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 Alina Rodak przy współpracy Ewy Stawińskiej 

 i Joanny Dominik 
 

 Wybrały: Magda Dudziak 5c, Anita Kościelny 5c, Marta Paszkiewicz 4a, Natalia Szczapińska 5b  

Pani mówi do  Jasia: 
-Powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym. 
-Koń ciągnie wóz. 
-Brawo! Teraz tryb rozkazujący. 
-Wio! 

   Tato Jasia zawsze parkował swój samochód 
przed blokiem, a ponieważ nie miał alarmu, 
wieszał kartkę z napisem: „Brak benzyny, silni-
ka i akumulatora.” 
Pewnego dnia ktoś dopisał: „To koła też Ci nie 
będą potrzebne”. 

Młody tygrys pierwszy raz daje przedstawienie 
w cyrku. Zaciekawiony pyta mamę. 
-Kto tam siedzi? 
-To są widzowie, ale ich nie musisz się bać. Wi-
dzisz przecież, że są za kratami! 

Co wołają kurczaki, jak ich drużyna wygrywa mecz? 
- Hip, hip, kura! 

- Jak się nazywa brat Księżniczki na Ziarnku 
Grochu? 
-Jaś Fasola. 

Przed sądem zeznaje łysy świadek: 
- ...I kiedy zobaczyłem oskarżonego, 
jak strasznie krzyczy na biednego 
zwierzaka, to włosy zjeżyły mi się na 
głowie! 
- Uprzedzam pana - przerywa sędzia - 
zeznaje pan pod przysięgą. 

Jasiu chwali się Sebastianowi:  
- Sebastianie, zgadnij, co dostałem na Gwiazdkę?  
- Co?  
- Trąbkę, ona jest super!  
- Mówiłeś, że dostaniesz coś lepszego niż trąbkę.  
- Ale ona jest super, dzięki niej zarabiam 10 zł dziennie.  
- W jaki sposób?  
- Tata daje mi pieniądze, żebym przestał trąbić.  Na stadionie dziecko pyta ojca: 

- Tato, po co oni biegną? 
- Pierwszy na mecie dostanie nagrodę. 
- A reszta po co biegnie? 

Przychodzi Jaś do domu i mówi do mamy:  
- Mamo, mamo mam dwie wiadomości: jedną 
złą, a drugą dobrą.  
- To proszę dobrą - mówi mama.  
- Dostałem piątkę z matmy!  
- No, a ta zła?  
- Tylko żartowałem! 

Późnym wieczorem policjant zatrzymuje rowe-
rzystkę.  
- Jeśli nie świeci pani lampka przy rowerze, to 
powinna pani zejść i poprowadzić rower.  
- Już próbowałam, wtedy też nie świeci. 
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Wiadomości biblioteczne 
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Warto zwiedzić 
W Świetlicowej Gromadzie 
Warto przeczytać 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Nasze sukcesy  
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Wiosna w końcu nadeszła i od razu wstąpiły w nas nowe siły! Zobaczcie, jaka gazetka jest pełna: 
artykułów, rysunków, zabaw, wierszyków, krzyżówek, itd... Mamy mnóstwo pomysłów i postarali-
śmy się zamieścić je w Ikarku. Korzystajcie ze słońca i podwórkowych zabaw, ale nie zapomnijcie 
o czytaniu naszej szkolnej gazetki. Zapraszamy do lektury! 

Redakcja 

Wiosenne zagadki 

     „Nowiny nad łąką” 
Wzeszło już słonko nad senną łąką. 
W oddali słychać śpiewy skowronka. 
Przyniósł mieszkańcom wieści radosne: 
- Czuć już w powietrzu pachnącą wiosnę! 
Pąki się pięknie na drzewach zielenią, 
Stokrotki i maki też się rumienią, 
Wiatr lekko muska liście zielone… 
- Ot, takie wieści przyniósł skowronek. 
      Wiersz i rys. Marta Paszkiewicz kl. 4a 
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1) 
Jesteśmy bardzo malutkie 
łodyżki mamy krótkie. 
Liliowych główek prawie 
nie dojrzysz w gęstej trawie, 
choć pachną… na cały świat… 
Co my za jedne? Kto zgadł? 
2) 
Przyszła wiosna od lasku 
z kluczykami przy pasku. 
A te klucze pachnące 
można znaleźć na łące. 
3) 
Nad modrą strużką, 
nad stawem szerokim, 
z niebieskich płatków  
patrzy żółtym okiem. 
Chociaż maleńka  
i ubrana skromnie, 
prosi cichutko: 
- Nie zapomnij o mnie… 
4) 
Wysoko krąży jastrząb po niebie, 
Widzi w podwórzu żwawą gromadkę. 
Kto tam zwołuje dzieci do siebie? 
Kto pod skrzydłami ukrywa stadko? 
 

