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    Opiekun: 

 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć     
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Rozmawia dwóch znajomych: 
- Ja to mam wymarzoną pracę: siedzę 
i patrzę przez okno.  
- A czym się zajmujesz? 
- Jeżdżę tirem. 

Dwie małe dziewczynki 
stoją przy wadze. Jed-
na ostrzega koleżankę: 
- Nie wchodź na nią, od 
tego się płacze. 

  

    Wybrali: Natalia Puciłowska kl. 4b, Anita Kościelny kl. 4c, Wiktoria Korzecka kl. 6a 

W sklepie ludzie wypytują płaczą-
cą 4-latkę, która się zgubiła: 
- Jak się nazywasz? 
- Nie wiem... 
- A jak ma na imię twoja mama? 
- Nie wiem... 
- To może swój adres znasz? 
Twarz dziecka rozjaśnia się. 
- Tak! www.basia.pl 

Do restauracji wchodzi klient, 
ale nie zamyka drzwi. 
Barman natychmiast reaguje: 
- Panie, zamknij pan te drzwi, 
przecież zimno jest okropnie! 
- A pan myśli, że jak zamknę 
drzwi to na dworze zrobi się 
cieplej? 

- Ciociu, czy wetknęłaś nos w 
gniazdo szerszeni? 
- Ależ, Jasiu, co ci przyszło do 
głowy? 
- Bo mamusia mówiła, że ty 
wszędzie wtykasz nos! 

- Jesteś zadowolony z 
ferii zimowych? - pyta 
Jasia nauczycielka 
języka polskiego. 
- Jestem, ale nie aż 
tak, żeby zaraz o tym 
pisać wypracowanie. 

Przychodzi mężczyzna 
do jasnowidza i puka do 
drzwi. 
- Kto tam? - pyta ja-
snowidz. 
Mężczyzna zrezygno-
wany odwraca się          
i mówi: 
- Też mi jasnowidz... 

W restauracji. 
- Niech pan spróbuje tej zupy - 
woła gość do kelnera. 
- Za ciepła? - pyta kelner. 
- No niech pan spróbuje! 
- Za zimna? 
- Proszę spróbować!!! 
- No dobrze. A gdzie jest łyżka? 
- No właśnie... 

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

-Mamusiu, mogę iść pobawić się na dworze? 
-Z tą dziurą w rajstopach? 
-Nie… z tą Jolą z drugiego piętra… 

Nauczyciel mówi na lek-
cji: 
-Otwórzcie ćwiczenia, 
zacznijcie je wypełniać, 
skończcie w domu i od-
dajcie przed końcem 
lekcji. 

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 
 

Za nami już ... 
Kącik ekologiczny 
Warto przeczytać 
Byliśmy tam ... 
Nasza twórczość i Nasza galeria 
Kącik filmowy 
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Kącik pupila 
Kącik  kulinarny 
Nasze sukcesy  
Zagadka, Ciekawostki i Rebusy 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Krzyżówki i Humor  
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
   Przed nami upragnione wakacje.  Czas wypoczynku i zabawy. Jeszcze tylko ostatnie oceny, 
ostatnie lektury i sprawdziany. Ten rok szkolny już prawie za nami… Dla jednych pierwszy         
w szkole, dla innych kolejny, dla jeszcze innych ostatni…   
   Wszystkim uczniom życzymy  pięknych i bezpiecznych wakacji! Z początkiem nowego roku 
wracajcie do szkoły wypoczęci, zadowoleni  i w  pełni sił!    

                                                                                                                             Redakcja 

Nadeszło w porę lato, 
Powiedz, co ty na to? 
W lecie słońce świeci, 
W lecie rosną dzieci. 
W lecie są wakacje, 
Ja mam swoją rację. 
Nadeszło w porę lato, 
No powiedz …, co ty na to? 
            Natalia Ojak kl. 4c 
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Rys.  Julia Przybylska kl. 4d 

Minął już kwiecień i maj zielony 
Przyszedł przez wszystkich 
czerwiec upragniony. 
I na dworze coraz więcej dzieci,  
pod niebem co chwilę barwny 
motyl leci. 
Wszystkie dzieci krzyczą: 
Wakacje się zbliżają! 
A z lekcji uczniowie  
Wzrokiem za okno uciekają. 
I doczekać się nie mogą,  
Kiedy się pobawią  
z tymi, których lubią i których 
kochają. 
           Wiktoria Korzecka kl. 6a 

Lato 
Lato nie lubi 
spać na tapczanie. 
A gdzie śpi? 
W stodole na sianie. 
Ale najbardziej 
lubi spać w namiocie, 
na łące przy jeziorze, 
na dmuchanym materacu 
w śpiworze, 
razem ze mną, 
z mamą i tatą. 
Tam właśnie  
najbardziej 
lubi spać lato. 
              Wanda Chotomska 
(wyszukała Karolina Szcze-
paniuk kl. 4d) 
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1. Zimne pyszności, ulubione latem. 
2. Koń w paski. 
3. Rodzice to mama i … 
4. Jest okrągłe. 

Kasia Głogowska kl. 4c 

     1                 
2                    

  3                 

    4              

   5              

6                     

  7                  

1. Stolica Polski. 
2. Budynek, w którym się uczymy. 
3. Nagroda za wybitne osiągniecia 
w nauce w naszej szkole. 
4. Gorąca pora roku. 
5. Dzień i … 
6. Wieczorny posiłek. 
7. Wynik dodawania 2 i 2. 

Magda Dudziak kl. 4c 
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  2               

 3                   
  4             

  5               

    6           

7                

1. Może być wieczorowy, ale i kąpielowy. 
2. Obuwie na basen. 
3. Małe słońce. 
4. Gałkowe, z automatu lub na patyku. 
5. Sypki na plaży. 
6. Może być rybacka. 
7. Ciepłe słodkości z dżemem, cukrem pudrem 
albo z bitą śmietaną. 

