. 6a, jego zastępcą Weronika Bihl z kl. 6b oraz  Piotr Piwnik z kl. 6e i Dominika Bobik    
z kl. 5c.                                                     Obserwowali: Michał Sitnik kl. 5b i Paweł Cegieła kl. 5a 

Sadzenie cebulek kwiatowych 

     W dniu 3 października  moja klasa 3b sadziła cebulki w atrium. Była ładna pogoda i wszystko 
się udało. Miejmy nadzieję, Ŝe wiosną będą piękne kwiatki.                         Karolina Butryn kl. 3b  

 

Pingwiny 
     Pingwiny są zwierzętami, które większość czasu spędzają w wodzie, 
chociaŜ moŜna je spotkać na lądzie. Są ptakami nieumiejącymi latać. Za-
mieszkują w zimnych morzach na południowej półkuli. MoŜna je równieŜ 
spotkać w pobliŜu wysp Nowej Zelandii. Jeden gatunek jest  wyjątkowy, 
poniewaŜ Ŝyje w pobliŜu równika na wyspach Galapagos, gdzie jest bardzo ciepło. Ptaki te  Ŝyją w 
stadach. Pingwiny dochodzą do wysokości 140 cm. Ogon pełni funkcję steru podczas pływania. 
Pióra mają pokryte łuskami. Na lądzie zachowują się pokracznie, natomiast w wodzie są doskona-
łymi pływakami. Pingwiny to ptaki o białych brzuchach  i czarnych frakach.  Składają od jednego 
do dwóch jaj, a gniazda zakładają w szczelinie lub norze. OdŜywiają się pokarmem zdobytym     
w morzu: rybami, skorupiakami i głowonogami. Te ptaki mają bardzo dobry słuch.                                                  
                                                                                      Tekst i rysunek: Gabrysia Surgut kl. 3a                            

Lemury 
 

     Lemur katta to gatunek małpiatki. Występuje na Madagaskarze. Ma 35-
50 cm długości, a jego ogon ma około 40 cm. WaŜy od 2,5 do 5 kg. Lemur 
Ŝywi się głównie owocami, zjada takŜe nasiona i liście, czasami równieŜ owa-
dy. Lemury są gatunkiem bliskim zagroŜenia. MoŜna je oglądać takŜe we 
wrocławskim ZOO.                                                     
                                                                                     Paweł Cegieła kl. 5a                       
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           KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM  
Lego „Piraci z Karaibów” 

     Gra powstała na podstawie 4 filmów. Jest podzielona na 4 części, odpo-
wiadające poszczególnym filmom. Części nie trzeba „przechodzić” chronolo-
gicznie, ale warto, Ŝeby lepiej poznać fabułę. W kaŜdej części gry jest 5 poziomów, ciekawych, 
ale czasem trochę za długich. MoŜna je „przechodzić” w trybie fabularnym i dowolnym. Podczas 
grania do kupienia jest około 30 postaci i 20 modów. Gra jest ciekawa, więc daję jej ocenę 9/10. 

                                                                                                                Adam Ryczkowski kl. 5b 

Razer Onza – to gamepad (czytaj: gejmpad) stworzony dla graczy, któ-
rzy lubią mieć wygodny kontroler i nie lubią siedzieć przy komputerze na 
krześle. Kabel od kontrolera ma długość ok. 2 m, a kompatybilność 
(zgodność) z PC i Xbox 360 pozwala na grę w naszym pokoju na łóŜku (PC) 
oraz w naszym salonie na naszej ulubionej kanapie (Xbox 360). Po podłącze-
niu gamepada do komputera i skonfigurowaniu go  z naszym PC (w Xbox 360 
nie trzeba konfigurować gamepada, poniewaŜ głównym celem było stworzenie 

lepszego pada, wzorowanego na gamepadzie Microsoftu) moŜemy juŜ zacząć zabawę z naszym 
nowym kontrolerem (oczywiście w grach). W grach na których opakowaniu mamy napis „Games 
for Windows”   (czytaj: Gejms for Łindołs) pad sam nam się skonfiguruje i tylko zostaje nam 
ustawienie sobie klawiszy w naszym kontrolerze. Jeśli nie zrobiło to na was wraŜenia,  to powin-
na zachęcić was do nabycia urządzenia cena, bo wynosi jedynie 150 zł (w dobrych sklepach),       
a jest to niewiele za gamepada tej klasy.  
                                                                                                          Tymoteusz Makowski kl. 5b  

