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Wiktoria Dalecka 6c, Oliwia Dobrowolska 6a, Magdalena 
Dudziak 6c, Adam Franczak 5b,  Jan Ginał 6a, Katarzyna 
Głogowska 6c, Zuzanna Janicka 6d, Anita Kościelny 6c, 
Michał Mruczek 5b, Natalia Ojak 6c, Marta Paszkiewicz 5a, 
Karina Piotrowska 6c, Agnieszka Semeniuk 6c,  Dominik 
Sobolewski 6c, Mateusz Spurgjasz 5b, Kira Wołoszuk 6c.  
 
 
 
 

                                         Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Ewy Stawińskiej, Adriany 

Grochali-Kopeć i Joanny Dominik  
 

   Student szuka pomocy u swojego kolegi: 
- Muszę napisać rodzicom, że znowu oblałem 
egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze zabrzmiało. 
- To pisz: „Jestem już po egzaminie. U mnie nic 
nowego.” 

Jaś chwali się kolegom: 
- Jestem silny jak byk, bo jem dużo mięsa. 
Na to jeden z kolegów:  
- Ja na przykład jem dużo ryb, a nie umiem 
pływać. 

- Tato, czy wiesz, który pociąg ma największe 
opóźnienie? 
- Nie mam pojęcia! 
- Ten, który obiecałeś mi na Gwiazdkę w zeszłym 
roku! 

Nauczyciel wpisał uwagę w dzienniczku: 
„Córka jest nieznośną gadułą.” Następnego 
dnia dziewczynka przyniosła dzienniczek z 
dopiskiem ojca: „To pestka, gdyby słyszał pan 
jej mamę!” 

- Jasiu, przeczytałeś „Trylogię” Sienkiewicza? 
- To trzeba było przeczytać? 
- Tak, na dzisiaj. 
- O rany, a ja przepisałem … 

- Jak nazywa się żona zdobywcy „Oskara”?  
- Oskarżona.   

Przychodzi krasnoludek do apteki i mówi: 
- Poproszę tabletkę na żołądek. 
- Zapakować? 
- Nie, poturlam. 

Na przyrodzie: 
- Jasiu, po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
- Po rosnących na nim kasztanach. 
- A jeśli nie ma na nim kasztanów? 
- To ja poczekam... 

- Dlaczego Małgosia się ucieszyła, kiedy ułożyła puz-
zle po czterech miesiącach? 
- Ponieważ na pudełku jest napisane „od 2 do 5 lat”. 

- Dlaczego w Wąchocku są trzy mosty? 
- Bo dopiero za trzecim razem trafiono 
na rzekę. 

- Dlaczego w Wąchocku autobusy przestały 
kursować? 
- Bo kierowca ustąpił miejsca starszej pani. 

Jedna pani pyta drugą o godzinę, a ta jej 
odpowiada: 
- Gdzieś szósta. 
- No tak, gdzieś szósta, a tutaj która? 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Pokropiło deszczem, zawiało, postraszyło zimnem … i przyszła jesień. Ale to nie znaczy, że jest 
szaro. Rozglądnijcie się wokół, jaka jesień jest kolorowa… Sypie wokół różnobarwnymi liśćmi,        
a i słońce  często się do nas uśmiecha.  A że dni coraz krótsze?...  
Na jesienne popołudnia i wieczory proponujemy Wam lekturę gazetki, która jak zwykle obfituje w 
różnorodne artykuły. Zapraszamy do czytania!  

Redakcja                                                                                                                     

 Jesienne zagadki 

Kasztanowa półka 
Jesień dziś sypnęła wkoło kasztanami. 
Kolczaste kuleczki na ziemię zleciały. 
Zrobię z nich ludziki wraz ze zwierzątkami. 
Będą na mej półce wygodnie mieszkały. 
 

Kasztanowe dzieci z kasztanowym tatą 
Pożegnają ze mną odchodzące lato. 
Śliczne, brązowiutkie kasztanowe koty 
Będą się wspinały na z patyków płoty. 
 

Lecz by na mej półce tak dużo się działo, 
Chyba mam kasztanów troszeczkę za mało, 
Mimo że do domu ciągle je przynoszę. 
Zatem dziś o pomoc w zbieraniu was proszę. 
                             Marta Paszkiewicz kl. 5a 

Rys. Dominik Sobolewski kl. 6c 

Rys. K. Głogowska kl. 6c 

1. Co to za pani, w złocie, w czerwieni, 
sady pomaluje, lasy przemieni, 
a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 
śnieżna zawieja po niej zostaje.  