Anita Kościelny kl. 4c 
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1. Stolica Dolnego Śląska. 
2. …. morska. 
3. Składane krzesło np. na plażę. 
4. Rafa … 
5. Owoce podobne do wiśni. 
6. Leśny, fioletowy owoc lub imię 
żeńskie. 
7. Nie żyją w nim ryby słodkowodne. 
                 Karina Piotrowska kl. 4c 

1. Może być mineralna lub gazowana. 
2. Pakujemy w nią rzeczy na wakacje.  
3. Rosną na pustyni. 
4. Daje mleko. 
5. Kwaśny, żółty owoc. 
6. Z żółtkiem w środku. 
7. W nim nosi się  książki do szkoły. 
                       Natalia Puciłowska kl. 4b 
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DODAWANIE\ODEJMOWANIE:  

MNOŻENIE i DZIELENIE:      
4x1=                7x2=              10x10=                 3x6=                  7x9=                  4:2=            
ZADANIA TEKSTOWE: 
1. Julka, Karolina i Nina jadły ciastka. Każda zjadła ich taką samą ilość. Ile ciastek zjadła każda 
dziewczynka, jeśli wszystkich było 15.  
Obliczenie:  
 
2. Jula, Zula, Kara, Nina i Kasia chodzą do klasy 6b. Ala, Zuza, Mela i Ania do 1c, a Oliwka i Olaf 
do 4a. Wiadomo, że klasę 6b i 4a uczy ta sama pani, a 1c inna. Jaką klasę kto uczy, jeżeli wiadomo, 
że pani Jola uczy dwie klasy, a pani Ula tylko jedną.  
Odpowiedź: 
               
                          Przygotowały: Karolina Szczepaniuk, Nina Rojewska  i Julia  Przybylska kl. 4d 

7+8= 

  

2+14= 

  

8+9= 14+24= 

  

17+72= 

  

100+0= 

42+31= 84-17= 0-0= 63-16= 28+37= 23-8= 
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    SPORT 

Egzamin klas szóstych 
   Sprawdzian szóstoklasistów odbył się 1 kwietnia b.r. Tego dnia wszystkie inne klasy miały wol-
ne. W szkole byli tylko „zerówkowicze”, czynna była również świetlica dla dzieci, które nie miały 
tego dnia opieki w domu.  
   Według większości szóstoklasistów sprawdzian był prosty i zrozumiały. Uczniowie do końca 
roku szkolnego otrzymają wyniki testu.  

Natalia Ojak kl. 4c 

Finał Ligi Mistrzów 2015    
   6 czerwca o godzinie 20:45 (w sobotę) na Stadionie Olimpijskim w Berli-
nie został rozegrany finał Ligi Mistrzów. FC Barcelona wygrała 3:1 z Juven-
tusem Turyn. W półfinale włoski klub nieoczekiwanie pokonał Real Madryt 
3:2 w dwumeczu (2:1 u siebie, 1:1 na wyjeździe), natomiast Katalończycy 
wygrali 5:3 z Bayernem Monachium również w dwumeczu (3:0 u siebie, 2:3 
na wyjeździe). W finale FCB grała 7 razy, 4 razy zwyciężyła. Juventus tak-
że w finale uczestniczył 7 razy, ale tylko dwa z nich wygrał.   
   Od pierwszych minut Juventus zaczął napierać na bramkę Barcelony, ale 
w 4. minucie nieoczekiwanie gola dla FCB zdobył Rakitić. Po ładnej akcji 
Neymara i Iniesty Chorwat strzelił z kilku metrów. W pierwszej połowie 

nikt nie wpisał się oprócz niego już na listę strzelców, choć Katalończycy mieli kilka dogodnych 
okazji na zdobycie bramki.  
   Na początku drugiej połowy Stara Dama, tak jak na początku pierwszej, przycisnęła rywala, 
lecz tym razem przyniosło to zamierzone skutki. W 55. minucie piłkę po strzale Carlosa Teveza 
do pustej bramki wbił niekryty Alvaro Morata. Obie drużyny przeplatały swoje akcje, ostrzeliwu-
jąc bramkę rywala. W 68. minucie dla FCB zdobył gola Luis Suarez, także dobijając odbitą przez 
bramkarza piłkę. 3 minuty później Neymar skierował piłkę do siatki, ale sędziowie uznali, że uczy-
nił to ręką. Do samego końca Stara Dama próbowała wyrównać, ale bezskutecznie. W 97. minucie 
Neymar znokautował rywala, strzelając gola po ziemi.  
   Chwilę po zdobyciu bramki sędzia zagwizdał po raz ostatni i po kilkunastu minutach puchar do 
góry podnosił Xavi – kapitan Barcelony.  

Mateusz Kitzol kl. 6d 

Spotkanie z Jose Torresem „Wrocławski Most Tolerancji” 
   Dnia 17 kwietnia b.r. naszą szkołę odwiedził Jose Torres, 
który poprowadził wykłady na temat tolerancji. Urozmaicał 
je muzyką. Opowiadał o tym, że trzeba szanować zdanie 
drugiej osoby oraz nie kierować się stereotypami. W cieka-
wy sposób rozmawiał z nami o różnych religiach, zwycza-
jach, kulturach i tradycjach.  
   Również zebranie z rodzicami 12 maja rozpoczęło się 
spotkaniem z J. Torresem pod hasłem „Sztuka – Zdrowie – 
Tolerancja”.  

Mariusz Gąsiewicz, Mateusz Pańczyszyn, Jakub Stefurak kl. 6a 
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KARTA PRACY: 

 
1. Czym jest dla Ciebie ekologia? Jakie słowa Ci się z nią kojarzą? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Jak dbasz o naszą planetę? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Rozwiąż rebus. Zapisuj pierwsze litery wyrazów. 

   
 

HASŁO: …………………………………………………………. 

   Nasza szkoła bierze udział w wielu działaniach proekologicznych, sama też organizuje liczne 
akcje i konkursy ekologiczne. 
- „EKOLOGICZNI PRZEZ CAŁY ROK” to temat X EDYCJI PROJEKTU EKOLOGICZNEGO 
„WROCŁAWSKIE DZIECI UCZĄ SEGREGOWAĆ ŚMIECI” pod patronatem Wydziału Edukacji    
i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Cele tego 
projektu to: świadome segregowanie śmieci, rozumienie znaczenia powtórnego wykorzystania 
surowców i podejmowanie przez uczniów działań zwiększających czystość w najbliższym otocze-
niu.  
   W tym kierunku od 14 lat prowadzony jest szkolny konkurs „ZBIERAMY MAKULATURĘ 
I PUSZKI, OCZYSZCZAMY ŚWIAT – POMAGAMY SZKOLE” oprócz makulatury i puszek ucz-
niowie segregują baterie, nakrętki, plastik. 
   W ramach projektu uczennice z klasy VI a – Wiktoria Korzecka i Kaja Urbaniuk przeprowa-
dziły lekcję „Jesteśmy ekologiczni” w klasie wychowawczej pani Ewy Podsiadło- III b. 