  ;-)    Puszczam oczko. 

  :-)     Wesoło mi. 

 :-))   Bardzo mi wesoło. 

  :-(    Smutno mi. 

   %-)  Wszystko mi się poplątało. 
    I-O      Chce mi się spać. 

  :’-)    Płaczę ze szczęścia. 

  :’-(    Płaczę. 

    =>       Zaczerwieniłam/em  się. 

  :-ZZZ Ale nuda!  

  : D        Hi! Hi! 

   :-# Trzymam buzię na kłódkę. 

  :-* Całus. 

 

 

Zamieszczamy objaśnienie najbardziej 
popularnych emotikonów, wykorzystywa-
nych w sms-ach, na prośbę zaintereso-
wanych uczniów. :) 

                                               Redakcja 

 

Rys. Weronika Bihl kl. 6b 
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Muchomorki 

 
                                  Muchomorki to fajne czerwone stworki :) 
                                  Mają takŜe kropki białe 
                                  Za to nie są doskonałe :) 
                                                                       Napisała: Emilka Piotrowska kl. 3a 

 

38 Festiwal Kultury MłodzieŜy Szkolnej „Kielce 2011” 
     Od 38 lat co roku do Kielc przybywa młodzieŜ uzdolniona artystycznie. Podczas festiwalu 
doskonalą umiejętności wokalne, taneczne, folklorystyczne i prezentują swój dorobek, występu-
jąc w miastach Ziemi Świętokrzyskiej.  
Zespół w składzie: Wiktoria Chojcan, Aleksandra Klęsk, Zuzanna Nakonieczna – zuchy z 11.8 
WGZ  „Szalone Dzieciaki” działającej przy SP 118 reprezentowały Chorągiew Dolnośląską. Pomi-
mo, iŜ był to sceniczny debiut, udało im się wyśpiewać nagrody:  
- zespół otrzymał Srebrną Jodłę w kategorii Jodła Harcerska - zespoły  
- Wiktoria Chojcan otrzymała Brązową Jodłę w kategorii - Soliści do lat 10  
- zespół otrzymał Zieloną Jodłę w kategorii -  Zespoły wokalne do 13 lat. 

 

 

Trawka 
 

 Moja mała trawka jest większa niŜ ławka. 
 Ma sukienkę  w kwiatki i małe rabatki.  
 Na niej rosną drzewa, trawka o nich śpiewa. 
 W lasach sobie rosła, bardzo się rozrosła.  
 Kilka chwastów miała, lecz się otrzepała.  
 Po niej chodzi zuch szybki i zbiera sobie grzybki. 
 Zuchy się w trawie bawiły, w końcu się znudziły  
 i w kieszenie trawę wsadziły. 
                                                               Autorka:  Kaja Urbaniuk kl.3a 

 
 

Dyniowy Przyjaciel 
     Marta Rotko z kl. 4a, zajęła I miejsce w konkursie plastycznym "Dyniowy  Przyjaciel", który 
odbył się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji VIII  Dolnośląskiego 
Festiwalu Dyni. 
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w morzu: rybami, skorupiakami i głowonogami. Te ptaki mają bardzo dobry słuch.                                                                                                                           
                          