2. Przynoszę deszcze, szarugi. 
Dzień krótki, a wieczór długi. 
Bociany wysyłam za morze 
I jeże usypiam w norze.  

3. Skacze po lesie, z wielkiej uciechy 
że ma w spiżarni smaczne orzechy. 
Zebrała je jesienią, 
gdy drzewa na złoto się rumienią 

4. Jesienią na gruszy, dużo gruszek będzie 
A co będzie na dębie?  Wiadomo.... 
                                    źródło:edupełzaki.pl 

Przygotowała Magda Dudziak kl. 6c 
(Rozwiązania zagadek na  13 s. gazetki) 

Wietrzyk wieje tu i tam. 
Zasypiające słońce się do nas śmieje 
i leniwie grzeje. 
Dzieci do domów pouciekały, 
a ptaki wylatywać z Polski już chciały. 
Liście szeleszczą pod stopami, 
kasztany na ziemię wreszcie pospadały. 
To jesień, jesieni czasy nastały. 
                        Oliwia Dobrowolska kl. 6a 
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Rys. Tomek Olenderek kl. 3e 
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1. Rosną w ogrodzie. 
2. Spadają z drzew jesienią. 
3. Świeci na niebie. 
4. Zaczyna się w czerwcu, a kończy 
we wrześniu. 
5. Miejsce nauki. 
6. Brązowe kulki w kolczastych 
osłonkach. 
7. Chowa się w stertach liści. 
8. Pada z nieba. 
9. Ma rudą kitę. 
10. Rosną na dębie. 
11. Zbiera je wiewiórka. 
12. Każdy kij ma dwa … 
                 Marta Paszkiewicz kl. 5a 

1. Gdy jest gorąco, jemy… 
2. Ptak, który nie odlatuje na zimę. 
3. Jesienią zbieramy brązowe … 
4. Podczas krojenia cebuli łzawią … 
5. Jesienią z drzew spadają… 
6. Zwiedzamy ich ruiny. 

Kira Wołoszuk kl. 6c  

1. Kiedy pada deszcz, z nieba lecą …wody. 
2. Największy kraj na świecie. 
3. Spadają z drzew. 
4. Drzewo z „noskami”. 
5. Niedźwiedzie zapadają w … zimowy. 
6. Po jesieni jest … 
7. Ptak, który przylatuje do nas zimą i lubi 
jarzębinę. 
                         Agnieszka Semeniuk kl. 6c 

1.Mały z kolcami. 
2.Potrzebujemy go, gdy pada deszcz. 
3.Rozpoczyna się 23 września. 
4.Robione z kasztanów i żołędzi. 
5.Babie  …... 
6.Wiewiórka ma rudą i puszystą. 
7.Z niej jesienne czerwone korale. 
8.Chodzimy na nie do lasu. 

Anita Kościelny kl. 6c 
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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: 
Ogon, uszy ma i kły - psa daleki krewny. W bajkach tylko bywa zły, w lesie jest potrzebny. 
                                                                                                                   Kasia Głogowska kl. 6c                                                                          

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

DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
8x6=              20x5=                25x4=            5x6=               5x12=            13x3=        45x2=       

15:3=              20:4=                  6:2=             12:6=              30:10=            45:5=           8:4=     

 Wybierz właściwą odpowiedź:  

1. 1-1=         a) 1      b) -1       c) 0    
2. Listopad to … miesiąc w roku      a)  szósty   b) drugi   c) jedenasty 
3. Ma…...ec (miesiąc)  piszemy przez:    a) ż        b) rz        c) sz    
4.         10x2-3=         a) 17       b) 18      c)16 
                                                                                                            Katarzyna Głogowska kl. 5c 

                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

90+20= 40+60= 6+8= 60+50= 10+78= 34+36= 13+15= 

42-12= 58-3= 33-5= 18-14= 39-4= 59-8= 15-12= 
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    Na Żyrafiej Stronie obecni oraz przyszli członkowi SKO, jak również wszyscy sympatycy Żyra-
fy Lokatki mogą znaleźć informacje oraz nowości dotyczące naszej Szkolnej Kasy Oszczędnościo-
wej.  
    W październiku w naszej szkole zorganizowany został pierwszym w tym roku szkolnym konkurs 
SKO „Wakacyjna przygoda Lokatki”. Chętni uczniowie wykonywali historyjki obrazkowe, rysowali    
i opisywali przygody Żyrafki.  
    Spośród prac jury, po burzliwych naradach, wybrało zwycięzców: 
                                                  I miejsce: Natalka Chabowska  
                                                 II miejsce: Ewa Paszkiewicz  
                                                III miejsce: Anastazja i Małgosia Pacula   
   O przyznanych miejscach decydowały nie tylko walory estetyczne prac, ale przede wszystkim 
treść historyjek. 

   Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i już teraz zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych 
konkursach SKO.                                                                                                     Chwała Żyrafie! 

p. Joanna Dominik  

Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 
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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! 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 
   15 września w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, instytucjach kulturalnych na całym świecie 
obchodzony jest Dzień Kropki - święto kreatywności, odwagi i zabawy. Historia tego wyjątkowego 
dnia związana jest z książką „The Dot”, której bohaterka Vashti dzięki kropce uwierzyła w siebie. 
   W tym roku po raz pierwszy do obchodów tego wyjątkowego dnia przyłączył się „świetliczaki” z 
naszej szkoły. Dzieci z grup p. Doroty Olenderek i p. Asi Dominik 15 września dumnie nosiły swoje 
kropki - na ubraniach, rękach, policzkach czy nosie. Przekazywały sobie kropkowe miłe słowa, roz-
wiązywały kropkowe zdania, tworzyły kropkowe dzieła sztuki i pozowały do zdjęć z kropkowymi 
ozdobami. Tego dnia wszystkim nam towarzyszyły słowa: „Kropki kolorowe wędrują po świecie, 
talenty wskazują, o których nie wiecie”. Święto kropki bardzo nam wszystkim się podobało, dlate-
go też mamy nadzieję, że w przyszłym roku w świetlicy znów będziemy zakropkowani. 

