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W NUMERZE  m.in.: 
 

 Nasza twórczość 

Wiadomości biblioteczne  

Kącik pupila 

Kącik łasucha 

  Bliżej … nie tylko nauczyciela 

Warto przeczytać 

Kącik Sportowy 

 Za nami już… 

Konkurs pt. „1000 powodów by czytać” 

Nasze sukcesy ☺☺☺☺  Krzyżówka, Humor 



 

Drodzy Czytelnicy! 

Witamy Was bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym. I ponownie czynimy to w sposób internetowy… 

Ledwo zdążyliśmy nacieszyć się swoją obecnością i znów rozstaliśmy się na bliżej nieokreślony czas.  

Nauka zdalna planowana jest przez Ministerstwo Edukacji do 29 listopada. Jednak, czy tak się stanie, 

tego nie wiemy? Przygotowaliśmy dla Was, naszych czytelników, nowy numer „Ikarka” i żywimy nadzieję, 

że spodoba Wam się ten jesienny numer gazetki. Dosyć dużo w tym numerze informacji o książce, 

czytaniu i bibliotece, ale cóż lepszego możemy robić w ten jesienny czas, niż czytać książki i naszą 

gazetkę? Miłej lektury ☺ 

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy wiersz  pt. „Pióra” naszej 

już byłej uczennicy, Natalii Barnaś,  który przyniósł  

jej zwycięstwo w Konkursie Literackim „Mistrz Pióra”. 

Pióra 

Taki sukces osiągnęłam, 

W powietrze się w końcu wzbiłam. 

Na moich skrzydłach – pełno piór. 

Zebrałam ich cały wór. 

Opowiem jak to osiągnęłam 

Jedno pióro za to, że o celu pomyślałam. 

Drugie za rozpoczęcie działania. 

Kolejne za to, że nie zważałam na szemrania . 

Czwarte za porażki i wzloty. 

Piąte za próbne loty. 

Szóste za determinację, która mnie nie opuszczała. 

Siódme za lenistwo, które przezwyciężyłam. 

Ósme za pracowitość, którą wyrobiłam. 

Dziewiąte za rodzinę, która mi pomagała. 

Oraz dziesiąte za wiarę w siebie, która się nie złamała. 

 

Jesień! Jesień! 

Kolorowe liście z drzew spadają. 

Jesień! Jesień! 

Dzieci tę porę roku kochają! 

Jesień! Jesień! 

Zatańcz z nami w kółku! 

Jesień! Jesień! 

Zaparz sobie ziółka. 

Idzie jesień złota oraz kolorowa! 

 
Autor: Alicja Polus kl. 6a 

Jesień 
Jesień piękna, kolorowa,  

Ala za krzaczek się chowa.  

Liście z drzewka pospadały  

i już kolorowy dywan mamy.  

Zwierzęta, już do snu się kładą  

i zapasy wciąż gromadzą.  

Zima zaraz już tuż, tuż…  

kurtki trzeba wkładać znów.  

Czapki, swetry i szaliki,  

bo przewieją nas wietrzyki.  

Katar będzie oj, oj, oj,  

więc ubierzmy się już w to.   

Szkoła wita nas już tu,  

znów z wrześniem bawimy się tu.  

Październik tańczy z listopadem  

i zatańczmy wszyscy razem.  

Jesień taka fajna jest,  

kolorowo tu na fest!! 
Amelia Pogodzik kl. 5a 

 



 

 

