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Mama pyta syna: 
- Dlaczego jesteś cały 
mokry? 
- Bo całowałem rybki na 
dobranoc.  

Szkoła jest jak... 
Geografia – Discovery Channel 
W-F - Szkoła Przetrwania  
Religia – Dotyk Anioła 
Historia – Sensacje XX wieku 
Muzyka – Jaka to melodia? 
Lekcja wychowawcza – Na każdy temat  
Pan konserwator - Mc-Gyver  
Nowy w klasie - Kosmita E.T. 
Ostatnia ławka – Róbta co chceta 
Wyrwanie do odpowiedzi – Losowanie 
Lotto 
Wywiadówka – Z archiwum X 
Woźny – Strażnik Teksasu 
Korytarz szkolny – Ulica Sezamkowa 
Powrót taty z wywiadówki – Wejście 
Smoka 

Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”? 
- Wakacje, proszę pani! 

- Co robi kucharz gdy go atakują? 
- Wzywa posiłki.  

Idą dwa koty przez 
pustynię i jeden 
mówi do drugiego: 
- Ale ta kuweta 
wielka! 

  

Wybrali: Emilka Simon, Igor Lewandowski kl. 6e, Magda Rebizant kl. 6b i Mateusz Kitzol kl. 5d 

Mała żabka pyta się mamy: 
- Mamo, skąd się wzięłam? 
- Nie uwierzysz! Bocian Cię przyniósł.  

Wraca uczeń do domu i mówi do mamy: 
- Dostałem piątkę! 
- Naprawdę? Z jakiego przedmiotu? 
- Jedynkę z matematyki, dwójkę z przyrody i dwój-
kę z historii. 

Na przejściu granicznym. 
- Proszę otworzyć walizkę. 
- Ale ja nie mam walizki. 
- Nic na to nie poradzę, przepis to przepis. 

Sekretarka do szefa: 
- Panie dyrektorze, dostaliśmy wiadomość z naszej 
filii na Saharze, że brakuje im wody.. 
- E tam! Jak zwykle przesadzają! 
- Panie dyrektorze, według mnie sytuacja jest 
bardzo poważna, bo znaczek na liście był przycze-
piony spinaczem. 
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W NUMERZE m.in.: 
 

Sport 
Warto zwiedzić 
Szkolny Kącik SKO 
Kącik komputerowy  
Za nami już... 
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Kącik pupila 
Warto przeczytać  
Kącik filmowy 
Nasze sukcesy  
Byliśmy tam  
Zagadki, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki i Humor  
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Zdj. źródło: Internet 
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5b
         Jesień 

 

O, jakie rzewne widowisko: 
Czerwone liście za oknami 
I cienie brzóz, płynące nisko 
Za odbitymi obłokami. 
 

Pies nie ujada. Zły i chory 
Omija cienie października, 
Na tykach ciepłe pomidory 
Są jak korale u indyka, 
 

Na babim lecie, zawieszonym 
Między drzewami jak antena, 
Żałośnie drga wyblakłym tonem 
Niepowtarzalna kantylena, 
 

Rzednąca trawa, blade dzwońce, 
Rozklekotane późne świerszcze, 
I pomarszczone siwe słońce, 
I ja - piszący rzewne wiersze. 
                                  

                                   Jan Brzechwa  
(wybrała Liwia Marciniak, kl. 6c) 

Futsal 

     Futsal to, najprościej mówiąc, piłka nożna halowa.  W jed-
nej drużynie gra pięciu zawodników (w tym bramkarz). Podłoga 
najczęściej jest zbudowana z drewna i ma wymiary ok. 40 x 20 
m. Mecz trwa 40 minut (każda połowa po 20). Rzuty z autu 
wykonuje się nogą. Po sześciu przewinieniach w jednej połowie 
sędzia dyktuje przedłużony rzut karny.  
                                                              Mateusz Kitzol kl. 5d       

Rys. źródło: Internet 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
   Za oknami już jesień. Chłodna, jeszcze kolorowa, choć krajobraz coraz smutniejszy, gdy 
liście opadają z drzew… Ale w naszej szkole daleko do szaro-burości. Ciągle coś się dzieje: kon-
kursy, imprezy, projekty, uroczyste apele, festiwal piosenki… Nie mamy czasu na nudę. Tym 
bardziej, że ten rok jest dla nas szczególny - szkoła obchodzi jubileusz dwudziestolecia swoje-
go istnienia. Tak, to już dwadzieścia lat możemy się uczyć i pracować w „sto osiemnastce”!  
A jakie wyzwania jeszcze przed nami? O wszystkim będziemy Wam pisać w naszej gazetce. 
Zapraszamy do lektury. 