p. Joanna Dominik 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W GRUPIE ŚWIETLICOWEJ KLASY 3E 
    O tym, jak ważną umiejętnością jest czytanie, nie trzeba nikogo przekonywać. Nic więc dziwne-
go, że doczekało się ono swojego święta. 29 września w całej Polsce obchodzimy Dzień Głośnego 
Czytania. „Świetliczaki” z grupy p. Asi Dominik ochoczo przystąpiły do obchodów tego wyjątkowe-
go dnia. Dzieci przyniosły do świetlicy swoje ulubione książki, pięknie o nich opowiadały, a później 
zgadywały, kto z kolegów i koleżanek czyta je na głos. Wzięły także udział w konkursie znajomości 
literatury dziecięcej. Rozpoznawały tytułu czytanych książek, rozwiązywały zagadki dotyczące 
bohaterów ich ulubionych lektur, układały rozsypanki sylabowe i wykazywały się znajomością auto-
rów. Na koniec na „świetliczaki” czekała wielka niespodzianka: króciutkie audiobooki nagrane przez 
nauczycieli: p. Justynę Boruszewską i p. Marcina Bednarkiewicza oraz najbardziej wyjątkowe oso-
by na świecie: Rodziców, Ciocie, Dziadków. Serdecznie dziękuję Wszystkim za przygotowanie na-
grań. Dzieci były zaskoczone i często z lekkim niedowierzaniem wsłuchiwały się w głos bliskiej oso-
by. Ta wyjątkowa niespodzianka wywołała szereg pozytywnych emocji i ogromne uśmiechy na 
ustach naszych uczniów.                                                                                      p. Joanna Dominik 
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KĄCIK FILMOWY... 

Rozwiązania jesiennych zagadek:  
1. Jesień, 2. jesień, 3. wiewiórka, 4. żołędzie 

Adrenalina park 
Adrenalina Park to wyjątkowy park linowy połączony z innymi atrakcjami. Położony jest niedaleko 
Wrocławia. Znajdują się tam trzy trasy parku linowego, tyrolki (dwoma jedzie się nad jeziorem i 
trzeba uważać, żeby nie zamoczyć nóg) oraz adrenolot (imitator rakiety kosmicznej). Można tam 
spróbować zorbingu (toczenia się w środku dużej, dmuchanej kuli),  pojeździć quadem, postrze-
lać z łuku, wiatrówki i zagrać w paintball. To miejsce z pewnością zapewni wam mnóstwo rozrywki 
i dostarczy niezapomnianych wrażeń.                                                      Marta Paszkiewicz kl. 5a                                                                                              

Monachium 
    Duże miasto, sieć ulic i wielkie galerie obrazów. To Monachium, 
miasto w Niemczech, a w nim wielkie, chociaż ograniczone do forma-
tu płótna, cuda. Możesz wybrać Starą Pinakotekę, z obrazami wielu 
sławnych mistrzów sprzed wieków. A może wybierzesz Nową, gdzie 
pokazywanie są obrazy wielu dziewiętnastowiecznych mistrzów. Albo 

zbiory z XX wieku, czy z XXI. A może wszystkie! Do zobaczenia w Monachium!                                                   
                                                                                                                    Magda Dudziak kl. 6c 

   Felieton 1. 
    Hej! Z tej strony Zaprzyjaźniona. To mój debiut i mam nadzieję, że mój tekst Wam się spodo-
ba. W tym artykule chciałabym przybliżyć trochę temat, o którym jest ostatnio dość głośno. 
Chodzi o przyjaźń. Zapewne wielu z Was ma przyjaciela/przyjaciółkę, tak jak ja. Posiadanie przy-
jaciela to wspaniała sprawa! Ale opiera się ona nie tylko na wspólnych ploteczkach, ale przede 
wszystkim na zaufaniu. Każdy związek międzyludzki opiera się między innymi właśnie na zaufaniu. 
Wielu ludzi zbyt pochopnie używa słowa „przyjaciel”.  
   Moja znajoma, kiedy byłam na jej urodzinach, poznała grupę ludzi. Po minucie przeszli na „ty”,  
a po pięciu podeszła do mnie i powiedziała „to moi przyjaciele”.  Byłam wtedy zdziwiona. Bardzo 
zdziwiona. Ale to tylko znajoma i to od niej zależy, z kim się „przyjaźni”. Ja osobiście uważam, że 
ma się tylko jednego PRAWDZIWEGO przyjaciela. Dla mnie przyjaciel to osoba, która mnie 
rozumie. Osoba, której mogę wypłakać się w ramię, ale i cieszyć się z sukcesów. Osoba, która 
zawsze będzie ze mną. Na dobre i na złe i będzie ze mną szczera. Takie jest moje zdanie. 
    A jakie jest Wasze? Zastanówcie się nad tym. 
Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do przeczytania felietonu    
w następnym numerze gazetki szkolnej „Ikarek”. 