Konspekt 
Temat: Jesteśmy ekologiczni. 
- przedstawienie nas i dzieci 
- karta pracy i my mówimy wierszykiem, czym jest ekologia (z.1 na karcie pracy) 
- mówimy o koszach do segregacji śmieci i ich kolorach 
- ćwiczenia online — segregacja śmieci (link: http://scholaris.pl/resources/un/id/49420) 
- podzielenie dzieci na grupy, napisanie przez nie piosenki o ekologii. 
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Mamy swoich reprezentantów na finał Odysei Umysłu w USA 
   Drużyna z naszej szkoły w ramach programu Odyseja Umysłu na Ogólnopolskim Finale w Gdań-
sku w Problemie IV - “Odlećcie w kulki”  zajęła  II miejsce. W maju drużyna wyjeżdża na  Finały 
Światowe do USA. 

Laureaci IX Konkursu Recytatorskiego: „Psalmy – modlitwą pokoleń” 
   Konkurs został zorganizowany 10 marca 2015 przez Katolicki Klub Literacki „Źródło” przy pa-
rafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego: 
I miejsce w kategorii śpiew Zuzanna Nakonieczna - kl. 6d 
II miejsce w kategorii recytacja Barbara Lipiec - kl. 5b 
wyróżnienie w kategorii recytacja Zuzanna Janicka - kl. 4d  

Finał turnieju „Szachiści grają dla Polonii” 
   Informujemy, że  Jakub Musiała - uczeń kl. 5a, wziął udział w finale ogólnopolskiego turnieju 
szachowego rozegranego 22 kwietnia 2015 r. w Parlamencie RP. 
   Kuba po siedmiu rundach uplasował się na 3. miejscu wśród chłopców. 

XIX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Anglo- i Niemieckojęzycznej 
klasy I-III  - język angielski: 
I miejsce - Hanna Pużyńska kl.3a, II miejsce - Maksymilian Hasik kl.1d, III miejsce - Nicole 
Pawlowski kl.2e 
 klasy IV-VI - język angielski: 
I miejsce - Hanna Grześkowiak kl.6c, II miejsce - Agnieszka Semeniuk kl.4c, III miejsce - 
Wiktoria Rypuła kl.5d 
klasy I-III - język niemiecki: 
I miejsce - Gabriela Rotko kl.1a, II miejsce - Marta Paszkiewicz kl.3a, III miejsce - Amelia 
Walczyk kl.2a 
 klasy IV-VI  - język niemiecki: 
I miejsce - Oliwia Bąk kl.6a, II miejsce - Michał Klamczyński kl.5a, III miejsce - Hanna Kole-
buk kl.5a 

 Konkurs na przemówienia 
Tytuł "NAJLEPSZEGO MÓWCY SP 118" otrzymała Michalina Święcka z kl. 6d. 
Pozostałe miejsca zajęli: 
II  miejsce  Paweł Jarosz z kl. 6d, III miejsce Kaja Urbaniuk z kl. 6a 
Wyróżnienia: 
Karolina Butryn z kl. 6b, Nina Przegalińska z kl. 6c, Michał Gniadek z kl. 6d 

X Międzyszkolny konkurs "Dzieli nas pół wieku" 
   Hania Grześkowiak z kl. 6c w międzyszkolnym konkursie w XII LO we Wrocławiu  „DZIELI 
NAS PÓŁ WIEKU" - X EDYCJA, w kategorii PORTRET LITERACKI - otrzymała wyróżnienie. 

 Dwie nasze uczennice na Mistrzostwach Świata Dance World Cup w Bukareszcie 
Marta Wróbel z kl. 4d oraz Magdalena Erbert z kl. 4e pomyślnie przeszły kwalifikacje w Krako-
wie i będą reprezentowały nasz kraj na Mistrzostwach Świata Dance World Cup w Bukareszcie.  
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Miejski Konkurs Recytatorski Anglojęzycznej oraz Niemieckojęzycznej Literatury 
Dziecięcej 
   W języku niemieckim 1. miejsce w kategorii klas I-III wywalczyła Gabriela Rotko z kl. 1a, 3. 
miejsce w kategorii klas IV- VI -  Oliwia Bąk z kl. 6a.   
   W języku angielskim w kategorii klas I-III Hanna Pużyńska z kl. 3a otrzymała wyróżnienie.  

Laureaci konkursu czytelniczego klas trzecich pt. „Znam baśnie Andersena”: 
I miejsce: Marta Paszkiewicz kl. 3a, Cezary Surmiak kl. 3c 
II miejsce: Weronika Mikuśkiewicz, kl. 3c, Filip Jadwiszczak, kl. 3c 
III miejsce: Marcel Marusiak, kl. 3d 

Wyniki VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik 
 GABRIELA OLSZOWA- kl. 1 b i MAJA PACIA kl. 1f zdobyły 72 punkty- czyli 100% i otrzy-
mały nagrodę główną, a  uczniowie ALICJA ZABIEGAŁA kl. 1d i FILIP KOSMACZ z kl. 1c 
uzyskali 69 punktów - czyli 96% i również otrzymają nagrodę.  

Uczennica z naszej szkoły na podium międzynarodowego konkursu Taekwon-do 
   Karolina Wąsowska z kl. 4a zdobyła srebrny medal w Taekwon-do podczas Międzynarodowe-
go Turnieju Taekwon-do ANXUR BATTLE TERRACINA 2015 we Włoszech.  

Rozstrzygnięcie Konkursu „Najładniejszy gabinet lekcyjny 2014/2015” 
Przedstawiamy zwycięzców tegorocznego konkursu na najładniejszy gabinet lekcyjny: 
W kategorii klasy 0-III gabinety z najwyższą ilością punktów to: 
- sala 02 – opiekunowie p.  K. Piotrowska, p. M. Waluśkiewicz, 
- sala 40 – opiekunowie p. K. Kwasigroch, p. D. Olenderek, 
- sala 39 – opiekunowie p. E. Jeziorek, p. L. Cichal/p. J. Skotnicka  
oraz  wyróżnienie dla p. A. Zasańskiej – gabinet nr 23. 
W kategorii klasy IV-VI  gabinety z najwyższą ilością punktów: 
- sala 16 – opiekun p. A. Jakubowska, 
- sala 61 – opiekunowie p. A. Dzierżanowska-Słowik, p. P. Kuśmierek , 
- sala 21 –opiekunowie p. E. Krzyżaniak, p. A. Madej, 
- sala 66 – opiekunowie p. T. Sienkiewicz, p. M. Bednarkiewicz. 

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły 
     Dnia 18 maja w bibliotece szkolnej odbył się konkurs wiedzy o Patronie szkoły. W konkursie 
udział wzięli uczniowie klas V w ramach edukacji lotniczej. Wyniki konkursu: I miejsce - klasa 
5a, II miejsce - klasa 5b,  III miejsce - klasa 5c, IV miejsce - klasa 5d. 