Redakcja 
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4) 

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  

5) 

        1                  
       2                 

        3                

      4                  

  5                         

     6                  

   7                      

      8                 

        9                   
      10                    

      11                  

  12                        

     13                    

 14                         

1. Brązowe, lśniące, czasem 
w zielonym kolczastym 
ubranku. 
2. Czasem wiatr, czasem 
deszcz, czasem słońce. 
3. Jesienią spadają z drzew 
i wirują na wietrze. 
4. Już nie tak mocno grzeje, 
jak w lecie. 
5. Ruda kitka w parku. 
6. Nietuzinkowe fioletowe 
kwiatki jesienne, rosnące w 
lesie i na łące. 
7. Kolor jesieni. 
8. Popycha chmury na niebie. 
9. Czerwone owoce na drze-
wie, można z nich zrobić 
piękne korale. 
10. Jesienne i długie aż do 
nocy. 
11. Kapuśniak, mżawka, ule-
wa. 
12. W czapeczce lub bez, z 
nich zrobisz najpiękniejsze 
ludziki. 
13. Jesienne przysmaki 
dzieci i wiewiórek. 
14. W tym miesiącu zaczyna 
się jesień. 

                     Olga Żabska kl. 2c 

1. Fioletowy owoc leśny. 
2. Grecki bóg kowalstwa. 
3. Łączy dwa brzegi rzeki. 
4. Ptak z czerwonymi koralami. 
5. Rodzaj czapki. 
6. Może być trojański. 
                             Karina Piotrowska kl. 3c 

  1               

 2                   
3               

  4              

 5               

6              

1. Znosi je kura. 
2. Ten chłopiec, ta dziew-
czynka, to … 
3. Rosną w nim drzewa owo-
cowe. 
4. Dom Eskimosów. 
5. Zdrobnienie imienia Elż-
bieta. 
6. Dwa konie, jeden … 
       

    Karolina Butryn  kl. 5b 

 1             
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1) 

2) 

3) 
Kliparty -źródło: Internet 

                 

 1                        

     2               

    3                        

   4                      

  5                     

6                       

     7                 

   8                    

     9                 

     10                  

     11                  

    12                      

                 

 1. Wypłacamy z niego pieniądze. 
2. Szkolne konto oszczędności. 
3. W bibliotece jest kącik … 
4. „Zielony” Bank …. WBK. 
5. Strona monety z wartością to … 
6. Pani w sklepie wydaje nam ….  
7. Pieniądze trzymamy w …., gdy                  

stoimy w kolejce do sklepiku. 
8. Ciężka w portfelu to …. 
9. Biały na czerwonym tle. 
10. Musimy je segregować. 
11. Słodkie, pieczone w piekarniku. 
12. Oszczędzamy je na zakup czegoś. 
 

Hania Frankowska i Hania Kolebuk kl. 4a 

1. Czterolistna … przynosi szczę-
ście. 
2. Jest ich dużo na niebie nocą. 
3. Rude i chytre zwierzę. 
4. Koń w paski. 
5. Do przybijania gwoździ. 
6. Najważniejsza figura w kar-
tach. 
7. Dzień i … 
8. Drugi miesiąc roku. 
                   Magda Dudziak kl. 3c 

   1                   
2                    

 3               

   4               

5                   

   6            

   7             

8                 

1. Czerwone korale na gałę-
ziach trzyma.  
2. Spadają z drzew i mają 
różne kolory. 
3. W środku są brązowe        
a z wierzchu zielone. 
4. Zbierają orzechy i są rude 
to… 
5. Spadają z nich liście. 
6. Miesiąc,  w którym zaczyna 
się szkoła.  
                Emilka Simon kl. 6e 
 

                

       1               

  2                    

     3                   

      4                   
    5                  

6                        
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Fot. -źródło: Internet 

 

Sandomierz - to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. 

Położone nad Wisłą miasteczko ma wiele zabytków.  
   Idąc do sandomierskiego rynku mijamy Bramę Opatowską wzniesioną 
w XIV wieku. Jest jedyną zachowaną bramą wjazdową do miasta. 
Wchodząc do rynku widzimy piękny, gotycki budynek, czyli Ratusz. 
Koło niego stoi zabytkowa studnia. Z Rynku  ulicą Zamkową dojdziemy 
do zamku Kazimierzowskiego. Po drodze miniemy Katedrę Sandomier-
ską.  Warto też zobaczyć Wąwóz Królowej Jadwigi. 
                                                                  Marysia Lewandowska kl. 3c 

Ostrów Tumski 

     Ostrów Tumski to najstarsza zabytkowa część Wrocławia, ta nazwa 
oznacza staropolską nazwę katedry. Na terenie Ostrowa Tumskiego jest 
wiele zabytków, między innymi: katedra i Most Tumski zwanym mostem 
zakochanych, na którym jest mnóstwo przyczepionych kłódek (to taka 
tradycja wśród zakochanych). Najstarsza część Ostrowa Tumskiego to 
okolice kościoła św. Marcina, który został wybudowany w XI wieku. Wy-
spa ma charakter obronny, naturalną fosą jest Odra, można przespace-
rować się wzdłuż ruin zamkowych umocnień obronnych. Ale najpiękniej-
sze na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu są kościoły – pozostałości po 
działającym na wyspie biskupstwie. Najwspanialszym z nich jest katedra 

św. Jana Chrzciciela, zbudowana w stylu gotyckim, ale prezentująca również wspaniałe barokowe 
kaplice. 