Zuzanna Janicka kl. 6d 

Jak zostać kotem 
   Film ten opowiada o tym, jak biznesmen Tom Brand, wskutek pewnego 
wypadku staje się kotem, którego kupił swojej córce. Jego ciało jest     
w śpiączce, a żeby je odzyskać, musi poświęcić coś w imię miłości. Film 
jest bardzo śmieszny, ale zarazem ma w sobie morał.  
                                                                                       Gorąco polecam – Kasia Głogowska kl. 6c 
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Mamy uczniów w drugim finale zDolnego Ślązaczka z języków obcych 
   Następujący uczniowie przeszli do drugiego etapu konkursu zDolny Ślązaczek z języka angiel-
skiego: - Bartosz Słowik, Jakub Kuśmierek, Stanisław Morgaś, Maja Spik.  
   Do etapu powiatowego zDolnego Ślązaczka z języka niemieckiego zakwalifikowali się uczniowie 
z kl. 5a:  Jan Gohl i Bartosz Sierszeń.  

Piłka Ręczna wznowiła rozgrywki - sukces w I turnieju ligi wrocławskiej 
Kolejny udany start we Wrocławskiej Lidze Piłki Ręcznej Dzieci (kl.6) zanotowali nasi uczniowie.  
W sobotę 22.10.2016 na hali sportowej WKS Śląsk Wrocław przy ul. Saperów został rozegrany 
pierwszy turniej. Zajęliśmy 2 miejsce . 

                                      Sukces w konkursie SKO 
Działalność naszej Szkolnej Kasy Oszczędnościowej została doceniona przez jury ogólnopolskiego 
konkursu dla SKO. Jako jedyna wrocławska placówka otrzymaliśmy już kolejny rok z rzędu nagro-
dę, tym razem trzeciego stopnia.  

                           Mamy w tym roku 4 stypendia Prezydenta Wrocławia 
   Do tegorocznych stypendystów należą: Martyna Kapłon z kl. 6b, Nina Rojewska z kl. 6d, Marta 
Wróbel z kl. 6d i Bartosz Słowik z kl. 6d. 

I miejsce w kolarstwie MTB  
Uczennica kl. 4e Liwia Szewczyk zdobyła I miejsce w kolarstwie MTB w roczniku 2006/2007.  

W klasach 2-3:   1 miejsce - kl. 3a 
                           2 miejsce - kl. 3i 
                           3 miejsce - kl. 2b i kl. 3g 
     WYRÓŻNIENIE kl. 3d i kl. 3h 

                                  Otrzymaliśmy Certyfikat Zielonej Flagi 
Dnia 16 września 2016 Decyzją Kapituły Programu Szkół dla Ekorozwoju przyznano Naszej Szko-
le certyfikat Zielonej Flagi na okres kolejnych 3 lat!  

  Deser jogurtowy z brzoskwiniami 
Składniki: 
4 brzoskwinie 
2 szklanki gęstego jogurtu naturalnego 
2 łyżki soku z pomarańczy 
1 łyżka płynnego miodu 
5 dag pełnoziarnistych krakersów lub herbatników 
Przygotowanie: 
   Zimny jogurt wymieszać z miodem i sokiem pomarańczowym, mocno schłodzić. Brzoskwinie 
sparzyć, obrać, wypestkować, pokroić w małe kawałki (kilka zostawić do dekoracji). Jogurt wy-
mieszać z owocami, przełożyć do wysokich szklanek do 3/4 wysokości. Wierzch posypać pokru-
szonymi krakersami i ozdobić pozostałymi brzoskwiniami. 
   Życzę smacznego! 
                                                                                                         Katarzyna Głogowska kl. 6c 

ZWYCIĘZCY KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO  
     W klasach 4-6:   1 miejsce - kl. 4e  

                           2 miejsce - kl. 6e 

Fot. Internet 
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KONKURS ŚWIETLICOWY: „PIĘKNE CZYTANIE TO TEŻ SZTUKA” 
    Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania „świetliczaki” z klas 3c, 3d i 3e wzięły udział w 
międzygrupowym konkursie „Piękne czytanie to też sztuka”.  Po klasowych eliminacjach nauczyciel-
ki wytypowały czteroosobowe reprezentacje swoich grup. Zadaniem uczniów było wylosować jeden 
wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima i jak najpiękniej go przeczytać. Zadanie to nie należało 
do najłatwiejszych, jednak dzieci świetnie sobie z nim poradziły. Jury wytypowało zwycięzców 
konkursu, jednak należy podkreślić, że ogromne brawa i gratulacje należą się wszystkim uczestni-
kom. 
                                Wyniki konkursu: 
       I miejsce: Kuba Skorupski kl. 3c, Krzyś Kijewski kl. 3d,                            
                        Zuzia Koła kl. 3e, Marysia Zawadzka kl. 3e 
       II miejsce: Hania Tajak kl. 3c 
       III miejsce: Filip Kosmacz kl. 3c, Olivia Wielgus kl. 3d  
Wyróżnienia: Bartek Talik kl. 3c, Elwira Radziwońska kl. 3d,        
Oskar  Kozubek kl. 3d, Mikołaj Radomski kl. 3e, Kuba Dmitruk kl. 3e 

p. Jolanta Skotnicka, p. Dorota Olenderek i p. Joanna Dominik 
DZIEŃ CHŁOPAKA NA SPORTOWO 