5) 
Żółte, puszyste piórka, 
okrągłe, grube brzuszki, 
oczka jak dwa paciorki 
i płaskie krzywe nóżki. 
6) 
Patrzcie, dzieci! Co za dziwy?! 
Kto siekane je pokrzywy? 
Niech odpowie, kto pamięta, 
że to małe ………. 
7) 
W czerwonych butach po łące chodzę, 
czasem przystanę na jednej nodze  
i łypnę okiem, przekrzywię głowę: 
- Czy już śniadanie dla mnie gotowe? 
Gdy cię zobaczę nawet z daleka, 
czym prędzej w wodę z pluskiem uciekam! 
Nie chcę przekąską być na śniadanie! 
Próżno mnie szukasz, panie ……..! 
8) 
Co to za kulki czarne, błyszczące 
kręcą się w wodzie nagrzanej słońcem? 
Patrzcie! Niektóre już mają łapki! 
Wkrótce wyrosną z nich małe żabki. 
Autorki: St. Szuchowa i H. Zdzitowiecka 
                (przygotowała Magda Dudziak kl. 5c) 
           Rozwiązania zagadek na  11 s. gazetki 

Rys. Karolina Sękowska kl. 5e 
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1. To mogą być fiołki, konwalie, krokusy… 
2. Mieszkają w nim pszczoły. 
3. Kolorowe owady ze skrzydełkami. 
4. Pierwsza, piękna pora roku. 
5. Dają miód. 
6. Rosną w nim jabłka, gruszki, śliwki. 
7. Jedne z pierwszych kwiatków wycho-
dzą spod śniegu.  
8. Majowe, pachnące, fioletowe lub białe 
krzewy. 
  Wiktoria Dalecka i Kira Wołoszuk kl. 5c  

   1               

  2              

3               

   4            

   5            

   6          

1. Stolica Dolnego Śląska 
2. Zaszywa się nią dziury, ale nie igła. 
3. Pora roku, kojarzy się z wakacjami. 
4. Zieje ogniem. 
5. Dolna kończyna. 
6. Najsilniejsza karta. 

Kasia Głogowska kl. 5c 

1. Wieje ciepły, wiosenny. 2. Kolorowe, mają płatki. 
3. Żądlą, choć to nie pszczoły. 4. Uczymy się w 
niej. 
5. Stopniał, gdy minęła zima. 6. Miejsce, gdzie się 
bawimy to ….. zabaw. 
                                             Magda Dudziak kl. 5c 
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1. Mogą być z lukrem lub na drzewie. 2. Jeden z 
wiosennych miesięcy. 3. Potrzebna do podlewa-
nia. 4. Z koszykiem, na kocu, na trawie. 5. Bez-
karne w pierwszy dzień wiosny. 6. Jeden z kolo-
rów wiosennych. 7. Latają kolorowe na łące. 
8. Żółte na niebie. 9. Na balkonie, rosną w nich 
kwiaty. 10. Kotki na drzewie. 

Anita Kościelny kl. 5c 

1. Pierwsza pora roku. 2. Inaczej bazie. 3. Piękny, 
latający owad. 4. Papierowe, np. na rysunki. 5. 
Spadają z drzew. 6. Przed wiosną. 7. Wiosenne 
kwiaty. 8. Do koszenia trawy (dawniej). 
                                 Natalia Szczapińska kl. 5b 
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Mistrz Ortografii 
W kategorii klas czwartych  -  Filip Jadwiszczak z kl. 4c,  w kategorii klas piątych i szóstych - 
Bartosz Słowik z kl. 5 d.  

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV - VI 
     I miejsce: Dominik Gaworski  kl. 6b 
     II miejsce: Natalia Krzanowska  kl. 4a 
     III miejsce: Mikołaj Jezior  kl. 6d  
Wyróżnienia: Marta Paszkiewicz kl. 4a oraz Karolina Wąsowska kl. 5a 

Wyniki konkursu „Patron – Bolesław Orliński” 
Zwyciężyła klasa 5a (Aleksandra Lisowska, Hanna Urban i Jan Ginał), II miejsce zajęła klasa 5c 
(Magdalena Dudziak, Natalia Ojak i Maria Lewandowska), a na III miejscu uplasowała się klasa 5b 
(Julia Korczak, Zuzanna Łoś i Michał Korzeniewski). 

Wyniki XX Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 
KATEGORIA  -  JĘZYK ANGIELSKI, KLASY 1-3 
1 m-ce -  Aleksander Howley 2a, 2 m-ce - Hanna Siudzińska 2h, 3 m-ce -  Maksymilian Hasik 2d 
KATEGORIA  -  JĘZYK ANGIELSKI, KLASY 4-6 
1 m-ce -   Zuzanna Tabisz  5b, 2 m-ce -  Julia Krawczyk 5e, 3 m-ce -   Stanisław Jarek 4c 
KATEGORIA  -  JĘZYK NIEMIECKI, KLASY 1-3 
1m-ce - Gabriela Rotko 2a, 2 m-ce - Milena Lewicka 3a, 3 m-ce - Alicja Polus 1a 
KATEGORIA  -  JĘZYK NIEMIECKI, KLASY 4-6 
1 m-ce -  Marta Paszkiewicz 4a, 2 m-ce - Hanna Pużyńska 4a, 3 m-ce - Michał Klamczyński 6a 

Rozstrzygnięcie konkursu "Czy potrafisz udzielić pomocy medycznej?" 
I miejsce - PATRYCJA GRYS 4d i MAJA ROGOZA 4b, II miejsce -   ALICJA KOZIARCZYK 
4c, III miejsce -  MAGDALENA MACHAJ 4b. Wyróżnienia -  Natalia Cymanek 4b, Damian 
Polak 4b, Łukasz Morsztyn 4d, Hania Pużyńska 4a. 