Natalia Tomasik kl. 4b 

Dlaczego warto wybrać się nad Jezioro Powidzkie nad Zatoką 
Giewartowską? 
     Nad jeziorem koło Giewartowa byłam już dwa razy … i planuję poje-
chać tam jeszcze kilka razy ... gdyż jest tam pięknie, cicho, przypływają 
tam łabędzie tak blisko, że można je dotknąć. Spotyka się bardzo dużo 
przyjaciół, z którymi można się bawić. Można pływać po jeziorze kaja-
kiem i kąpać się, gdyż woda jest ciepła. Kiedy pojechałam na 24-
godzinny rejs, na wyspę biedronek, jadłam pieczony chleb. 
     Już planuję kolejny wyjazd nad to jezioro. 

Olga Żabska kl. 2c 
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Dlaczego warto założyć konto w SKO? 

     Oszczędzanie to prosta sprawa. Zakładając konto SKO uczymy się dysponować swoimi zgro-
madzonymi pieniędzmi oraz mamy możliwość nauczyć się, jak korzystać z konta bankowego. Na 
koncie SKO nasze oszczędności są bezpieczne. Jeżeli chcemy je wydać, musimy iść do banku. To 
zajmuje dużo czasu. Natomiast, jeśli trzymamy je w skarbonce, to łatwiej się ich pozbywamy, np. 
jeśli chcemy kupić sobie coś w sklepiku szkolnym, to wyciągamy ze skarbonki i wydajemy. Nie 
zastanawiamy się, czy jest nam to potrzebne. Jeżeli natomiast mamy konto SKO, nie pójdziemy 
przed szkołą do banku, aby wypłacić np. 1,00zł,  bo zwyczajnie nie mamy na to czasu:)  Takim 
sposobem mając konto SKO jesteśmy w stanie więcej zaoszczędzić. A poza tym, oszczędzanie  
w SKO to dobra zabawa. Na koncie możemy zakładać wirtualne skarbonki, zdobywać odznaki za 
planowe oszczędzanie i korzystać z wielu narzędzi, które sprawiają, że oszczędzanie to znako-
mita i pouczająca zabawa.    
Uczniowie posiadający konta SKO są zadowoleni z pomysłu i całej akcji. Zapisz się i zacznij osz-
czędzać już dziś! 
Zainteresowane osoby założeniem konta SKO zapraszamy do pani Małgosi w sali S1. 

 

Szkolny „Blog miesiąca” – wirtualna kronika naszej szkoły! 
 

     W ramach SKO prowadzony jest szkolny blog naszej szkoły na stronie internetowej:  http://
www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-nr-118-wroclaw. To wirtualna kronika różnych zda-
rzeń z życia naszej szkoły. Dzięki waszej aktywności na blogu nasza szkoła co miesiąc bierze 
udział w konkursie „Blog miesiąca”. Najbardziej aktywne szkoły zdobywają nagrody. Wystarczy, 
że Ty, uczniu, polubisz blog. Warto też pisać swoje komentarze. Najciekawsze wpisy podpisane 
twoim imieniem i klasą biorą udział w konkursie „Aktywny bloger”. Ciekawe nagrody czekają. Po-
wodzenia!  Dziękujemy! Chwała Żyrafie! 
 

Za plakaciki Żyrafka daje punkciki! 
 

Uczniowie kl. IV-VI, którzy chcą otrzymać dodatkowe 
punkty z zachowania mogą wykonać plakat reklamujący 
SKO i przynieść go do pani Małgosi do S1. Na pewno 
otrzymają dodatkowe punkty :) Tak otrzymała punkty 
Lili F. z kl. 4c. Dziękujemy i pozdrawiamy!!! 
 

Dziennikarka SKO Vanessa Lipska z klasy 6c lubi pisać opowiadania, wiersze, ry-
mowanki. Interesuje się koszykówką, siatkówką i piłką ręczną. Lubi pływać, słuchać 
różnej muzyki. W wolnej chwili rysuje i jeździ na rowerze. Zredagowała ciekawy 
artykuł na temat oszczędzania w SKO.  