Wietrzny jesienny dzień 
To był kolejny wietrzny jesienny dzień – nic ciekawego. Jesień to w ogóle bardzo nieciekawa pora roku, 
myślałam kiedyś, ciągle jest zimno, mokro i wilgotno, a słońce świeci nikłym blaskiem.  Jesienią wszystko 
wydawało się takie szare i bez emocji. Nie wiem dlaczego, ale nawet szkoła, jesienią wydawała mi się 
trudniejsza i smutniejsza. Tak było i tego dnia. Znowu dostałam jedynkę za brak zadania domowego  
z matematyki i prawie zasnęłam na lekcji biologii, co się zwykle nie zdarza! Pokłóciłam się nawet z moją 
najlepszą przyjaciółką… Po zakończeniu wszystkich zajęć, wyszłam ze szkoły niemal ze łzami w oczach. 
Szłam ciemną drogą, pomiędzy drzewami w jesiennych kolorach, a lampami rzucającymi blade światło na 
jadące obok mnie samochody. Miałam ochotę jak najszybciej być do domu, wbiec do pokoju, wtulić się  
w ramiona mojej mamy i rozpłakać. Chlap! Rozległ się dźwięk rozpryskującej się wody z kałuży. Moje buty  
i skarpetki były całe przemoczone.  No nie! Chyba nie może już być gorzej! – pomyślałam. I rzeczywiście – 
nie mogło, ponieważ spod liści, które opadły z drzew usłyszałam skomlenie. To był mały brudny piesek. Był 
bardzo wychudzony, ale i tak śliczny.  
- Cześć malutki. – szepnęłam – Jak się tu znalazłeś? 
Odpowiedział mi cichy jęk. Nie mogłam go tutaj zostawić, za bardzo kocham zwierzęta. Chwyciłam go pod 
łapki i zaczęłam dalej maszerować w stronę domu. Rodzice nie byli  zadowoleni z widoku małego psiaka w 
ich mieszkaniu, ale tak samo jak ja nie mogli mu się oprzeć. Kudłata kuleczka rzuciła się wprost na nogi 
mojego taty.  Ten dzień jednak nie jest taki zły – pomyślałam. Wtedy po raz pierwszy od kilku godzin na 
mojej twarzy pojawił się uśmiech. Jesień nie jest już taka zła. 

                                                                                      Marcelina Górecka kl.6a   

GANG 
Yyych! Dobra, jakoś wyszedłem z tej szafki. Oni tu ciągle są… Ok, już poszli… Nie jednak, nie!!! Biegną tutaj! 
 - Piotrusiu, tak szybko wyszedłeś? 
- Chodź, jeszcze się pobawimy młody – rzekli obaj. 
Nie znam ich imion, nie mogę na nich donieść. Podczas lekcji są aniołkami, ale na przerwie…  
Jak by to powiedzieć? O wiem, okrutnicy! Mam z moją klasą lekcje w tej części szkoły, gdzie nauczyciele 
nie dyżurują. Pech? Kto wie?  Przez nich straciłem 5 złotych, kanapkę i ołówek.  
No i jeszcze cukierka. Moja babcia zawsze się dziwi, kiedy wracam ze szkoły w 5 minut.   
A do przejścia mam trochę ponad pół kilometra. Zawsze mnie gonią do komisariatu, chyba  
nie chcą mieć problemów. Sam rodzicom nic o nich nie mówię. Rozmyślając o tym, widziałem  
jak w trójkę gonią mojego kolegę Matiego. Wróciłem do domu trochę wolniej. Teraz jem  
kolację, ale od czterech  godzin ciągle o tym myślę, czy ktoś do nich dołączył…                        

Wiktor Konopka kl. 6f 

                   
Książka pt. „Cudowny chłopak” autorstwa Raquel Jaramillo Palacio, opowiada  
o chłopcu imieniem August, który urodził się z bardzo rzadką deformacją twarzy. Jego 
dzieciństwo nie było nieproste proste, za sprawą licznych ciężkich operacji. Nie mógł on 
On uczestniczyć w normalnych zajęciach szkolnych, ani brać udziału w grupowych 
zabawach z rówieśnikami. Dopiero w wieku 10 lat zaczął chodzić do szkoły, lecz nie było 
to dla Niego łatwe. Książka zawiera wiele opisów sytuacji trudnych dla chłopca. Jego 
wygląd wywoływał nieprzyjazne zainteresowanie. Z czasem dzieci zaczęły bawić się  
w grę zwaną „trąd”, polegającą na  „zarażaniu” się poprzez dotknięcie Augusta. Całe 
szczęście, nie wszyscy byli dla niego tak okrutni. Jego sytuacja zmieniła się, gdy poznał 
Jacka i dziewczynę imieniem o imieniu Summer. Oboje rozumieli, że wygląd zewnętrzny 
człowieka nie jest najważniejszy. Jeśli  chcesz dowiedzieć się, jak potoczyło się dalsze 
życie bohatera, koniecznie przeczytaj tę książkę. Mnie ona bardzo poruszyła.    
                    