          Diamentowe dziewczyny 

     Ta ksiąŜka opowiada o czterech siostrach: Dixie, Rochelle, Jude i Martine. Nie 
ułoŜyło im się najlepiej w Ŝyciu, kaŜda ma innego ojca i mieszkają tylko z matką, a ona 
spodziewa się dziecka. Przeprowadzają się do większego, ale nędznego domu w nie-
ciekawej okolicy. Wszystkie nie są tym zachwycone. Najmłodsza, Dixie zyskuje przy-
jaciółkę, a będąc najbliŜej mamy, poznaje jej sekret. 
     KsiąŜka spodobała mi się, jest ciekawa i interesująco opisuje bohaterów. Polecam ją do prze-
czytania –                                                                                                    Karolina Butryn kl. 3b 

 Wojny Klonów 

KsiąŜka „Star Wars Wojny Klonów” to imponująca opowieść opierająca się 
na podstawie 1. i  3. części sagi wojny klonów. Opowiada ona o walce dobra 
ze złem. Dobro to ci, którzy pilnują pokoju w Galaktyce - inaczej Klony       
i Jedi, a zło to Sithowie. 

Klony zostały wyprodukowane na podstawie DNA Łowcy Głów Jango Fetta. Chodziły 
ubrane w białe, charakterystyczne pancerze. Były stworzone do walki, nie do dyplomatycznych 
misji. Pamiętajcie!  

Jedi natomiast ubierali się w róŜnokolorowe szaty, a przy swoich paskach nosili  mie-
cze świetlne w róŜnych kolorach, które umiały wszystko przeciąć. Wspólnie  z Klonami mieli na 
celu zgładzić Sithów. Kim byli Sithowie? Jak juŜ wspomniałem, to samo zło. Okrutni i krwioŜer-
czy,  Sithowie mieli czerwone miecze świetlne, które słuŜyły im do pokonywania wrogów i za po-
mocą których chcieli przejąć władzę nad całą Galaktyką. W tzw. starej republice dobro pokonało 
zło, a Sithowie powstali, by się zemścić. Zbudowali potęŜną armię. Właśnie tego dotyczy ta  
część opowieści i nie zdradzę Wam, kto wygra. Mam nadzieję, Ŝe trochę Was zaciekawiłem roz-
wikłaniem tej zagadki i z chęcią sięgnięcie do tej pozycji.   
            Gdy czytałem tę ksiąŜkę, czułem się jak na polu bitwy. W swojej wyobraźni byłem Ŝołnie-
rzem, który walczy u boku swego dowódcy. To było niesamowite uczucie. Podejmować własne 
decyzje, wykonywać rozkazy, to po prostu było coś fajnego. Polecam tą ksiąŜkę wszystkim , któ-
rzy mają wyobraźnię oraz tym, którzy lubią czuć prawdziwie waleczne emocje! 
                             Niech moc będzie z wami!!! :)                                               Michał Sitnik kl.5b                                                                                          

         Eri i smok 
     KsiąŜka opowiada o dziewczynce imieniem Eri, która jako jedyna z całej wioski 
nie bała się chodzić do lasu i pomagać młodej kobiecie, mieszkającej pośrodku pola-
ny. Eri otrzymała zadanie uratowania ostatniego smoka. Przeszkadzał jej w tym 
czarownik, który nawiedzał ją w snach, w nocy. Dziewczynka musiała nadać smokowi 
właściwe imię, bo od tego zaleŜało, czy smok będzie dobry.  KsiąŜka bardzo mi się 
podobała, polecam -                                                                              Weronika Głogowska kl. 5a 

                      Detektyw Kefirek 
„Detektyw Kefirek” to seria ksiąŜek opowiadających o chłopcu, który w przyszłości 
chce zostać detektywem. Ma takŜe kolegę, Dominiczka, który teŜ marzy o tym sa-
mym. Na razie trafiają im się małe sprawy, lecz z rozwiązywaniem „małych” zagadek   
i tak dobrze sobie radzą.                                                              
                                                                                              Emilka Piotrowska kl. 3a 

 