     ŻYRAFKA LOKATKA zachęca do rozwiązania krzyżówki autorstwa Hani Kolebuk i Hani Fran-
kowskiej (na stronie 14).  
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      BYLIŚMY TAM 
     W dniu 3 października byłam z klasą 5b na wycieczce w ZOO. Było bardzo ciekawie. Zwiedzi-
liśmy terrarium, salę ze zwierzętami z Madagaskaru. Mieliśmy lekcję o drapieżnikach. Widzieli-
śmy wiele ciekawych zwierząt. Wyjazd uznaję za udany i polecam.   

Karolina Butryn kl. 5b 

Wycieczka do ZOO – lekcja pod tytułem „Madagaskar” 
           Dnia 15.11.2013 r. klasa 6c wybrała się do wrocławskiego 
ZOO na lekcję pt. „Madagaskar”. Po drodze na lekcję zatrzymali-
śmy się przy kotikach. Właśnie odbywało się karmienie i tresura 
tych zwierząt. Były bardzo posłuszne […], jak pani powiedziała      
i pokazała „leżeć”, kotiki posłusznie położyły się. Podobnie było     
z aportowaniem, podpłynięciem w dane miejsce, podaniem płetwy, 
itd. 

     Nie umknął nam także czarny niedźwiedź himalajski, który chodził leniwie po swojej zagro-
dzie. Widzieliśmy również: zebry, które właśnie jadły obiad, nosorożca przechadzającego się 
powoli po wybiegu, kryjówkę żaby. […] 
     Lekcja była bardzo ciekawa. Dowiedziałam się z niej wielu informacji o życiu ludzi żyjących 
na Madagaskarze – Malgaszy. Zajmują się oni głównie handlem, hodowlą bydła, kłusownictwem, 
wycinaniem drzew. Skarby Madagaskaru […] to szafiry, rubiny, kwarce, apatyty i […] drzewa 
różane, z których produkuje się gitary. 
     Było też wiele innych ciekawostek na temat różnych zwierząt, którymi jestem zafascynowana 
[…] [lemury, sifaka biała, indris, maki – myszka].  
     Była to wspaniała wyprawa i bardzo wartościowa lekcja. […] 
                                                                                                                  Liwia Marciniak, kl. 6c 

             Zwierzęta Madagaskaru 
      Dnia 15.11.2013 r. wraz z moją klasą byłam we wrocławskim 
ZOO, w którym odbyły się zajęcia na temat zwierząt Madagaska-
ru. […] Na Madagaskarze żyje wiele gatunków zwierząt, których 
nie spotyka się gdzie indziej na świecie. Na tej wyspie 67% pta-
ków, 84% ssaków, 93% gadów oraz 99% płazów stanowią endemity, 
czyli gatunki roślin lub zwierząt unikatowych dla danego miejsca 
lub regionu, nigdzie indziej nie występujących naturalnie. Przykładem endemitu na Madagaskarze 
jest żaba pomidorowa.  
     Zwierzęta, które kojarzą się z Madagaskarem to lemury. Na wyspie jest wiele gatunków tych 
zwierząt. Lemury należą do gatunku małpiatek. […] Na Madagaskarze występuje wiele rzadkich 
okazów gadów, takich jak: kameleon lamparci, gekon liścioogonowy, oraz żółw promienisty, który 
jest krytycznie zagrożony wyginięciem. Największym drapieżnikiem Madagaskaru jest fossa, 
która jest endemitem tej wyspy.  
     Myślę, że wycieczka była bardzo ciekawa i bardzo dużo się na niej dowiedziałam o zwierzę-
tach Madagaskaru.  

Julia Krupska kl. 6c 
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Stypendium Prezydenta Wrocławia 
Z naszej szkoły zostali wyróżnieni: Kaja Urbaniuk kl. 5a, Mateusz Kitzol kl. 5d i absolwent szko-
ły Przemek Kolanek.  

Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci 
Na podstawie działań podjętych w trakcie VIII edycji projektu ekologicznego nasza szkoła otrzy-
mała główną nagrodę w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne i wyposażenie.  

XXII Sejmik Ekologiczny 
 Nasi uczniowie zostali nagrodzeni w następujących konkursach: 
Konkurs plastyczny LEKARZE LASU: 
- II miejsce zajął Bartosz Słowik z kl. 3d,  wyróżnienie otrzymał Wiktor Chawar z kl.  3d. 
Konkurs fotograficzny PORTRET DRZEWA W CIĄGU PÓR ROKU - wyróżnienia otrzymali: Marta 
Rotko kl. 6a, Kostek Cybulski kl. 4b i Jan Jancewicz kl. 6a. 

Uczennica klasy 6a Marta Rotko otrzymała w roku szkolnym 2013/2014 stypendium Programu 
Stypendialnego "zDolny Śląsk", przyznane Uchwałą Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. 