   Z okazji Dnia Chłopca  zorganizowane zostały zawody sportowe dla klas pierwszych.  Chłopcy z 
grupy p. Gosi Kurek, p. Arlety Lech i p. Asi Karpińskiej spotkali się na boisku szkolnym, aby spraw-
dzić swoją szybkość, celność i sprawność fizyczną. Każdy z nich otrzymał ozdobną szarfę z napi-
sem "Super Chłopak" i mógł wziąć udział w różnych sportowych konkurencjach.  Na koniec wszyscy 
chłopcy odznaczeni zostali medalami "Super Chłopaka" i obdarowani kolorowymi balonami :) 

p. Joanna Karpińska 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASOWANIE NA „ŚWIETLICZAKA” 
    13 października, dzień przed oficjalnym pasowaniem nas na uczniów pierwszej klasy, odbyło się 
w naszej świetlicy Pasowanie na „świetliczaka”. Czekały na nas różne zadania sprawdzające naszą 
wiedzę i umiejętności.  Naszą uprzejmość i umiejętność bezpiecznej zabawy sprawdziliśmy pod-
czas Tańca Uprzejmości z serwetkami na głowach. Wzajemnie pomagaliśmy sobie, gdy serwetki 
spadały z naszych głów i wymienialiśmy przy tym miłe i uprzejme zwroty.  Cierpliwość i współpracę 
sprawdziliśmy podczas Próby Kopciuszka. Wspólnie sortowaliśmy ziarenka grochu do dwóch od-
dzielnych kubeczków. Sprawdzaliśmy również naszą znajomość regulaminu świetlicy i wszyscy 
znaliśmy go doskonale! Na samym końcu złożyliśmy przysięgę, zostaliśmy oficjalne pasowani oraz 
otrzymaliśmy Ordery „Świetliczaka” :)                                                            p. Joanna Karpińska 
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Spotkanie drugich klas z pisarzem Krzysztofem Petkiem 
   Dnia 6-7 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z pisarzem, podróżnikiem, dzienni-
karzem – Krzysztofem Petkiem. 
   Pisarz opowiadał o swoim dorobku pisarskim wraz z prezentacją zdjęć z wyjazdów do różnych 
krajów. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem słuchali opowiadań. Mogli także 
zapoznać się z najnowszą książką: „Zaklęcie dla Golema - Praga” 
A oto, co napisała na ten temat uczestniczka spotkania: 

 
 
 
 
 
 
 
Nowości biblioteczne dla nastolatków !:) 
   Z wielką radością prezentujemy serię pt. „Niezbędnik nastolatka”, w której możemy znaleźć 
potrzebne informacje, jak poradzić sobie w szkole, domu, kiedy nie zawsze należy się na wszyst-
ko zgadzać lub jak prowadzić blog czy pisać pamiętnik. To wszystko i jeszcze więcej znajdziemy 
w książce pt. „Spoko, poradzę sobie! Niezbędnik nastolatka” M. Adamskiej i „Jak wytrzymać w 
szkole i nie zwariować”. Jeżeli myślisz o tym, kim masz zostać w przyszłości, to zajrzyj do lek-
tury: „Jak zostać kimś” A. Trojan-Jaskot. 
   Natomiast jeśli kompletnie nie rozumiesz współczesnych chłopców, ich zainteresowań i zasta-
nawiasz się, czy wspólne przebywanie jest możliwe, to polecam „Jak wytrzymać z chłopakami i 
nie zwariować” A. Szkolik-Cholewińskiej.                                                              

 