XV Miejski konkurs matematyczny 
Dnia 28 kwietnia b.r.  reprezentacja uczniów klas III: Antonina Berus z kl. 3a, Marcel Butryn 
z kl. 3b, Cezary Surmiak z kl. 3c, Philip Kasprzak z kl. 3d -  wzięła udział w  konkursie ma-
tematycznym w SP nr 46. Był to etap dzielnicowy. Wszyscy dostali dyplomy i książki.  

Konkurs czytelniczy klas II "Kubuś Puchatek" 
   I miejsce – Justynka Kładoczna kl. 2d, II miejsce – Oliwia  Żygadło kl. 2e, III miejsce – 
Karina Leśkiewicz kl. 2a.  Wyróżnienia: Weronika Kiniorska kl. 2d, Hanna Rzatkiewicz kl. 
2e, Amelia Szawernoga kl. 2e. 
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   Jednym z zadań w ramach realizacji projektu „WDUSŚ” był „Zwiad Ekologiczny- na Osiedlu 
Kosmonautów”, który polega na wyszukiwaniu dzikich wysypisk śmieci. Uczniowie wykonali to zada-
nie na „6 z plusem”. 

           

    
   Fundacja Ekorozwoju w ramach projektu  „ Eko-Centrum Wrocław” prowadziła warsztaty. 
Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w tych warsztatach: zajęcia z klimatem,  wiem, co jem, 
moje miasto-czyste miasto. 

                                                                                    

         
- LUTY MROZEM MALUJE, MÓJ ZWIERZAK MNIE POTRZEBUJE” międzyszkolny – multimedial-
ny - NATASZA PTAK  kl. 6a-  I miejsce 
-WIOSNA WSZĘDZIE” międzyszkolny - fotograficzny Gimnazjum nr 5 - NATASZA PTAK -    
III miejsce 
- „PODWÓRKA WROCŁAWIA”(WDUSŚ) międzyszkolny -fotograficzny - NATASZA PTAK –      
II miejsce 
 SZKOLNY  KONKURS   PRZYRODNICZY  
- „Z ATLASEM  PRZEZ ŚWIAT”  - ZUZANNA NAKONIECZNA I DOMINIKA NOWAKOWSKA 
kl. 6d - I miejsce , MATEUSZ KITZOL kl. 6d - II miejsce , PIOTR MATEJEK kl. 6d – III miej-
sce  
-„ODKRYWAMY TAJEMNICE ŚWIATA ZWIERZĄT” - LENA FRANKOWSKA kl. 6a - I miejsce,  
KAJA URBANIUK kl. 6a -  II miejsce,  MARTYNA BACZMAŃSKA kl. 6c -  III miejsce  
 

- MIĘDZYNARODOWY KONKURS EKOLOGICZNO-PROZDROWOTNY  „ROWEROWY ZAWRÓT 
GŁOWY” pod hasłem „NA ROWERZE-ZDROWO, PIĘKNIE I CIEKAWIE” :  
Praca plastyczna „Historia roweru w obrazkach”- GABRIELA SURGUT kl. 6a  - wyróżnienie. 
                                                        Przygotowała  i udostępniła zdjęcia pani Elżbieta Wdowczyk  
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                                 David Almond: Skrzydlak  
   Historia ta zaczyna się dość niewinnie. Rodzinna przeprowadzka, zmiana 
otoczenia, nowi ludzie i miejsca, nowe, tajemnicze i rozpadające się garaże... 
   Pewnego dnia, gdy chłopiec o imieniu Michael wkracza na teren zakazany 
(chodzi tu oczywiście o garaż), oprócz pajęczyn, zdechłych much i gazet 
sprzed 50 lat odkrywa coś jeszcze... Pewne stworzenie, ni to człowiek, ni 
ptak, zamieszkuje stary budynek. Jego chrapliwy, skrzeczący głos prosi 
chłopca tylko o jedno - aspirynę oraz tajemnicze 27. i 53. Czy chłopcu uda się 
pomóc mieszkańcowi garażu? Jakie sekrety skrywa Skrzydlak? Do czego 
służą człowiekowi łopatki? 
   Piękna, interesująca historia o życiu, pełna złotych myśli. Pomoże nam pa-
trzeć na świat z zupełnie nowego, lepszego punktu widzenia. 
                                                                                                                     Karolina Butryn kl. 6b 

                                Ronja, córka zbójnika 
   Książka „Ronja, córka zbójnika” opowiada o zbójnickiej córce, urodzonej 
podczas burzy na zamku Mattisa. Odkąd dziewczyna dowiaduje się o lesie, 
spędza w nim cały czas. Pewnego dnia jednak w jej życiu pojawia się problem 
– do północnej części zamku dostaje się wielki wróg Mattisa, Borka. Ronja 
zaprzyjaźnia się z jego synem. Ponieważ oboje mają dość ojcowskich sprze-
czek, postanawiają uciec. Jak to się skończy? Sami się przekonajcie!                                                         
                                                                                   Magda Dudziak kl. 4c 

                                           Dziewczynka z Szóstego Księżyca 
   Już tytuł tej książki mnie zaciekawił. Byłam bardzo ciekawa Szóstego Księży-
ca. Książka opowiada o dziewczynce, która ma na imię Nina. Miała ona dziadka 
alchemika, którego bardzo kochała. Rodzice Niny są naukowcami i nie spędzają  
z córką wiele czasu. Dziewczynka chciała pojechać do ukochanego dziadka, ale 
dowiaduje się, że on nie żyje. Jedzie więc do swojej niani i pokojówki dziadka. 
Wraz ze swoimi przyjaciółmi odkrywa dziadkowe tajemnice. Próbuje zniszczyć 
wroga dziadka, ale czy jej się uda?  
Są jeszcze kolejne części tej serii książek. Bardzo polecam –  
                                                                                                                    Zuzanna Tabisz kl. 4b 

                                    Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu 
   Zwiadowcy to seria książek, których jest razem dwanaście. Opowiada o przy-
godach piętnastoletniego Willa. Will od zawsze chciał być rycerzem, ponieważ 
myślał, że jego ojciec nim był. Nie nadawał się jednak, by nim zostać: zwinny, 
szybki, ale mizernej budowy. Baron Arald, który decydował o losie młodego 
Willa postanowił, że młodzieniec zostanie zwiadowcą.  
Książka jest bardzo interesująca, gdy się ją czyta, traci się poczucie czasu. 
Przenosi nas w czasy średniowiecza, w którym odbywa się mnóstwo walk. Do 
przeczytania zachęciła mnie siostra. Książka nie jest bardzo gruba, ma ciekawą 

okładkę, na której jest krótki opis książki, zachęcający do czytania. 
   Mam nadzieję, że również wam ta seria się spodoba. 
                                                                                                           Katarzyna Głogowska kl. 4c 
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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:  
   W jednym pokoju są trzy żarówki, a w drugim mężczyzna i włączniki do wszystkich trzech. 
Człowiek nie wie, który włącznik zapala którą żarówkę – musi się dowiedzieć. Do drugiego pokoju 
może wejść tylko jeden raz. Co musi zrobić?  