    W VIII międzynarodowym konkursie informatycznym "Bóbr" wzięło udział 15 uczniów 
z naszej szkoły. 
Najlepsze miejsca uzyskali: 
1. Filip Kaczmarek i Igor Lewandowski (kl. 6e) obaj po 88,75 pkt. 
2. Dominik Kaczmarek (kl. 6a) 85 pkt. 
3. Łukasz Pulit (kl. 6a) 78,75 pkt. 
4. Marta Rotko (kl. 6a) 77,5 pkt. 

Jury po obradach ogłosiło wyniki Festiwalu piosenki o szkole:  
1. W kategorii oddziały przedszkolne : grupa 0a – „Dwadzieścia lat minęło”  i 0d – „Jeśli lubisz swo-
ją szkołę”,  
2. W kategorii klasy I-III : klasy pierwsze „Szkolny blues”  i klasa 3a – „Nasza klasa 3a”,  
3. W kategorii klasy IV-VI ; klasa 4a  - „Szkolne opowieści” i klasa 6d - „Jubilatka” 
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Maja Abrich kl. 3e 

Uwaga, ważne! 
     Konkurs  „AKCJA SEGREGACJA” rozstrzygnięty! W I etapie konkursu wyłoniono najciekaw-
sze prace plastyczne promujące segregację śmieci na ulicy, osiedlu. Wyłonione prace zostały 
wysłane na II etap konkursu do Banku PKO BP do Warszawy. Czekamy z niecierpliwością na wyni-
ki i trzymamy kciuki! Poniżej prezentujemy prace.  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                               
                                                Gratulujemy ciekawych pomysłów!  

Magdalena Gąsiewicz kl. 2d 

Kalina Dajer kl. 2d 

Patrycja Dasiewicz kl. 2b 

Martyna Gawlik kl. 3b 
Magdalena Erbert kl. 3e 

Aleksandra Buczek kl. 3d 

Julia Koper kl. 3e 

Iga Gawrycka kl. 2d 

Eliza Gorgoń kl. 2d 
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                LittleBigPlanet Play Station Vita 

     Szmaciana lalka, ubrana w strój psa, biegająca po tek-
turowej drodze. Brzmi absurdalnie? Może i tak, ale nie 
jest takie w tej grze. Zacznijmy od początku, dwie pierw-

sze części tej przebojowej gry ukazały się na Play Station 3, później był 
epizod na konsoli PSP, a teraz kolejna jej część na Play Station Vita. Dla-
czego opisuję akurat tą grę? Dlatego, że według mnie jest to najlepsza 
część tej bestsellerowej serii, mająca jeszcze większe możliwości kreato-
ra poziomów (który jest znakiem rozpoznawczym serii), dodatkowe możliwości dzięki ekranowi       
i panelowi dotykowemu oraz możliwość zagrania w dowolnym miejscu i czasie . Głównym bohate-
rem, jak zwykle, jest szmaciak (sackboy) którego możemy do woli przebierać. Jego zadaniem 
jest uratować MałąDużąPlanetę przed lalkarzem. Czeka nas przygoda w kilku światach, w każdym 
z nich przechodzimy przez kilkanaście poziomów, sami lub w 4- osobowej grupie przez Internet. 
Największymi nowościami w tej części są mini-gry z użyciem ekranu dotykowego, elementy wy-
korzystujące możliwości konsolki oraz salon gier z oddzielnymi mini-grami odblokowywanymi po 
ukończeniu danych światów. Jest ich w sumie pięć ( i światów i mini-gier) co w sumie daje dość 
długi czas rozgrywki, przedłużany przez kreator poziomów. Używając go możemy grać w poziomy 
innych graczy i tworzyć własne etapy. Gra jest bardzo przyjemna i polecam ją wszystkim gra-
czom posiadającym system PS Vita. 
                                                                                                             Łukasz Mikołajczyk, kl. 6b 

Fot. źródło: Internet 

   ZAGADKI            ZAGADKI              ZAGADKI    

         KĄCIK - ZABAWA Z KOMPUTEREM 
Odpowiedzi: 
1. Ja (chłopiec), 2. Kobietą, 3. Cztery razy 

1. Jest synem mego ojca, a nie jest moim bratem. Kto to? 
                                                   Igor Lewandowski kl. 6e 

2. Kierowca fiata ma brata, 
Ale ten brat nie ma brata. 
Kim jest kierowca fiata? 
            Karolina Butryn kl. 5b 

FIFA 14  
     FIFA 14 – to kolejna odsłona bestsellerowej gry. Jest w niej 
ponad: 30 lig i 15 tysięcy zawodników oraz 500 klubów. W FIFIE 14 
jest dużo więcej możliwości gry, naturalna rotacja piłki oraz reali-
styczne emocje zawodników. W grze jest większy repertuar zagrań 
w obronie i ulepszony drybling, a to tylko niektóre poprawki.         
W ogólnej ocenie gra zasługuje na 5+/6. 