Sukcesy naszych uczniów w międzyszkolnym konkursie "Ekologia? Bez oporów!" 
W kategorii film: III miejsce: Monika Jamrozik, Iga Jakimiak z  klasy VI c 
W kategorii prezentacja multimedialna: I miejsce: Kamila Łyszczak, Martyna Kapłon z  klasy V b, 
III miejsce: Eliza Gorgoń, Maja Oszczęda z  klasy IV d 

            Sukcesy naszych uczniów w Miejskim Konkursie Recytatorskim                            
                           w Języku Angielskim i Niemieckim 
  W języku angielskim w kategorii klas I-III wyróżnienie otrzymał Aleksander Howley  2a,       
w języku niemieckim w kategorii klas IV-VI wyróżnienie otrzymała Marta Paszkiewicz 4a, a w 
kategorii klas I-III  2. miejsce zdobyła Gabriela Rotko 2a.  

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT 2016 
Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymują:  
Klasy 2:Artur Raczkowski 2j, Aleksander Howley 2a, Ewa Paszkiewicz 2a. Klasy 3: Aleksandra 
Śliwka 3a. 
Klasy 4: Cezary Surmiak 4c. Klasy 5: Magdalena Dudziak 5c, Amelia Marczak 5d,  Nina Rojewska 
5d, Karolina Wąsowska 5a, dobry wynik: Jakub Kuśmierek 5b, Bartosz Słowik 5d. Klasy 6:  Paweł 
Śliwka 6a, Jan Piotrowski 6d. 
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         Kącik UNICEF 

     
 
 
 

    Drodzy Czytelnicy „Ikarka”, witajcie w Kąciku UNICEF. Tym razem Klub 
Szkół UNICEF chciałby opowiedzieć Wam o wydarzeniach związanych z akcją 
„ MALI uczniowie idą do szkoły”. 
    Akcja ta była organizowana w naszej placówce od grudnia. Wszystkie dzieci 

z klas I-III wzięły udział w zajęciach edukacyjnych UNICEF. W czasie zajęć uczniowie z klas 1a, 
1b, 1e, 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 2i przygotowywali książki obrazowe zainspirowane „Czterema  miskami” 
Iwony Chmielewskiej, a chętni uczniowie z niemal wszystkich klas samodzielnie bądź przy wsparciu 
dorosłych przygotowali książki opisujące ich szkolne przygody. Dnia 17 marca b.r.  o godzinie 16: 00 
odbył się koncert „GWIEZDNA WYPRAWA PO PLANETACH KSIĄŻEK”, będący podsumowaniem 
całej akcji. 
   W czasie koncertu uczniowie z klas: 2b, 2c, 2e, 2f i 2i, zabrali przybyłych gości w podróż po 
książkowych planetach, spotkaliśmy Piotrusia Pana, Dzwoneczka i Piratów, Pingwiny z „Zaczaro-
wanej zagrody”, Doktora Dolittle i jego zwierzęta, Dalmatyńczyki oraz Złotą Rybkę . Swoimi tańca-
mi małym artystom udało się publiczność nie tylko rozbawić i wzruszyć, ale przede wszystkim za-
chwycić. Po koncercie zgromadzeni goście mogli kupić książki oraz piękne pamiątkowe zakładki. 
Wszystkie książki i zakładki znalazły nowych właścicieli, dzięki czemu udało nam się zgromadzić 
1766, 47 zł. Kwota ta w całości została przekazana na rzecz edukacji dzieci w Republice Mali. 
   Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły naszą akcję i zapraszamy do aktywnego 
udziału w kolejnych wydarzeniach związanych z działalnością naszego Klubu. 

Klub Szkół UNICEF, p. Joanna Dominik 

   Na Żyrafiej Stronie obecni oraz przyszli członkowie SKO, jak również wszyscy sympatycy Ży-
rafy Lokatki mogą znaleźć informacje oraz nowości dotyczące naszej Szkolnej Kasy Oszczędno-
ściowej. W kwietniu  w naszej szkole zorganizowany został konkurs „Fantazyjna Skarbonka”. 
Chętni uczniowie wykonywali skarbonki w różnym kształcie i z różnych materiałów. Na konkurs 
zostało zgłoszonych wiele ciekawych i zachwycających skarbonek, zobaczyć mogliśmy m.in. świnki, 
żyrafki, koty, chomiki i wiele innych interesujących prac.                                       p. Asia Dominik                

Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 
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   Książki naszych marzeń – Tytus, Romek i A’Tomek  - powiadania zawsze aktualne, dowcip-
ne i chętnie czytane. 