Magda Dudziak kl. 4c 

Piegus 
Składniki: 
- ¾ szklanki cukru 
- szklanka maku 
- szklanka dowolnej mąki 
- szklanka białek  
- ½ kostki stopionego masła 
                                                          Sposób przygotowania:  
Ubić białka z cukrem na sztywną pianę. Powoli, delikatnie mieszając dosypywać mąkę, mak i dole-
wać stopione masło. Wszystko wylać równomiernie na blachę przykrytą papierem do pieczenia. 
Piec ok. 40 min., pokroić, podać na stół i zjeść ze smakiem  :).                      Magda Dudziak kl. 4c 

Serowe robaczki 
Składniki: 
- serek homogenizowany (najlepiej naturalny) 
- jajko 
- 3 łyżki mąki pszennej 
                                                          Przygotowanie: 
   Wymieszaj wszystkie składniki, by powstała gładka masa. Kładź na wrzą-
cą, osoloną wodę małą łyżeczką. Gotuj, aż kluseczki wypłyną. Podawaj z cukrem i odrobiną masła. 
Można też polać jogurtem lub śmietaną.  

Natalia Puciłowska kl. 4b 

Masło orzechowe 
Składniki: 
- 2 szklanki prażonych solonych orzeszków ziemnych. 
                                                         Sposób przygotowania: 
   Orzeszki prażymy na suchej patelni lub na blasze w piekarniku rozgrza-
nym do 170 °C, mieszając od czasu do czasu. Potem należy je umieścić w blenderze i miksować 
przez ok. 15 minut. Będą one zmieniały swoją konsystencję, aż powstanie gładka, oleista masa do 
smarowania. Gotowe masło można przechowywać w lodówce do miesiąca. 
Smacznego!                                                                                                    Marta Ryndak kl. 5b 
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UWAGA! 
   Ty też możesz być współtwórcą Ikarka - masz możliwość zamieszczenia u nas swoich tekstów 
lub rysunków. Zapraszamy do redakcji gazetki (w bibliotece). 
    Jeżeli masz jakieś uwagi i komentarze dotyczące gazetki lub naszej pracy, napisz do nas 
(tradycyjnie lub elektronicznie – adres e-mailowy znajdziesz na ostatniej stronie). Za wszystkie 
cenne uwagi serdecznie dziękujemy!                                                                                                                                      
                                                                                                                                      Redakcja                                                   

Czy wiesz, że:  
- dziobak jest jedynym ssakiem, który znosi jaja; 
- najwyższy kaktus ma 12 metrów i waży 6 ton; 
- każda góra "rośnie" 5 milimetrów rocznie; 
- co roku ginie ok. 13 milionów hektarów lasów; 
- Europa (jeden z księżyców Jowisza) najprawdopodobniej posiada pod lodową skoru-
pą ocean ciekłej wody. 

Mateusz Pańczyszyn kl.6a 
 

- W Wenezueli benzyna kosztuje ok. 6 gr za litr! 
- Osoby uzdolnione plastycznie lub muzycznie są kilka razy bardziej podatne na choroby psy-
chiczne. 
(źródło Internet) 

Jakub Stefurak kl. 6a 

  Fot. Internet 

                         Dalyan  
   Dalyan to mała wioska rybacka położona na wschodnim brzegu 
rzeki Dalyan w Turcji. W okolicach Dalyanu można natknąć się na 
wiele starożytnych pamiątek, jak np. grobowce likijskie. Polecam 
wycieczki do tego miejsca. Jednym z ważniejszych punktów pro-
gramu każdej wycieczki do Dalyanu są kąpiele błotne w pobliżu 
jeziora Koycegiz. Kąpiele te oczyszczają skórę, upiększają oraz 
leczą niektóre choroby.  

   Jest tam naprawdę pięknie, jest również wiele ładnych plaż, np. Plaża Iztuzu. Polecam! 
Wiktoria Korzecka kl. 6a 

Kolejkowo 
    We Wrocławiu powstało Kolejkowo - największa w Polsce makieta 
kolejowa. Mimo, że w nazwie wspomniane jest tylko o kolei, na ma-
kiecie można odnaleźć także cyrk i Śnieżkę oraz rzeczywiste ele-
menty Wrocławia. Można bawić się tam szukając różnych, ukrytych 
lub wystawionych na widok, zwierzątek. Są tam pieski, kotki, kozy, 
da się też wypatrzyć krokodyla, stanowiącego dowód żartobliwości 
twórców makiety. Sądzę, że warto zwiedzić to piękne miejsce. 

 Magda Dudziak kl. 4c  
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     KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
Sonic 

   Sonic to seria gier na konsolę, w późniejszych latach też na komputer. Pierwsza 
część została wydana w 1991 roku przez firmę SEGA. Gra przedstawia przygody 
niebieskiego jeża i jego przyjaciół, każde z nich ma swoją umiejętność. Gracz przemierza kolej-
ne poziomy zwane strefami, które z kolei dzielą się na akty. W każdej strefie gracz ma za zada-
nie jak najszybsze przemierzenie planszy, kolekcjonując przy tym jak największą liczbę pierście-
ni. Gracz musi uważać na przeciwników w postaci robotów zwanych badnikami, które jako źródło 
swego zasilania zawierają zwierzątka – wspomniane istoty można zwykle uwolnić przez zniszczenie 
robota (tzw. boss). 

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

                                        Wersje programu POWER POINT 
   Od czasu, kiedy program Power Point do wykonywania prezentacji zaczyna pojawiać się w 
coraz nowszej wersji, nasze pliki mogą nie odtwarzać się w innych komputerach. Kiedy np. zrobi-
my prezentację w wersji Power Pointa 2008, nie otworzy się ona w wersji 2012. Taka sytuacja 
może zaistnieć, gdy wykonujemy prezentację na zadanie domowe i nie otwiera się ona w kompu-
terze nauczyciela. Wówczas taki plik trzeba przekonwertować do starszej lub nowszej wersji.   