                                                     Spotkanie z pisarzem 
   Klasa 2h była na spotkaniu z pisarzem – Krzysztofem Petkiem. Jest On autorem między 
innymi książki pt. „Zaklęcie dla Golema - Praga”. Pisarz ten podróżuje po świecie i pisze o tym 
książki. Na spotkaniu opowiadał nam o swoich podróżach z różnych miejsc. Najciekawsza była 
historia o tym, jak jechał najbardziej krętą drogą świata. Całej klasie podobało się to spotka-
nie.                                                                                                                                               
   W niedługim czasie już wielu z nas miało książkę „Zaklęcie dla Golema - Praga”.                  
                                                                                                                 Olga Struzik kl. 2h 
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Wywiad z p. Bartoszem Brzozowskim (nauczycielem informatyki i techniki)       
- Dzień dobry! Czy możemy przeprowadzić z panem wywiad do gazetki szkolnej? 
- Tak, oczywiście. 
- Czy pracował pan w innej szkole niż nasza? 
- Tak, w podstawówce, jako nauczyciel techniki i informatyki  
- Czy lubi pan swój zawód? 
- Oczywiście. 
- Jakie jest pana hobby? 
- Motoryzacja, gastronomia i technika. 
- Jaka była pana ulubiona bajka z dzieciństwa? 
- „Tom i Jerry”. 
- Jaka jest pana ulubiona książka lub film? 
- Film „Forest Gump” i książka „Pełna moc możliwości” Jacka Walkiewicza. 
- Gdzie był pan na wakacjach? 
- Nad Morzem Bałtyckim, w Kołobrzegu. 
- Czego najbardziej nie lubi pan na lekcjach? 
- Nieprzygotowanych uczniów. 
- Dziękujemy za rozmowę.                                       
                                      Rozmowę przeprowadziły : Kira Wołoszuk i Agnieszka Semeniuk kl. 6c  

     Wywiad z p. Moniką Kapuśniak 
- Dlaczego wybrała pani pracę nauczyciela języka angielskiego? 
- Zawsze chciałam być nauczycielem języka angielskiego. Nie wyobrażam sobie życia bez dzieci. 
- Czy podoba się pani nasza szkoła? 
- Bardzo mi się podoba atmosfera i wystrój. 
- Czy lubi pani zwierzęta? 
- Tak, bardzo lubię. 
- Czy ma pani zwierzątko w domu? 
- Tak, mam psa pudelka, nazywa się Mimek i kotka Karmelka. 
- Gdzie lubi pani wyjeżdżać na wakacje? 
- Do Zakopanego, ponieważ przywodzi mi na myśl piękne wspomnienia z dzie-
ciństwa. 
- Co lubi pani robić w wolnym czasie? 
- Lubię zwiedzać muzea z moją córeczką. 
- Czy interesuje się pani sportem? 
- Tak, najbardziej fitnessem. 
- Czy lubi pani czytać, a jeśli tak, to jaki rodzaj książek? 
- Tak, najczęściej psychologiczne i kryminały. 
- Czy pani długo mieszka we Wrocławiu? 
- Jestem z Lublina. We Wrocławiu jestem dopiero trzeci miesiąc. 
                                                                             Dziękuję za rozmowę, Zuzanna Janicka kl. 6d 
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KOZA DOMOWA - ssak z rodziny wołowatych, udomowiona forma dzikich kóz 
żyjących w Azji około 10–8 tys. lat temu. Kozy są doskonałymi towarzyszami po-
dróży – nie przeszkadzają im ciężkie warunki środowiskowe i nie mają wygórowa-
nych wymagań pokarmowych. Dużym plusem owych zwierząt były ich małe wymiary 
ułatwiające sprzedaż kóz pomiędzy sąsiadującymi nawet w dużych odległościach. 
Umaszczenie kóz jest cechą rasową, aczkolwiek u wielu ras występuje kilka ro-
dzajów umaszczeń. Cechą charakterystyczną umaszczenia jest rodzaj włosa - 
długi i krótki oraz występujące czasem specyficzne rozmieszczenie włosów długich np. w okoli-
cach zadu, podbrzusza czy przedpiersia. Występuje bardzo bliskie pokrewieństwo pomiędzy 
kozami a owcami. Zresztą dzikie formy kóz i owiec są bardzo trudne do rozróżnienia na pierwszy 
rzut oka. Najbardziej wyróżniającą je cechą jest podniesiony ogon u kóz, a zwisający u owiec.                                
                                                                                                                      Kira Wołoszuk kl. 6c 

   W październiku pojechaliśmy na wycieczkę klasową 
do lasu. Cały dzień padał deszcz. Mimo to bawiliśmy 
się świetnie: jedliśmy kiełbaski, pokonywaliśmy tor 
przeszkód i biegaliśmy po łące. Mogliśmy też próbo-
wać gry na rogu. To był wspaniały dzień!                                                                                     

                                                                                                                    Hania Sobczak kl. 2h 

   12  października klasy 6 wyjechały do kina na film pt. "Lodowy Smok". Kiedy już usiedliśmy na 
miejscach pani zaczęła opowiadać o życiu bohatera. Mówiła o sytuacjach, które przerastają dzie-
ci. Na koniec zadała parę pytań i życzyła miłego seansu. 
Zaczął się film. Jak pani mówiła na początku, chłopiec, który był głównym bohaterem miał poważny 
problem - jego ojciec był alkoholikiem. Parę sytuacji wywróciło jego życie do góry nogami. 
Film bardzo ciekawy i poruszający, pokazujący wiele trudnych sytuacji. Podobał mi się i chętnie 
obejrzałabym go jeszcze raz.                                                                       Zuzanna Tabisz kl. 6b 

   30 września b.r. moja klasa była na kręglach w Creatorze z okazji Dnia Chłopaka. Ten, kto nie 
umiał grać, na pewno się nauczył. Później poszliśmy na pyszne lody do Balduno na osiedlu DaVinci. 
Wszyscy dobrze się bawili. Myślę, że wspólna wycieczka to lepszy prezent niż upominki. 