   Bibliotekę odwiedziły  dzieci z Koła czytelniczego z klas I ze swoją panią Kingą Chojcan.  

 

 
 
 
 
W kwietniu odbyły się lekcje biblioteczne dla klas II na podstawie „książek naszych marzeń”.  

   Tym razem czytane były książki o chomiku oraz  kotku. Wrażeń było co niemiara. Dzieci w klasach 
gościły świnkę, królika i kota Juliana. Mogły się dowiedzieć różnych ciekawostek na temat zwierząt 
i dojść do wniosku, że potrzebują one troski i odpowiedzialności z naszej strony. Po lekcji biblio-
tecznej odbyło się dodatkowe spotkanie z kotem Julianem, którego przyniosła mama Helenki. Ra-
dość była ogromna i dzieci w rzeczywistości mogły zobaczyć, jak zachowuje się kot. 
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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: 
   Jakie to kwiatki, pojawiające sią od połowy kwietnia do początku maja? Kwitną na żółto, a po-
tem przeobrażają się w szare „kulki” i rozsiewają nasionka.     
                                                                                                                       Natalia Ojak kl. 5c 

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

DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    

11x5=       7x8=            34x3=       9x5=       4x12=       5x10=      8x6=      12x5=       5x9=   

22:2=        27:3=          90:2=        50:10=       12:4=       14:2=       9:9=       60:3=      30:6=  

 

1)  90x2=         Odpowiedź: (zakreśl prawidłową)        a)  50      b) 180     c) 190    d)  900 

2)  Która suma jest największa?    Odpowiedź:   a)  25+10    b)  15+15    c) 14+2    d)  5+8  

3) Ile lat ma ktoś, kto urodził się w 2000 r.?    Odpowiedź:    a)  12     b) 14    c) 16   d)  15                                                                   

                                                                         Katarzyna Głogowska kl. 5c 
                                                                                                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

40+15= 80+90= 68+68= 92+92= 33+18= 17+35= 44+28= 

50-39= 68-68= 98-9= 10-4= 33-18= 19-19= 72-19= 
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Czy wiesz, że:  
- Niektóre planety mają więcej niż jeden księżyc, np. na Marsie są dwa. 
- Co roku naukowcy odkrywają od kilkunastu do kilkudziesięciu nowych roślin. 
- We Wrocławiu jest więcej restauracji z sushi, niż w Tokio. 

Natalia Szczapińska kl. 5b 

   Dnia 16 marca 2016 roku klasy 6b, 6c i 6d udały się do Centrum Kultury „Anima” na spektakl 
teatralny o cyberprzemocy. Przedstawienie trwało około godziny. Celem sztuki było ukazanie 
zagrożeń związanych m.in. publikowaniem swoich i cudzych zdjęć lub filmów.  
Spektakl był ciekawy, z elementami humorystycznymi. Po przedstawieniu uczniowie wrócili na 
lekcje. 

Marta Ryndak i Ania Tompol kl. 6b 

                          Longin tu byłem 
   Ta  książka jest  napisana przez Marcina  Prokopa. Może go znacie? Jest m.in. 
prowadzącym program  „Mam Talent!” (to ten wysoki).  Książka opowiada o jego 
młodości w PRL-u. Jego życie było naprawdę ciekawe!  Pojechał do Paryża, gdzie 
miał niesamowite przygody. Zwiedził Mazury i zdobył  pieniądze na wyprowadza-
niu psów. No i pojechał na obóz, gdzie poznał czarnego anioła. Jeśli chcecie wie-
dzieć jeszcze więcej, koniecznie przeczytajcie „Longin tu byłem”! Nie martwcie 
się- jest w bibliotece...                                                      Zuzanna Tabisz kl. 5b                                                                                                             

                                                    Sprawiedliwość owiec 
   Książka Leonie Swann opowiada o śledztwie prowadzonym przez owce. Po zna-
lezieniu George’a Glenna ze szpadlem w brzuchu, jego owce postanawiają prze-
prowadzić dochodzenie. Jednak skąd poczciwe zwierzaki mogą wiedzieć, kim 
jest Bóg, jak mają zrozumieć ludzkie motywacje? Czy owcom uda się wyjaśnić 
sprawę śmierci pasterza? Aby to wiedzieć, przeczytajcie książkę!                                                                
                                                                                       Magda Dudziak kl. 5c 

   Sprawdzian szóstoklasisty 
   Dnia 5 kwietnia 2016 odbył się sprawdzian szóstoklasisty. W tym dniu 
klasy I-V nie miały lekcji. O godzinie 8.30 uczniowie kl. 6 przyszli do szkoły, 
a o godzinie 9.00 zaczęli pisać egzamin z części matematyczno-
polonistycznej. Po 80 minutach uczniowie pod opieką nauczycieli udali się na 
godzinną przerwę. Po przerwie odbył się 45 minutowy egzamin z języka 
obcego. Każda klasa pisała w innej sali. Niektórzy uczniowie mieli wydłużony 

czas pisania sprawdzianu.  
   Po egzaminie uczniowie poszli do domów. 