Natalia Ojak kl. 4c 

Promocja zdrowia w Gimnazjum 18 
   Dnia 16.04 b.r. razem z moją klasą 6b poszliśmy do Gimnazjum nr 18, gdzie mieliśmy przyjem-
ność uczestniczyć w promowaniu zdrowego odżywiania. Degustowaliśmy wiele smacznych potraw: 
owocowych szaszłyków, warzyw, sałatek, ciast… Jednak oprócz jedzenia były tam jeszcze inne 
atrakcje. Oglądaliśmy występy taneczne gimnazjalistów (w których mogliśmy brać udział), a 
później uczestniczyliśmy w zabawach sportowych. 
   Impreza bardzo mi się podobała i z radością wspominam tamten czas. 
                                                                                                                   Karolina Butryn kl. 6b 

      BYLIŚMY TAM 

Wycieczka do Sky Tower i Pałacu Królewskiego 
   16 kwietnia 2015r. cała nasza klasa 6d wybrała się do Sky Tower oraz 
Pałacu Królewskiego. W szkole zebraliśmy się o godz. 8:00. Gdy wszyscy byli 
gotowi do wyjścia, udaliśmy się na przystanek, a następnie tramwajem doje-
chaliśmy do Sky Tower. Najpierw poszliśmy na kręgielnię. Bawiliśmy się 
świetnie. Po godzinie gry, wjechaliśmy na taras widokowy Sky Tower, znaj-
dujący się na wysokości 200 m. Widoki były nie do opisania. Wrocław z góry 
przypominał grę, w której buduje się miasto. Mnie osobiście spodobało się 
to, że można było zobaczyć, jak ludzie potrafią nierówno parkować samo-
chody.  
   Zjechaliśmy windą w dół i poszliśmy spacerem do Pałacu Królewskiego, 

znajdującego się przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Weszliśmy do środka i obejrzeliśmy ekspona-
ty. Wystawa dotyczyła historii Wrocławia. Można było zobaczyć, jak wyglądały między innymi 
stare monety, karty do gry lub ujrzeć plakaty propagandowe z czasów PRL.  
   Po wyjściu z muzeum wróciliśmy do szkoły i wycieczka się zakończyła.  

Mateusz Kitzol kl. 6d 
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             Czarodziejka Iza 
- Abrakadabra Bam-biri-bam – wymówiła zaklęcie czarodziejka Iza. Jabłko powiększyło się nie-
znacznie i spadło ze stolika. 
- Robisz postępy – stwierdził nauczyciel Izy, pan Abrakadabra. Iza wzruszyła ramionami.  
- Małe postępy – sprostowała. 
Pan Abrakadabra przekartkował Wielką Księgę Zaklęć. 
- Poćwiczysz teraz zmienianie swojego wyglądu – postanowił nauczyciel. Czarodziejka usiadła 
przed lustrem i zaczęła szeptać zaklęcie: 
- Włosy niebieskie, oczy zielone, możliwości nieskończone. 
Gdy otworzyła oczy miała długie, niebieskie, kręcone włosy i zgniłozielone oczy. 
- Fuj! – oceniła swój wygląd Iza. 
- Odczaruj się – polecił pan Abrakadabra. 
Uczennica wyszeptała zaklęcie, spojrzała w lustro i zauważyła, że ma na nosie wielką brodawkę. 
- Ojej! – jęknęła czarodziejka – odczaruj mnie, proszę!  
- Nie da się – nauczyciel rozłożył ręce – kto zaczarował, musi odczarować … 
Ups! 

Zuzanna Tabisz kl. 4b  

Senna przygoda 
    Była raz sobie dziewczynka urodzona i wychowana na morzu. Na imię dano jej Ala. Gdy miała 
pięć lat, umiała z pamięci wymienić wszystkie możliwe manewry, gdy miała dziesięć lat radziła 
sobie przy sterze i w roli „oka”, jako piętnastolatka wciągała żagle i pomagała bez problemu zmę-
czonej po ciężkiej pracy załodze. W dzień jej szesnastych urodzin rozpętał się wielki sztorm, 
choć wszyscy mogliby przysiąc, że jeszcze przed chwilą niebo było bezchmurne. Fale unosiły sta-
tek niczym łupinkę orzecha. Był to największy sztorm od wielu lat. Maszty, (z których oczywiście 
żagle zostały zwinięte) złamały się i zmyło parę przydatnych rzeczy oraz … rodziców Ali. Przez 
kilka dni statek poruszał się tylko przez delikatne teraz i wolne fale. Dwudziestego drugiego dnia 
wyrosła przed załogą statku wyspa. Marynarze zakotwiczyli statek i szalupami popłynęli na ląd. 
Zaopatrzyli się w wysokie drzewa na maszty. Ubili parę ptaków i „sarnowatych” zwierząt. Gdy 
mieli już wracać na pokład, zobaczyli jaskinię. Postanowili do niej wejść. Znaleźli tam młodzieńca 
w pięknym stroju, który zapytał; 
- Czy na waszym pokładzie jest jakaś dama? 
- Skąd wiesz, że przypłynęliśmy na statku? – odpowiedział pytaniem na pytanie jeden z maryna-
rzy. 
- Po prostu ją przyprowadźcie – rzekł młodzieniec, a załoga z jakiegoś powodu go posłuchała.  
Książę, (bo musicie wiedzieć, że ów młodzieniec był księciem), pokochał Alę od pierwszego wej-
rzenia, a ona czuła to samo. Okazało się, że z wyspy jest przejście do ukrytego miasta, w którym 
Książę wraz ze swoją wybranką żyli długo i szczęśliwie.  
Aż w końcu Ala obudziła się. Znów miała szesnaście lat i rodzice składali jej życzenia. 

Magda Dudziak kl. 4c 
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- O czym? 
- O Wielkanocy i o wiośnie. 
- Ile czasu trwał? 
- Jedną godzinę. 
- Jakie postaci grały w przedstawieniu? 
- Był baranek, zajączek, dzieci, pani, króliczek, kura i pisanki. 
- Były piosenki? 
- Były, o wiośnie. 
- Gdzie rozgrywała się akcja przedstawienia? 
- W parku. 
- Czy występ się podobał? 
- Tak, wszyscy klaskali.. 
                                                                                                 Marta Ryndak, Ania Tompol kl. 5b 