Agnieszka Semeniuk kl. 6c 

   Jak zapewne wiecie, 26 września był w naszej szkole Dzień Języków Obcych. W tym dniu w 
holu odbywały się gry i zabawy. Za poprawne wykonanie zadania uczestnik otrzymywał talon, 
który mógł wymienić na kawałek ciasta. Każdy przedział wiekowy (4,5,6 klasa) miał własną prze-
rwę. Ciasta były robione przez uczniów biorących udział w zabawie. 
     Były 2 zabawy: 
1. Łamańce językowe po angielsku (np. Red blood blue blood 5x) zadaniem uczestnika było powie-
dzenie wylosowanego łamańca językowego. 
2. „Dzień dobry” to gra, w której losuje się karteczkę, na której napisane jest „dzień dobry” w 
różnych językach. Zadaniem uczestnika jest powiedzenie, w jakim języku jest napisane wyraże-
nie, a następnie przypięcie karteczki do odpowiedniej flagi. 

Zuzanna Janicka kl. 6d 
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Czy wiesz, że:  
- Ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia. 
- Najniższa odnotowana temperatura w Polsce wynosiła -41 st. C 
- Powierzchnia Rosji jest większa od powierzchni Plutona. 

                                                            Wiktoria Dalecka kl. 6c 

Najlepiej czytające klasy w październiku!                                                                                  

Rys.  Zuzia Koła kl. 3e 

Nowości biblioteczne dla uczniów klas 1-3! :)                                                                                                  

 

 

 

ilość 
ksiż. 
— 

 W miesiącu październiku został przeprowadzony konkurs na plakat promujący czytelnictwo. 
Dziękujemy wszystkim klasom wraz z Wychowawcami za udział w tym konkursie.  
Prace były ciekawe i bardzo pięknie wykonane. Wystawa prac cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. 

                                                                          Opracowała p. Ewa Stawińska 

W bibliotece pojawiły się: detektywistyczna książka „Biuro ŚledczeTomuś Orkiszek i Part-
nerzy. Skradziona kolekcja”. A. Stelmaszyk oraz o kocie Cukierku „Popraw się Cukierku!”, 
„Cukierku, ty łobuzie” W. Cichonia, a także „EMI i Tajny Klub Superdziewczyn. Źrebaki i 

Rumaki” A. Mielech.                                                                 Zapraszamy do czytania! 

GRATULACJE!  
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Rys. Z. Błażków 3e Rys. K. Zachert 3e Rys. K. Grabowska 3e 

   Nadeszła jesień. Nikt w domu nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mama robi jesienne po-
rządki, Zuzia rysuje jesienne kreacje w swoim zeszycie od przyrody. A ja, jak zwykle przecho-
dzę przez jesienną nudę. Już zimno na zabawę na dworze, a w domu  mogę najwyżej dołączyć się 
do porządków. Postanawiam schować się w szafie. Jestem ciekawa, po jakim czasie zauważą, że 
mnie nie ma. Idę na piętro i zamykam się w starej szafie, wykonanej z białego drewna. Gdy sie-
dzę w środku zauważam coś, co wcześniej umknęło mojej uwadze; małą dźwignię. Pociągam. 
Zaczynam spadać. 
   Budzę się leżąc na mchu. Przyglądają mi się dziwne istoty. Z tyłu dobiegają odgłosy zabawy. 
- Przyjechałaś na jesienny bal? - pyta jedna z nich. 
- Jaki bal? Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? - zanim zdążę się zastanowić, z moich ust wypływa 
potok pytań. 
- Jesienny. Choć z nami! 
I w ten sposób spędzam dwie godziny na tańcu wśród liści. Lecz wszystko ma swój koniec. Gdy 
muszę wracać, istoty ustawiają się wokół mnie i mówią magiczne zaklęcie.  
   Słyszę budzik. Nie zamierzam się nudzić. Urządzę jesienny bal. Mój własny bal. 

Magda Dudziak kl. 6c 

             Poduszka 
Poduszko moja,  
Poduszko ma, 
Każdego wieczora myślę o tobie 
czule 
A w nocy głowę do ciebie tulę. 
Bez ciebie spać nie mogę, 
Ty pocieszasz mnie, niebogę, 
A gdy upadniesz mi na podłogę, 
W jednej chwili ci pomogę. 