Marta Ryndak, Ania Tompol kl. 6b 
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Wyjście klas 4d i 4b do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej na lekcje biblio-
teczne. Uczniowie tworzyli własne książeczki i pracowali ze słownikami. 
 
 

 
 
 

Światowy Dzień Książek –  21.04-22.04.2016 
   W związku ze Światowym Dniem Książki i obchodami „Wrocław - Światową Stolicą 
Książki’ zostały przeprowadzone konkursy: plastyczno-czytelniczy „Mój bohater na 
podstawie baśni H.CH. Andersena” dla klas I i czytelniczy „Czytam i znam Magiczne 
drzewo” dla klas II-III oraz IV-V , a także czytelniczy dla klas II „Kubuś Puchatek”. 
Zorganizowane zostało przedsięwzięcie „Wymień się książką – książka za książkę oraz 
książka do wzięcia”. 
Oto kilka zdań uczniów na temat tej akcji:  
   „Dnia 21-22 kwietnia wzięłam udział w akcji „Książka za książkę”. Bardzo podobała mi się ta 
akcja w naszej szkole. Podobało mi się, że mogłam wziąć za darmo książki, a także wymienić się 
moimi książkami z innymi uczniami. Szkoda tylko, że akcja ta trwała tak krótko. Już nie mogę się 
doczekać, kiedy odbędzie się ponownie. Myślę, że to wspaniały pomysł, który daje możliwość nie-
wyrzucania książek lub trzymania bez sensu w domu”. Zuzia 5bZuzia 5bZuzia 5bZuzia 5b 

 

   „Dnia 21-22 kwietnia uczestniczyłam w raz z innymi uczniami w akcji „Wymień się książką”. 
Zabawa była przednia i wszyscy dobrze się bawili, biorąc i wymieniając się książkami. Według 
mnie akcja była naprawdę ciekawa i miło było wziąć w niej udział. Widząc szczęśliwe twarze dzie-
ci, aż chciało się stać w kolejce po książki. Takich akcji powinno być więcej!” . Paulina 5bPaulina 5bPaulina 5bPaulina 5b 
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                                                            Pinczer średni 
   Pinczery to rasa psów. Jest pinczer mały, średni i duży. Te ostatnie to do-
bermany. Pinczery średnie nie są bardzo popularne. Mało osób je ma i trudno 
je kupić. Ja jestem drugim właścicielem mojego pinczera. Wcześniejsi jechali 
po niego z Berlina do Wrocławia i pokonali taką samą drogę powrotną, już z 
psem. 
Pinczery średnie są po prostu średniego wzrostu. Gdy mój się cieszy na widok 
kogoś, po prostu na niego skacze. Te psy trzeba wychowywać od szczeniaka. 
Jeśli chcemy, żeby był potulny i lubił być głaskanym, musimy go głaskać i przy-
zwyczajać od początku. Jeśli chcemy by biegał za piłką, musimy tą piłkę rzu-
cać. I tak dalej… 
   Charakter pinczerów średnich tak naprawdę kreujemy my- ucząc go od szczeniaka.  
Przesyłam również zdjęcie mojego pieska- Igły.                                             
                                                                                                                    Zuzanna Tabisz kl. 5b                                                                                                             

Ciekawostki biblioteczne 

                        Dlaczego lubię chodzić do biblioteki? 

„Lubię chodzić do biblioteki, ponieważ to ciche i spokojne miejsce. Można w niej także wypoży-
czać i czytać różnego rodzaju książki. Warto tutaj spędzać swój wolny czas”.   Martyna Gawlik. 
Bardzo lubię chodzić do biblioteki, ponieważ jest tu dużo książek i cisza. Można czytać, odra-
biać lekcje, przychodzić po lekcjach.  Zuzia Łoś. 
Według mnie biblioteka jest spokojnym i cichym miejscem. Można spokojnie odrabiać lekcje i 
poczytać ciekawe książki.  Paulina Krajewska. 

15.02.2016 zostało        
wypożyczonych w bibliotece 
szkolnej aż 125 książek! 

Najlepsi czytelnicy klas       
IV -VI w marcu: 
♦ Antoni Woźniak kl. 4a 
♦ Paweł Dusza kl. 5d 
♦ Michał Chawar kl. 6a 

   Wyniki  Konkursu czytelniczego „Znam i czytam Magiczne drzewo”- „Czerwone 
krzesło”  dla klas II-III 
1 miejsce – Wiktoria Brzezińska 2 J; Hanna Siudzińska 2h; Damian Filipek 2b 
2 miejsce – Pola Krecińska 2J 
3 miejsce – Michał Ryszkowski 3c 
   Wyniki  Konkursu czytelniczego „Znam i czytam Magiczne drzewo”- „Czerwone 
krzesło” i „Tajemnica mostu” dla klas IV-V 
1 miejsce – Maja Spik 5d 
2 miejsce – Magdalena Dudziak 5c 

3 miejsce – Adam Kusztal 4b, Filip Jadwiszczak 4c                                            Gratulacje!!!                                        
                                                                                                    Opracowała: p. Ewa Stawińska 
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KĄCIK FILMOWY... 