Wąż mahoniowy 
   Wąż mahoniowy jest to średniej wielkości wąż. Sami-
ce osiągają zazwyczaj 130 cm długości (nie przekracza-
ją 150 cm) samce są o wiele mniejsze i maksymalnie 
osiągają 90 cm (choć przeważnie dorastają 70 cm). 
Świeżo urodzone osobniki mają około 15 -25 cm, a ta 
rozpiętość wielkości noworodków wynika z ilości i wiel-

kości jaj złożonych przez samicę. Ciało węża mahoniowego jest szczupłe, o okrągłym przekroju, 
mniej więcej równej grubości na całej długości. Pokrywają je drobne gładkie łuski (27 - 29 w 
rzędzie), które są tak delikatne, że wiele osób niezwiązanych z terrarystyką nazywa tego węża 
aksamitnym. W naturze jedzą różnorodny pokarm - drobne ssaki (myszy, szczury, norniki, my-
szoskoczki, a nawet nietoperze), ptaki, ich pisklęta i jaja, płazy, inne gady oraz ich jaja. Nie 
opuszczają także w swej diecie przedstawicieli własnego gatunku (znane są przypadki kanibali-
zmu wśród dorosłych i młodych osobników). W warunkach terraryjnej hodowli podajemy wężom 
mahoniowym głównie gryzonie laboratoryjne - myszy, młode szczury, chomiki, myszoskoczki. 
Bezproblemowo można je przyzwyczaić do przyjmowania martwych zwierząt. 

Kasia Głogowska kl. 4c 
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  Rys. Internet 

Sarna 
   Sarna zaliczana jest do rodziny jeleniowatych. Samica sarny 
jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem lub kozłem, 
młode zwie się zaś koźlętami. Długość ciała tego zwierzęcia 
dochodzi do 140cm. Liczba jej młodych w miocie może wynosić 
od  1 do 3. Żyje od  5 do 12 lat. Ciąża u saren zapłodnionych w 
okresie letniej rui (od połowy lipca do połowy sierpnia) trwa 
prawie 10 miesięcy - a nie 9, jak u człowieka, a w przypadku 
zapłodnienia w listopadzie lub grudniu – 4,5 miesiąca (zimowa ruja występuje u kóz niezapłodnio-
nych w czasie rui letniej). Sarny zimą mają charakterystyczne białe plamy na pupach, latem 
plamy są blado żółtawe lub blado brązowe. Letnie ubarwienie saren mocno różni się od zimowe-
go. Tylne nogi tych zwierząt są nieco dłuższe niż przednie.  
Młode sarenki mają białe ciapki na sierści.                                                                                                    
                                                                                                                 Magda Dudziak kl. 4c    
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                                        WYWIAD Z PANIĄ Jolantą Dyjakon 

          WYWIAD Z KLASĄ 2a 
   31 marca b.r. uczniowie z kl. 2a wraz z paniami Paulą Banaszak i Mariolą Paulewicz odwiedzili 
Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej. Dzieci były aktorami w przedstawieniu   
o Wielkanocy i wiośnie. O tym wydarzeniu opowiedziały w krótkiej rozmowie z redaktorkami 
naszej gazetki. 
- Gdzie byliście? 
- U dziadków. 
- Gdzie to było? 
- Obok stadionu. 
- Co tam robiliście? 
- Był występ. 

- Dzień dobry, jesteśmy z redakcji gazetki „Ikarek”, czy możemy przeprowadzić z panią wywiad? 
- Tak, oczywiście. 
- Jest pani nauczycielem matematyki, dlaczego wybrała pani ten przedmiot? 
- Ponieważ mam ścisły umysł, lubię jasne i konkretne rzeczy. 
- Gdyby pani miała uczyć innego przedmiotu niż matematyka, co by pani wybrała? 
- Gdybym nie miała uczyć matematyki, chciałabym uczyć w technikum termodynamiki, przekazy-
wania ciepłej masy. 
- Co lubi pani najbardziej w swoim zawodzie? 
- Najbardziej lubię kontakt z dziećmi. 
- Jaki materiał szkolny lubi pani najbardziej omawiać? 
- Najbardziej lubię omawiać materiał z klasy szóstej – wyrażenia i równania algebraiczne, lubię 
też materiał klasy piątej – pola figur i ułamki. 
- Czy w tym zawodzie często używa się kalkulatora? 
- To zależy. W podstawówce nie używam, ale w matematyce wyższej używam. 
- Jakiego przedmiotu nie lubiła pani w szkole swoim dzieciństwie? 
- Nie lubiłam przedmiotów humanistycznych, a najbardziej historii! 
- Jaki przedmiot lubiła pani najbardziej? 
- Oczywiście matematykę, jak również w-f. 
- Jakich uczniów pani sobie ceni? 
- Ogólnie lubię uczniów, ale najbardziej tych konsekwentnych, niepoddających się, wytrwałych     
i oczywiście myślących! 
- Czego pani nie lubi w zachowaniu uczniów podczas lekcji? 
- Nie lubię, jak uczniowie podczas lekcji przerywają mi, jak tłumacze coś ważnego. 
- Zdradzi nam pani sekret, jak dobrze opanować matematykę? 
- Na pewno konsekwentne powtarzanie materiału z lekcji i robienie przynajmniej trzech przykła-
dów. 
- Jakie jest pani hobby? 
- Moim hobby jest sport (siatkówka i piłka ręczna) oraz medycyna niekonwencjonalna. 
- Jak pani lubi spędzać czas wolny od pracy? 
- Lubię czytać książki, jeździć na rolkach i rowerze oraz chodzę na salę gimnastyczną, a także 
pielęgnuję swój ogród. 
- Dziękujemy za rozmowę. 
- To ja bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania. 

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

  Rys. Internet 
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                                        Przemówienie Michaliny Święckiej z kl. 6d 
   W dniu 27 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs na przemówienia. W zmaganiach 
retorycznych wzięli udział uczniowie z klas szóstych. Tematy konkursowe wiązały się tegorocz-
nymi priorytetami szkoły: 

1. „Nauka, czyli brama do szczęśliwego życia.” 
2. „Nowoczesne technologie - szanse czy zagrożenia dla ludzkości?” 
3. „Kultura w sieci - wyzwane naszych czasów.” 
4. „Cisza w szkole - prawo czy przykry obowiązek?” 
5. „Kto jest moim życiowym autorytetem?” 

   Tytuł "NAJLEPSZEGO MÓWCY SP 118" otrzymała Michalina Święcka z kl.  6d. Poniżej pre-
zentujemy jej wypowiedź.   