Jakub Stefurak, Kacper Pukienas kl. 5a 

3. To było tak: bociana dziobał szpak, 
A potem była zmiana i szpak dziobał bociana. 
A potem były jeszcze dwie zmiany.  
Ile razy szpak był dziobany? 
                                           Staś Jarek kl. 2c 
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KĄCIK FILMOWY... 
Minionki rozrabiają 

      Na wakacjach byłem na filmie pt. „Minionki rozrabiają”. Grają tu ci sami 
bohaterowie, jak w filmie pt. „Jak ukraść Księżyc?”. Warto zobaczyć oba 
filmy, gdyż w „Minionkach” akcja jest kontynuowana. Pierwszoplanowy boha-
ter Gru zostaje zabrany bez pytania do siedziby Ligi Antyzłoczyńców.  Gru 
po wielu namowach zgadza się na misję. Współpracując z pracowniczką Ligi 
Antyzłoczyńców musi znaleźć serum. Minionki, stworzone przez Gru w poprzednim filmie, jak 
zwykle... przeszkadzają Gru.  
     Według mnie film był ciekawy i śmieszny. Muzyka była dobrze dobrana do scen. Jedynie po 
obejrzeniu zwiastuna, można było spodziewać się w filmie trochę więcej akcji.  

Mateusz Kitzol kl. 5d     

„Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Złodziej pioruna”  
 

     Niedawno oglądałam z rodzeństwem film pod tytułem "Percy Jackson i bogowie olimpijscy. 
Złodziej pioruna”. Film opowiadał o dwunastoletnim Percy'm, który miał dysleksję i ADHD. Jak 
się później okazało był on herosem, synem greckiego boga, a jego choroby to były jego najwięk-
sze atuty. Kiedy przybył na obóz pełen innych półbogów, został oskarżony o kradzież pioruna 
Zeusa. Wyruszył w szaloną podróż z córką Ateny, Annabeth i Groverem, satyrem, by oczyścić się 
z zarzutów. 
     Polecam film czytelnikom „Ikarka”.  
                                                                      Kasia Głogowska kl. 3c (z pomocą siostry Weroniki)   

Uniwersytet Potworny 

     Dwa miesiące temu w kinach pojawił się film „Uniwersytet potwor-
ny” (Monsters University). Film opowiada o pierwszym spotkaniu dwójki przy-
jaciół  Micke’a i Sally’ego. Jest bardzo ciekawy. Polecamy go szczególnie 
dzieciom z klas I-III. 
                                                          Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 5a 
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    Sherlock Holmes  
     Czytałam ostatnio bardzo interesującą książkę A. C. Doyle’a  pt. „Śledztwa 
Sherlocka Holmesa”. Sherlock Holmes jest detektywem mieszkającym w XIX-
wiecznej Anglii. Dzięki swojej niezwykłej inteligencji, sprytowi i umiejętności 
wnikliwej dedukcji, rozwiązuje nawet najbardziej skomplikowane zagadki. Jego 
niecodzienne  kłopoty opisuje wierny towarzysz i przyjaciel, doktor Watson. 
Jeśli lubicie rozwiązywać zagadki i chcecie ćwiczyć i rozwijać swój umysł, to 
jest książka dla was.  

Magdalena Rebizant kl. 6b 

       
                                     Koszmarny Karolek 
     Kiedy byłem w drugiej klasie, poszukiwałem książki, która by mnie rozśmie-
szyła, zaciekawiła oraz po prostu wbiła się w pamięć. „Mikołajek” nie potrafił 
mnie przekonać, więc szukałem dalej. Po dość długim czasie znalazłem 
„Koszmarnego Karolka”. Zaciekawił mnie opis książki, więc postanowiłem ją 
przeczytać. Po kilku rozdziałach nie mogłem się oderwać od opowieści o kosz-
marnie niegrzecznym chłopaku, który wszystkim robi na złość, dokucza swoje-
mu bratu  i przeżywa liczne perypetie. W serii wyszło już kilkanaście książek   
i nadal się ukazują. W każdej z książek mieści się kilka historyjek. Mimo że 

minęło już kilka lat od pierwszej przeczytanej przeze mnie książki z tej serii, to miło mi czasem 
przeczytać jakąś nową. Polecam wszystkim bez względu na wiek, choć głównie klasom młodszym.  

Łukasz Mikołajczyk kl. 6b 

Martynka 

     Martynka to dziewczynka, która szuka przygód. Towarzyszą jej w tym 
brat Jasiek i piesek Pufek. 
Chcesz się dowiedzieć co ciekawego ich spotkało? 
W naszej szkolnej bibliotece znajdziesz ,,Martynka uczy się pływać''         
i wiele innych opowiadań o jej przygodach. 