                                                                                     Paweł Cegieła kl. 5a                                                          
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             WYWIAD Z PANIĄ  EWĄ  śMIDZIŃSKĄ: 
- Gdzie spędziła Pani wakacje? 
- Spędziłam wakacje koło Sobótki w miejscowości Przemiłów. 
- Czy od początku  miała Pani zamiar tam pojechać? 
- Tak. 
- Czy ma Pani jakieś plany na nowy rok szkolny? 
- Mam nadzieję, Ŝe będzie mi się miło pracować z młodzieŜą realizując tematy 
związane ze sztuką. 
- Czym jest dla Pani sztuka? 
- śyciem codziennym. Umila Ŝycie, otacza nas, chcemy otaczać się pięknymi obrazami, muzyką. 
- Którego przedmiotu woli Pani uczyć: muzyki czy plastyki? 
- Lubię uczyć młodzieŜ muzyki i plastyki. Po równo. 
- Czy w naszej szkole jest duŜo utalentowanych uczniów muzycznie lub plastycznie? 
- Bardzo duŜo jest uczniów utalentowanych, z którymi miło się pracuje. Planuję w tym roku zorga-      
  nizować wystawy autorskie najbardziej uzdolnionych uczniów. 
- Podobno ma Pani prowadzić samorząd, czy wobec nowej funkcji ma Pani jakieś plany? 
- Mam nadzieję jak najlepiej wywiązać się z tego zadania i nie zawieść oczekiwań uczniów. 
- Którą z pór roku lubi Pani najbardziej? 
- Lubię wiosnę, bo jest nadzieją na długie, ciepłe dni. Przyroda budzi się do Ŝycia. To jest bardzo             
   optymistyczne. 
- Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 
- Mam psa Dorkę, która jest szalona. 
- Dziękujemy za rozmowę! 
- Ja równieŜ dziękuję za miłą rozmowę. 
                                                     Weronika Głogowska kl.5a,Natalia Jezior kl. 5b i Julka Junak kl. 5a 

WYWIAD Z PANIĄ JOANNĄ PIETRUSZEWSKĄ: 
- Dlaczego postanowiła pani uczyć języka angielskiego? 
- Dlatego, Ŝe lubię angielski, jest to moja pasja i chciałam się tą pasją dzielić z uczniami. 
- Dlaczego właśnie w naszej szkole? 
- Dlatego, Ŝe wasza szkoła jest pręŜna i daje szanse rozwoju. 
- Czy uczniowie są trudni w uczeniu? 
- Nie. 
- Czy uwaŜa pani, Ŝe język angielski jest trudny? 
- JeŜeli chodzi o naukę czasów, to tak. 
- Czy lubi pani uczenie w szkole? 
- Bardzo. 
- Gdzie odpoczywała pani podczas wakacji? 
- Podczas wakacji zwiedzałam Polskę, byłam w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. 
- A gdzie chciałaby pani pojechać w przyszłym roku? 
- Bardzo chciałabym pojechać jeszcze raz do Oxfordu i odwiedzić moich przyjaciół. 
- Czy chciałaby pani powtórzyć te wakacje? 
- Chyba nie, bo chciałabym zwiedzać za kaŜdym razem inne miejsca. 
- Czy ma pani jakieś zwierzątko? 
- Niestety, nie mam. 

                                                                                        Weronika Bihl i Weronika Kowalczyk kl. 6b 
  9 

 

 

śyczenia dla nauczycieli 
Z okazji Dnia Nauczyciela,                                                             
Składamy najserdeczniejsze Ŝyczenia. 
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
Niekończącej się radości. 
W Ŝyciu dobra, wielu  wraŜeń 
I spełnienia wszystkich marzeń.                                                 
                                        Weronika Kowalczyk i Ala Fleszar kl. 6b wraz z zespołem redakcyjnym 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                

Rys. Olga Grześkowiak kl. 5c Rys. Weronika Kowalczyk kl. 6b 
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