Kasia Głogowska kl. 6c 

                                         Na morza dnie 
   Mam na imię Kaja i mam 12 lat. Moją pasją jest nurkowanie w oceanie :). Mój tata jest nurkiem 
i to on dba, żeby nic mi się nie stało. 
   Tego dnia wypłynęliśmy na dość małą głębokość na Morzu Bałtyckim. Mieszkam w Gdańsku, więc 
mam tu blisko. 
   Ubrałam się w swój strój i założyłam małą butlę tlenową. Ubrałam na nogi płetwy, a tato pomógł 
mi jeszcze zapiąć parę rzeczy. Gdy byliśmy już gotowi, skoczyliśmy do wody trzymając się za 
ręce. 
   To, co dzieje się pod morzem jest niesamowite. Kolorowe rafy koralowe i ławice ryb. Razem z 
tatą spłynęliśmy jeszcze niżej. Dotknęłam rafy koralowej. Poczułam łaskotanie w ręce i uśmiech-
nęłam się. Podpłynęłam do samego dna i wzięłam garść piasku, pomieszanego z najpiękniejszymi 
muszelkami. Wsadziłam je do wodoodpornej torebeczki i popłynęłam dalej za tatą. Przyglądał się 
on ławicy małych rybek, które raz po raz wykluwały się z ikry. Ich mama pływała za nimi. Wyglą-
dało to prześmiesznie.  
   Zaciekawiła mnie pewna jaskinia. Wpłynęłam do niej i nagle zobaczyłam syrenę, która zaprosiła 
mnie gestem. 
c.d.n.                                                                                                           Zuzanna Tabisz kl. 6b 
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   „Elementia Kroniki, Walka o sprawiedliwość” to jedna z trzech części nieofi-
cjalnej trylogii Minecraft. Książka opisuje przygody w świecie gry. Dzielny wojow-
nik Stan musi wraz z przyjaciółmi pokonać złego władcę Elementii. Przeżywa przy 
tym mnóstwo przygód i zmaga się z Leonidasem i grupą K.O.S. Książka 
„wciągająca” i pełna wrażeń. Ja w domu mam dwie części i z niecierpliwością cze-
kam na kolejną.     
                                                                         Polecam, Marta Paszkiewicz kl. 5a 

OSOBLIWY DOM PANI PEREGRINE 
   Czy chcesz przenieść się w świat pełen niezwykłych dzieci? Są dwie metody. 
Po pierwsze, możesz pojechać na małą wyspę Cairnholm, przedrzeć się przez 
trzęsawiska i w końcu dowiedzieć się, że wstęp do magicznego świata mają 
tylko osobliwcy, do których niestety nie należysz. Kolejną wadą tego rozwią-
zania jest fakt, że mógłbyś przy tym zwrócić niebezpieczną uwagę jakiegoś 
głucholca. Wybierz rozwiązanie nr 2. Książka „Osobliwy dom pani Peregrine” 
przeniesie cię w świat pełen przygód. Miłego czytania!                                      
                                                                                     Magda Dudziak kl. 6c 

   Moim zdaniem książką, którą warto przeczytać jest „Zuźka D Zołzik”. Opowiada ona żarto-
bliwie o przygodach i życiu dziewczynki o imieniu Zuzia. Jest to zabawna książka. Dziewczynka 
jest bardzo wesoła i ma wiele przygód. Książka opisuje nie tylko jej przygody, ale także ukazuje 
zmagania dzieci z życiem. Jest to bardzo ciekawa książka i naprawdę warto ją przeczytać! 

Zuzanna Janicka kl. 6d 

Królestwo chmur 
   Pewnego dnia Piotrek leżał na łące i patrzył w chmury. Miały różne kształty. Był zmęczony po 
ciężkim dniu w szkole, więc zasnął… 
Nagle obudził się i…zauważył, że unosi się nad ziemią! Najpierw był oszołomiony, potem zdumiony,  
a na koniec przerażony! Nigdy nie był tak wysoko nad ziemią! Kiedy emocje minęły, zaczął myśleć, 
jak by tu zejść na dół? Musiał zebrać wszystkie informacje: 

1. Odpoczywał na łące. 2. Zasnął. 3. Znalazł się w powietrzu. 
   Spostrzegł, że leci na chmurze.  Po kilku godzinach lotu wylądowali (on i chmura) w tajemniczym 
świecie. Wszystko było zrobione z chmur. Nagle jego chmura zniknęła. Za to pojawił się człowie-
czek (cały z chmur) i powiedział: 
- Witaj w królestwie chmur! Zaprowadzę cię do zamku, bo tam nasz król już ciebie oczekuje! 
Nie zdążył pisnąć choć słowa, bo człowieczek wziął go za rękę i poprowadził do pałacu. Tam na tro-
nie siedział chmurowy król. Gdy go zobaczył, roześmiał się i grzecznie powitał. Później zaprosił go 
na ucztę. Wszystko było z chmur, więc Piotrek nic nie jadł, tylko patrzył w milczeniu, jak król 
zajada kurczaka z chmur. Po uczcie zapytał króla, dlaczego chmura go tu zaniosła. Król westchnął i 
powiedział: 
- To królestwo dzieli się na dwie części: tą białą i tamtą czarną – król wskazał z okienka jakiś 
czarny krajobraz. – Jak pewnie się domyślasz, białą częścią dowodzę ja- król Stefan. Tą czarną 
zaś dowodzi zły czarnoksiężnik Tytus. Widziałeś kiedyś burzę? To on ją wznieca swoją magiczną 
pałeczką. Po każdej burzy nasze i wasze plony są zniszczone, ku przerażeniu rolników… Nie mamy 
co jeść… 
C.d.n.                                                                                                              Michał Mruczek kl. 5b  