                           Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
     Moim zadaniem jest przekonanie Was, że nauka jest bramą do szczęśliwego życia. Zgadzam 
się z powyższą tezą, a najbardziej istotne argumenty przedstawię w niniejszym wystąpieniu. 
     Jesteśmy z pokolenia, którego rodzice nieustannie przypominają: „Ucz się, ucz, bo nauka to 
potęgi klucz”. Wielu z nas słyszy to niemal codziennie, kiedy zadanie domowe nie chce robić się 
samo. Tak, tak, wiem, o czym mówię…. Czy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest nau-
ka? Bo nauka to nie tylko siedzenie godzinami nad zeszytami i wkuwanie podręczników na pamięć. 
Nauka oznacza coś więcej niż „uczenie się”, „kształcenie”, „edukacja”. W myśl „Słownika Języka 
Polskiego” PWN, nauka to „ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w pewien system”. Brzmi skomplikowa-
nie, zatem uprośćmy: 
     „Nauka to ogół wiedzy”: Czym jest wiedza? I co ma wspólnego z nauką? Wiedza to pewna 
praktyczna umiejętność. To nabywanie nowych wiadomości w każdy możliwy sposób. To pewien 
ciągły, ale chaotyczny proces pozyskiwania ogromu informacji. Wiedzę zdobywać może zatem 
każdy i w każdej sytuacji: robotnik, profesor, dziecko, senior, na przystanku tramwajowym, w 
kolejce na poczcie, na wakacjach, buszując w necie. Słynny grecki filozof Sokrates powiedział 
kiedyś: „Wiem, że nic nie wiem.” Oznacza to świadome przemyślenie, że posiadanie ogromu wie-
dzy nie jest czymś zamkniętym. Wiedzę trzeba pozyskiwać ciągle, i ciągle, i ciągle: to działanie, 
które nie ma końca. 
     Nauka to jednak coś więcej niż sama wiedza. Nauka to uporządkowany sposób nabywania 
wiadomości, to porządkowanie natłoku informacji, które do nas docierają. Nauka nie może więc 
być przypadkowa. I to właśnie o taki rodzaj nauki chodzi, kiedy twierdzimy, że „jest bramą do 
szczęśliwego życia”. Efektem takiej nauki jest mądrość. Żeby pokazać Wam tę zależność, odwo-
łam się do matematyki: kiedy zsumujemy wiedzę i naukę, otrzymamy mądrość. Czyli: Wiedza + 
Nauka = Mądrość. Adam Mickiewicz stwierdził kiedyś: „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale 
mądrości musimy nauczyć się sami”, tzn. wiedzę zdobywać możemy np. wzorując się na autoryte-
tach, słuchając rodziców czy nauczycieli, ale żeby być mądrym, musimy na to sami zapracować. 
Niekiedy bardzo ciężko…. 
     Czy nauka jest zatem bramą do szczęśliwego życia? Zdecydowanie tak. Dzięki niej jesteśmy 
bardziej otwarci na nowe wiadomości. Dzięki naukowemu myśleniu nabieramy zdolności podejmo-
wania właściwych decyzji, logicznego rozumowania i ”nie tracenia głowy”, tzn. w trudnych sytua-
cjach wiemy, jak postępować i zachowujemy zimną krew. Nauka to odkrywanie świata, znajdowa-
nie odpowiedzi na różne pytania. W ten sposób nauka otwiera drzwi do tego, co znane i do tego, 
co jeszcze nieznane. A ponieważ człowiek jest istotą poszukującą, przekraczając coraz to nowe 
bramy poznania, dzięki nauce staje się szczęśliwy. Musi tylko chcieć uczyć się, by pozyskać 
„potęgi klucz”, który będzie mu pomocny w otwarciu bram świata.  
     Dziękuję za uwagę! 

                                                                                               Michalina Święcka kl. 6d 
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KĄCIK FILMOWY... 

 

Big Hero 6 
   „Wielka Szóstka” to film animowany. Opowiada o Hiro, chłopcu, 
którego upodobaniem są walki robotów. Pewnego dnia jego starszy 
brat Tadashi, studiujący na uczelni nauk ścisłych i robotyki, poka-
zuje Hiro wynalazki swoje i przyjaciół. Od tego czasu chłopiec chce 
się dostać na tę uczelnię, do profesora Callaghana. Gdy jego brat 
ginie w pożarze budynku, Hiro uruchamia Baymaxa, robota, którego 
stworzył Tadashi. Później zaprzyjaźnia się z robotem, którego 
zadaniem jest leczyć ludzi. Programuje go i wspólnie przeżywają 
przygodę życia. Razem z przyjaciółmi zostają super-bohaterami.  
   Film jest wzruszający i warto go obejrzeć. Budzi w nas wiele 

pozytywnych uczuć i mnóstwo radości. Pokazuje, że istnieje dobro, ale i zło. Jednak nieraz boha-
terowie ponoszą straty. Baymax ginie w otchłani przepaści, ratując Hiro i córkę Callaghana. Ale, 
spokojnie… 
   W efekcie końcowym i Baymax jest super-bohaterem. 
                                                                                                 Polecam film – Natalia Ojak kl. 4c  

Koralina 
   Gdy obejrzałam ten film, pierwszym określeniem, jakie przyszło mi na 
myśl, było: „horror dla dzieci”. Film bez przerwy trzyma w napięciu. Opo-
wiada o dziewczynce, która wraz z rodzicami przeprowadza się do wiel-
kiego, podzielonego na trzy części domu.  
   Rodzice nie mają czasu dla Koraliny. Bohaterka odkrywa drzwiczki 
prowadzące do świata, w którym wszystko jest lepsze. Pozornie lepsze, 
bo pewnego dnia okazuje się, że Druga Matka, która dotąd była przez 
Koralinę uważana za jedyną pomoc, zamierza przyszyć jej guziki zamiast 
oczu. Dziewczynka próbuje uciec, a gdy jej się to udaje, okazuje się, że 
czarownica coś zrobiła z jej rodzicami. Czy Koralina pokona wiedźmę? 
Czy uratuje swoich rodziców? Aby się tego dowiedzieć, obejrzyjcie film, 
polecam.  

Magda Dudziak kl. 4c 

 Dom 
   Jest o film animowany o kosmitach jednej rasy. Jeden z nich jest jed-
nak z „innej gliny”. Nazywają go Och, ponieważ gdy tylko coś zrobi, całej 
jego rasie grozi zagłada. Pewnego dnia, gdy Och próbuje ulepszyć swoją 
planetę, rozwala ją na kawałki! Gdzie kosmici się przeniosą? Czy Och 
zostanie wyrzucony poza grupę? Czy uda się ocalić Ziemię przed inwazją 
obcych? Na te pytania znajdziesz odpowiedź, oglądając ten film. Poleca-
my bardzo, ponieważ jest to film o przyjaźni i o tym, że nawet jeśli ktoś 
inaczej wygląda i zachowuje się, to może się dopasować.  

Karolina Szczepaniuk i Julia Przybylska kl. 4d 