 

 

 

KIESZONKOWE DZIEŁA SZTUKI 
   Jak powszechnie wiadomo - Świetliczaki uwielbiają wycieczki. Tym razem grupa p. Asi wybrała 
się do Muzeum Miejskiego na warsztaty „Kieszonkowe dzieła sztuki. Tajniki polskich banknotów”. 
W czasie zajęć obejrzeliśmy wystawę prac Andrzeja Heidricha. Mogliśmy podziwiać projekty 
polskich banknotów, a także znaczków pocztowych czy państwowych odznaczeń. Zmierzyliśmy się 
z banknotowymi układankami, dowiedzieliśmy się, dlaczego nie można zeskanować banknotu, a 
także szukaliśmy znaków wodnych, korzystając ze specjalnej lampy. Wycieczka bardzo nam się 
podobała i niewątpliwie pozwoliła nam zgłębić tajemnice polskich banknotów. 

p. Asia Dominik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ KSIĄŻKI W ŚWIETLICY 
   Z okazji Dnia Książki świetliczaki wzięły udział w przedstawieniu krakowskiego teatru Art-re 
„Jaś i Małgosia”. W czasie przedstawienia nasi uczniowie mieli okazję wystąpić na scenie, a także 
przypomnieć sobie podstawowe informacje z zakresu ekologii. Przedstawienie bardzo nam się 
podobało, dlatego mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję gościć Aktorów na 
naszej świetlicowej Planecie.  

p. Asia Dominik 
 

                                        Zwierzogród 
   Film "Zwierzogród"  jest  kryminałem i  komedią  w jednym.  Opowiada  o 
życiu zwierzaków w... wielkim mieście. Same zwierzęta, te dzikie i te mniej 
dzikie,  w mieście są przezabawne. Bohaterem  jest króliczka Judy Hops, któ-
ra postanowiła szukać szczęścia w Zwierzogrodzie i zgłosić się do posterunku 
policji. Była pierwszym królikiem policjantem! Podczas pracy poznaje ona chy-
trego lisa Nicka Bajera. Wspólnie z nim próbuje rozwiązać zagadkę,  z którą  
męczy się cała policja. Co będzie dalej? Czy Judy i Nick poradzą sobie z zagadką? Dowiedzą się, 
co jest kłopotem Zwierzogrodu? 
   Film jest niesamowity, pełen zagadek i niespodziewanych zwrotów akcji. Koniecznie zobaczcie! 
                                                                                                                  Zuzanna Tabisz kl. 5b 

Rozwiązania wiosennych zagadek: 1. Fiołki, 2. Pierwiosnki (kluczyki), 3. Niezapominajki, 4. 
Kwoka z kurczętami, 5. Kaczęta, 6. Indyczęta, 7. Bocian i żaba, 8. Kijanki 
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   Jak zapewne wszyscy wiecie, w naszej szkole działa świetlica „Planeta”. Miejsce, w którym młodsi 
i starsi uczniowie spędzają czas przed lub po swoich lekcjach. A że na świetlicowej „Planecie” wiele 
się dzieje, zapraszamy do działu opowiadającego o świetlicowej gromadzie! 

PRZEGLĄD POEZJI WIOSENNEJ 
   21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Światowy Dzień Poezji. Czemu by nie połą-
czyć tych dwóch, równie pięknych wydarzeń? Wynikiem tego połączenia było piękne, wesołe oraz 
pełne emocji przywitanie wiosny wśród utworów literackich. 
   Grupa p. Agnieszki rozpoczęła przegląd wesołą piosenką: „Idzie do nas wiosna”. Następnie każda 
z grup: p. Agnieszki, p. Małgosi oraz p. Eweliny recytowała wiersze. Nie zabrakło także zagadek 
oraz pytań sprawdzających wiedzę dzieci na temat nadchodzącej pory roku. Uczestnicy poradzili 
sobie rewelacyjnie! Imprezę zamknęła klasa 1e i 1a z piosenką „Ble, ble, złoszczę się”. Osoby, które 
recytowały wiersze otrzymały pamiątkowy dyplom wręczony przez wicedyrektor, p. Jolę Skotnicką. 
   Po takim wydarzeniu pozostaje powiedzieć: WITAJ WIOSNO!  

p. Aneta Gaweł 
 
 
 
 
 
 