Marysia Lewandowska, kl. 3c 

Felix, Net i Nika oraz Nadprogramowe Historie 
      Kolejna, ostatnia jak na razie część bestsellerowej serii, opowiadającej   
o trójce nastolatków, którą spotykają różne fantastyczne przygody. Tym 
razem nie jest to jedna opowieść podzielona na rozdziały, ale zbiór różnych 
historii.  
     Bardzo polecam całą serię do przeczytania!                                                                                     
                                                                                    Kacper Pukienas kl. 5a 
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     DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
     14 października,  w naszej szkole był dniem bardzo wyjątkowym. 
Zamiast lekcji odbywały się zajęcia z wychowawcą, na których ucznio-
wie wymyślali piosenki o naszej szkole. Potem wszystkie klasy zostały 
zaproszone na apel z okazji Dnia Nauczyciela. Na tym apelu odbyło się 
też zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Później była część 
artystyczna. Aktorzy prezentowali śmieszne, a zarazem jakże nam bliskie sytuacje z lekcji ma-
tematyki i języka polskiego. Chórek śpiewał piosenki wybrane specjalnie na tę okazję. Soliści 
przedstawiali swoje wersje piosenki dla szkoły na różne ciekawe sposoby, od rapowania, przez 
układy taneczne, aż do wystukiwania rytmu na skakance. Nauczyciele z pewnością byli zachwyce-
ni pomysłowością i kreatywnością uczniów. Jeszcze raz wszystkim nauczycielom za ich serdecz-
ność i troskę bardzo dziękujemy. Jednocześnie życzymy im wytrwałości i cierpliwości do uczniów 
oraz uśmiechu na co dzień. 

Magda Rebizant kl. 6b 

                            Pasowanie na ucznia SP 118 (okiem werblisty) 
    Jako członek szkolnego pocztu sztandarowego, miałem obowią-
zek uczestniczenia w uroczystości pasowania pierwszoklasistów 
na uczniów naszej szkoły. Jako że jest to bardzo ważne wydarze-
nie, uczestniczyła w nim pani dyrektor B. Rotte, oraz panie wice-
dyrektor. Sama ceremonia składała się z występów uczniów klas 
pierwszych, gry trąbkarzy, mowy pani dyrektor oraz samego 
pasowania. Tak samo jak na apelach, sztandar był niezbędnym 

elementem wydarzenia. Dzieci składały pod nim przysięgę, którą my wszyscy też kiedyś składali-
śmy. Później pani dyrektor każdego ucznia pasowała wielkim piórem, co kojarzyło się ze średnio-
wiecznym obrzędem pasowania na rycerza. Na zakończenie przedstawiciele klas poszli wraz       
z pocztem sztandarowym pod pomnik lotników na Bulwarze Ikara, pod którym pozostawili lam-
pion i kwiaty. Na tym ceremonia się zakończyła i wszyscy rozeszli się do domów. 

Łukasz Mikołajczyk, kl. 6b 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
     Dnia 9 października b.r. odbyły się wybory do Samorządu, poprze-
dzone kampanią wyborczą. Uczniowie klas IV-VI oddali 295 głosów 
ważnych i 16 nieważnych. W wyniku głosowania I miejsce zajęła Nata-
lia Szostak z kl. 6d (85 głosów) i została przewodniczącą SU.           
II miejsce zajęła Alicja Kubisz z kl. 6e (66 głosów) i została wice-
przewodniczącą, a III miejsce zajął Mikołaj Hasik z kl. 6a (29 głosów) jako sekretarz.. Również 
Mateusz Kitzol z kl. 5d został sekretarzem SU, gdyż z sumą 25 głosów uplasował się na IV miej-
scu. Zwycięzcom gratulujemy! 

Jakub Stefurak, Kacper Pukienas kl. 5a 
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          WYWIAD Z PANIĄ Anną Pluskotą 
- Czy lubi pani swoją pracę? 
- Tak. 
- Czy chciałaby pani pojechać do Anglii? 
- Tak i jestem tam co roku, a jeżeli nie w Anglii, to w kraju anglojęzycznym. 
- Czy ma pani jakieś hobby? 
- Tak, lubię podróże, lubię biegać i czytać książki. 
- O czym pani marzyła, jak była mała? 
- Marzyłam o tym, aby mieć psa i kota. 
- Gdzie pani spędziła wakacje? 
- Byłam w Irlandii i w Grecji. 
                             Dziękujemy za rozmowę – Ania Tompol przy współpracy Natalii Tomasik kl. 4b 