   NIESPODZIEWANA WIZYTA ZAJĄCZKA WIELKANOCNEGO 
   Choć nikt go nie widział ani nie słyszał, to wiemy, że odwiedził naszą Świetlicę Planeta. Mowa tu o 
Zajączku Wielkanocnym, który zostawił to i owo dla swoich świetliczaków. Każdy uczeń otrzymał 
drobny prezent związany z nadchodzącym świętem – wśród nich pojawiły się czapki zajączków, 
jajeczka na śmigus dyngus oraz słodycze. Dzieciom ogromną radość sprawiły także przybory spor-
towe: dziewczynkom szczególnie spodobały się hula- hopy, skakanki i gumy, a chłopcom piłki do gry 
oraz badminton. Przy takiej pięknej, wiosennej pogodzie każda z grup z pewnością wypróbowała już 
sprzęt na boisku szkolnym. 

p. Aneta Gaweł 
 
 
 
 
 
 

WIZYTA W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ 
   Przed świętami wielkanocnymi dzieci z grup świetlicowych klas 2e, 2f i 2i odwiedziły podopiecz-
nych Domu Opieki Społecznej przy ul. Mącznej. Nasi uczniowie przygotowali przedstawienie wio-
senno-wielkanocne, przekazały także wielkanocne upominki przygotowane w szkole. Mali artyści 
swoimi występami zachwycili i wzruszyli publiczność. Dla dzieci było to również pouczające wyda-
rzenie pełne pozytywnych emocji, dlatego jeszcze w tym roku planujmy znów odwiedzić podopiecz-
nych Domu Opieki. 
                                                                                               p. Paulina Matyja i p. Asia Dominik 
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Wywiad z p. Asią, pracownikiem sklepiku szkolnego 
- Dzień dobry, jesteśmy z kółka dziennikarskiego i chciałybyśmy zadać Pani kilka pytań. Czy 
pracowała Pani w innych sklepach lub sklepikach szkolnych? 
- Nie. 
- Czy podoba się Pani pomysł na „Zdrową Krowę”? 
- Bardzo. 
- Czy ma Pani jakieś zwierzę? Jeśli tak, to jak się nazywa? 
- Nie, ale wcześniej miałam dwa psy. 
- Czy lubi Pani dzieci? Bo często się Pani do nas uśmiecha. 
- Bardzo lubię dzieci. 
- Czy nie zadziwiają Pani niektóre pytania zadawane przez uczniów? 
- Raczej nie. 
- Czy jeżeli dzieci wybierają zdrowe rzeczy, cieszy to Panią? 
- Cieszy mnie to, bo one w przyszłości będą bardziej zdrowe. 
- Czy spotkała się Pani już ze słowami krytyki dotyczącymi sklepiku? 
- Spotkałam, z pozytywnymi uwagami i negatywnymi. 
                                              Rozmowę przeprowadziły: Zuzia Tabisz kl. 5b i Natalia Ojak kl. 5c 

Rys. M. Dudziak kl. 5c Rys. N. Szczapińska kl. 5b Rys. Z. Tabisz kl. 5b 

Wywiad z p. Renatą Barsznicą-Kalinowską 
- Od kiedy pracuje Pani w szkole? 
- Od początku istnienia tej szkoły, czyli 22 lata. 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Bardzo lubię swoją pracę, jest ciekawa. 
- Czy ma Pani jakieś zwierzę, jeśli tak, to jakie i jak się nazywa? 
- Nie mam zwierzęcia. 
- Czy lubi Pani dzieci? 
- Bardzo lubię dzieci. 
- Jaka jest Pani ulubiona książka? 
- Biblia. 
- Jaki jest Pani ulubiony film? 
- James Bond. 
- Jaki przedmiot był Pani ulubionym w szkole? 
- Język polski. 
- Jakie jest pani hobby? 
- Podróże i fotografowanie. 
- Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
- Fioletowy i czarny. 
- Dziękujemy! 
   Rozmowę przeprowadziły : Kira Wołoszuk, Wiktoria Dalecka kl. 5c i Marta Paszkiewicz kl. 4a 
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                                                  „Klątwa” (c.d. opowiadania) 
- Tak... Panie. Nie chciałem, żeby wina spadła na Karina, ale wy go złapaliście, a ja bałem się przy-
znać - odpowiedział Eukal. 
- Niech pan mu daruje – stwierdziłam - on się bał. Każdy popełnia błędy. 
- Nie wiem... - rzekł król. 
- Odczaruj Karina! I niech on decyduje - podsunęłam pomysł. Król kiwnął głową i pstryknął palcami. 
Koło mnie pojawił się bliźniaczo podobny chłopak do Eukala. 
- Dziękuje królu. Dzięki Kalino! - krzyknął Karin i spojrzał na brata. 
- Nie chcę, żebyś cierpiał braciszku. Panie, puść go wolno, proszę. 
Eukal otworzył szeroko oczy i patrzył na króla. 
- Dobrze - zgodził się. Brat przytulił brata, a ja i Karin zostaliśmy przyjaciółmi. 
   Tak moja przygoda się skończyła. 
                                                                                                                    Zuzanna Tabisz kl. 5b 

Ry
s.
 K
. W

oł
os
zu
k,
 W
. D
al
ec
ka
 k
l. 
5c
 

                 Podróż do głębin (c.d.) 
   Nie wiedziałam, co się dzieje. Było to bardzo dziwne. Jakiś 
przerażający potwór morski. Nie byłam pewna, co robić, 
próbowałam się wyrwać i … udało się, ale już nie dałam rady 
wypłynąć na brzeg. Byłam zbyt głęboko. Nagle, gdy już byłam 
prawie w stanie załamania nerwowego, podpłynęła do mnie 
mała rybka i zaczęła się do mnie łasić, jak jakiś kot. Choć się 
nie do końca rozumiałyśmy, to i tak zaprzyjaźniłyśmy się. 
Albo ja zaczęłam mówić po rybiemu, albo to ryba mówiła po 
polsku.  
- Płyń za mną, pokażę ci coś – powiedziała ryba. 
- Nie wierzę, że to robię – mruknęłam do siebie. 
- Nazywam się Szan – powiedziała dziwna ryba. 
- Ja jestem Sara – odpowiedziałam. 
   Długo płynęłyśmy, aż dopłynęłyśmy do rybiego pałacu,        
w którym znajdowało się rybie miasto. 
(c.d.n.)                                         Katarzyna Głogowska kl. 5c 

Mucha 
Wśród wielu rąk wyciągniętych 
I wielu luźno zgiętych 
Jedna tylko ręka 
Muchę wielką nęka 
 

Muchę grubą i kulistą,  
Tłustą, śmierdzącą i śliską. 
Lecz łowca już do słoika 
Zdobycz swoją wpycha. 
 

Obija się mucha w słoju 
A słój zamknięty w pokoju 
Więc czymże jest taka mucha 
Gdy na dworze zawierucha 
 

Więc gdy widzisz muchę w słoiku 
Daj jej szczęścia zastrzyku 
I uchyl wieko słoika 
Niech mucha z niewoli znika! 

Magda Dudziak kl. 5c 

Rys. M. Rogoza kl. 4b (Bibliofilek - biblioteczna maskotka) 
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  Rys. Zuzia Koła 2e Rys. W. Dalecka 5c Rys. K. Zachert  2e 
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Zatorland 
   Zatorland jest parkiem zabaw położonym niedaleko słynnej Energy-
landii w Zatorze. Można tam zobaczyć ruszające się dinozaury, wielkie 
owady, dom do góry nogami oraz wiele, wiele innych atrakcji. Najbar-
dziej podobało mi się kino 5D.  Można  było  się  tam  obracać  w  kółko  
i cały czas widzieć ekran. To tak, jakby wskoczyło się do środka bajki! 

W Zatorlandzie były też armatki wodne, karuzele oraz symulator jazdy dyliżansem, na który 
napadają rabusie. 
Naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Spędzony tam dzień będzie się pamiętać do końca życia.                                                                                                  

Marta Paszkiewicz kl.4a  

Sonda 
   Zapytaliśmy, jakie „pseudo” czyli „ksywkę” (inaczej przezwisko) mają Wasi koledzy z wybranych 
klas. Oto odpowiedzi: 
- Kotek (Julia 4d),  Wiśnia (Mateusz 4d),  Budyń (Kasia 5c),  Klusuś (Laura 2g),  Natala (Natalia 
2g),  Kura (Kuba 2g),  Spugi (Kacper 2g),  Królik (Tomek 2g),  Przybo (Kacper 2g),  Konfiturka 
(Mateusz 3e),  Szumas (Hubert 3b),  Maciupinka (Maciek 3b),  Kacperro (Kacper 3b),  Marecki 
(Marek 3b),  Kabanos (Jan 5c),  Tobik (Kuba 6c),  Benedykt (Beniamin 6c). 

                                                            Przygotowały: Natalia Ojak  kl.5c i Zuzia Tabisz  kl. 5b 
 
  

      Łużyce 
   W okolicy granicy czesko-polsko-niemieckiej jest dużo najróżniejszych zabytków i gór. Jednak 
najbardziej warte obejrzenia są różne obrzędy Wielkanocne: w Wielką Niedzielę – konna parada  
i „Jajekulenie” (toczenie jajek po zboczu). A w Lany Poniedziałek zamiast wody mają baciki. Musi-
cie to zobaczyć! 

Magda Dudziak kl. 5c 

Kaunertal 
   Kaunertal to ośrodek dla narciarzy. Mieści się w Alpach, w Au-
strii. Jest tam wiele tras dla narciarzy i snowboardzistów. Każda 
trasa ma co najmniej dwa poziomy trudności: zaznaczony niebiesko 
lub czerwono. Jeden ze szlaków ma też czarną trasę.  
   Z punktu widokowego możemy zobaczyć aż trzy kraje: Austrię, 
Włochy i Szwajcarię. Wyciąg znajduje się na terenie parku naro-
dowego. Jest on otwarty przez cały rok, ale trasy narciarskie tylko przez zimę i wiosnę.  
Według mnie ten lodowiec idealnie sprawdzi się nie tylko na ferie, ale i na odpoczynek w ciągu roku. 
                                                                                                                  Wiktoria Dalecka kl. 5c 

Rys. N. Szczapińska  5b 