WYWIAD Z PANIĄ Adrianną Matyszczuk, praktykantką (język niemiecki) 
- Dlaczego pani chce zostać nauczycielką języka niemieckiego? 
- Żeby mieć dodatkową pracę, kontakt z uczniami. Chcę być kimś więcej niż nauczycielką języka 
niemieckiego. Chcę być odpowiedzialna, mieć ważny zawód oraz pracę bez problemu. 
- Jak się pani pracuje z uczniami? 
- Świetnie. Zwłaszcza z piątą klasą, ponieważ są mądrzy, inni niż wszyscy i sympatyczni. Nato-
miast klasy drugie są słodkie, grzeczne oraz kulturalne. 
- Czy uważa pani, że materiał nauczania jest odpowiedni dla naszego wieku? 
- Program dla klas piątych jest za prosty, podręczniki powinny mieć wyższy poziom trudności. 
- Co się pani podoba w pracy z dziećmi? 
- Ich wdzięczność jest dla mnie bezcenna. Są bardzo zaangażowane. 
- Na jakiej uczelni pani się uczy? 
- Uczę się na 3 roku germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. 
- Czy podoba się pani nasza szkoła? 
- Bardzo. Jest w stylu amerykańskim. Zadbana, zaawansowana technologicznie, a na stronie in-
ternetowej są super zdjęcia. 
- Jaki jest pani ulubiony kolor? 
- Nie mam swojego ulubionego, lecz ubieram się w pastelowe kolory. Nie cierpię czerwonego, źle 
mi się kojarzy. 
- Jakie jest pani ulubione zwierzę i dlaczego? 
- o zwierzętach mogłabym wiele mówić. Na pierwszym miejscu są koty, są cudowne, mam kotkę 
Zuzię, jest piękna i bardzo mądra. Drugie zwierzę, które uwielbiam, to konie. Kojarzą mi się z 
wolnością i z niezwykłą siłą.  
- Jaki jest pani ulubiony dzień tygodnia? 
- Jak na studentkę przystało, mój ulubiony dzień to piątek, po nim sobota. Niedzieli nie lubię, 
jest strasznie nudna, wszyscy idą do kościoła lub siedzą przed telewizorami. Wszystko jest 
zamknięte. 
- Jaki jest pani ulubiony film? 
- Uwielbiam wszystkie rodzaje filmów oprócz westernów. Uwielbiam komedie i horrory. Mój 
ulubiony film to „Pamiętnik”. 
- Jaka jest pani ulubiona książka? 
- W szkole moją ulubioną książką była „Lalka”. Czytałam wszystkie lektury od szkoły podstawo-
wej do liceum.  

Dziękujemy za rozmowę – Kaja Urbaniuk i Gabrysia Surgut kl. 5a 
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Czy wiesz, że: 
  

- Nasza galaktyka "pędzi" przez Wszechświat 600 km/s, a my tego nie odczuwamy;  
- Kolor czerwony "pochłania" wszystkie kolory oprócz siebie (czerwonego);  
- Na świecie żyje już ok. 7 miliardów ludzi;  
- Na Marsie została odkryta woda (w postaci lodu na biegunach Czerwonej Planety);  
- Wokół gwiazdy podwójnej Alfa Centauri (a i b) krąży planeta podobna do Ziemi.  
                                                                Mateusz Pańczyszyn kl. 5a (wybrane z ks. „101 pytań”) 

* 
- Na Wenus jest temperatura ok. 500 st. C! 
- Łyżwiarze nie jeżdżą bezpośrednio na lodzie. Podczas ślizgu pod łyżwą wytwarza się cieniutka 
warstwa wody.  

       Jakub Stefurak kl. 5a („Księga 1000 pytań i odpowiedzi”) 

  

     Z licznej grupy chomików tylko niektóre gatunki można uznać za 
zwierzęta domowe. Należą do nich chomik syryjski, chomik Roborow-
skiego, chomik chiński, chomik dżungarski i chomik Campbella.  
Najpopularniejszym spośród hodowanych w domach jest chomik sy-
ryjski. 
                       CHOMIK SYRYJSKI  
     Chomik syryjski to samotnik. Obowiązuje zasada: jeden chomik, 
jedna klatka. Chomiki są wszystkożerne. Można karmić je gotową  karmą dla chomików lub kom-
ponować samodzielnie mieszankę ziaren i owoców. Ponieważ chomiki łatwo się oswajają, często 
towarzyszą nam podczas posiłków. Ludzkie jedzenie jednak nie zawsze im służy. Szkodliwe są 
zwłaszcza wędliny zawierające dużo soli i konserwantów.  
CHOMIK DŻUNGARSKI 
     W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się chomiki dżungarskie. Żyją one w małych 
grupach rodzinnych. Podstawą więzi jest wspólny zapach stada. Zabranie chomika na jakiś czas 
może spowodować, że stado znowu go nie zaakceptuje. Chomik dżungarski łatwo się oswaja i 
pozwala się brać na ręce, pod warunkiem, że przyzwyczajany jest do tego od młodości. W natu-
rze żywi się przede wszystkim ziarnem traw, zielonymi częściami roślin i owocami, czasem też 
owadami. 

                   Kasia Głogowska kl. 3c 
Źródło: 
Wikipedia, Gorazdowski M. „Małe ssaki terraryjne”. 