Książkę poleca: Marcelina Górecka kl. 6a 



 
 

 

 

W  październiku  biblioteki  szkolne  na  całym  świecie  obchodziły  swoje 

święto. Tradycja tego święta ma już ponad 20 lat. Celem akcji była 

promocja biblioteki szkolnej i jej działań oraz rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych. Co prawda w tym roku warunki nie sprzyjały świętowaniu, ale 

mimo wszystko przez cały październik w naszej szkole trwały obchody 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

 

Nasi uczniowie mogli włączyć się do obchodów święta bibliotek m.in. poprzez udział w n/w akcjach:  

- Ruletka „Literackie zagadki dla kl. 4-8” (za prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymywali  

1 lub 2 punkty z zachowania, była to nagroda alternatywna w porównaniu do nagród z lat poprzednich). 

- Wspólnym tworzeniu „Drzewa czytelnika”. Praca plastyczną wykonana przez naszych uczniów, która 

powstała w bibliotece, została przekazana jako praca konkursowa w kolejnej edycji konkursu Empik-u 

pt. „1000 powodów, by czytać”. Mamy szansę na wygranie 1000 książek do naszej biblioteki. Szczegóły 

stronie internetowej biblioteki na facebook-u.  

- Lekcjach bibliotecznych w klasach 2 – “Moja ulubiona książka”, podczas których uczniowie prezento- 

wali swoje ulubione książki. 

- Konkursie “W świecie baśni” dla klas 2. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat klasyki baśni.  

- Konkursie plastycznym dla kl. 1-3 „Ilustracja do ulubionej książki”. Poziom artystyczny złożonych 

prac był bardzo wysoki. Uczniowie wykazali się dużą wyobraźnią i pomysłowością. 

Na dzień 28 października planowany był  konkurs dla klas 4-8 z lektury „Felix, Net, Nika i Gang 

Niewidzialnych Ludzi”, którego termin przesunął się na 18 XI z uwagi na nieobecność w szkole klas 4-8. 

 

Uczniom, którzy nie mogli odwiedzić biblioteki, zaproponowałyśmy zdalny udział w święcie bibliotek 

szkolnych poprzez udział w zabawach interaktywnych zamieszczonych na stronie internetowej naszej 

szkoły m.in. “Quiz literacki dla klas 4-8”, “Bajkowy quiz dla klas 1-3”, “Pomylone tytuły”, “Emotikonowe 

tytuły baśni braci Grimm”, “Wisielec z tytułami”, “Wytęż wzrok”. 

     



           
 

 

  

Warto czytać książki, bo… 
Warto czytać książki, bo… jest to ciekawe. Gdy się nudzisz zawsze możesz poczytać. Czytanie książek 

rozwija również naszą wyobraźnię. Dzięki temu jesteś mądrzejszy i przygotowany na trudne sytuacje, które 

mogą Cię spotkać w życiu codziennym, czyli masz większą wiedzę o świecie. Książka może pomóc Ci też, 

gdy masz zły humor. Czytając uspokajasz się. Jeśli cierpisz na bezsenność, wystarczy zacząć przeglądać 

jakąś długą i bardzo nudną lekturę – zaśniesz od razu☺. Z książką możesz pójść wszędzie… Możesz czytać 

ją w domu, na spacerze, w szkole (na przerwach) czy u babci. Kiedy czytasz książki zawsze możesz o nich 

z kimś porozmawiać. Uwierz mi, czasami naprawdę bardzo miło wymienić się z kimś swoimi poglądami. 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” powiedziała kiedyś Wisława 

Szymborska. Uważam, że miała rację. A Wy jak myślicie? 

Alicja Jeżowska kl. 6d  

Istnieje co najmniej tysiąc powodów, by sięgnąć po książkę – bohater, 

który może stać się bliski niczym przyjaciel, szansa na ekscytującą 

podróż bez wychodzenia z domu, żarty, które bawią do łez czy 

wciągająca, pełna niespodzianek fabuła. Program Empik-u „1000 
powodów, by czytać” już od 5 lat pomaga spełniać czytelnicze 

marzenia uczniów. Celem jest wygrana aż 1000 nowych książek  

do szkolnej biblioteki - tych wymarzonych i wybranych przez dzieci.  

W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła do tego programu. Bardzo 

chcielibyśmy zapełnić nasze biblioteczne półki nowościami 

czytelniczymi. Głosowanie trwa od 2 listopada do 2 grudnia 2020. 

Swój głos należy oddawać codziennie. Poniżej ikonografii 

przedstawiające zasady udziału w konkursie. Ponadto po lewej stronie 

nasza praca kwalifikacyjna oraz na samym dole tekst do pracy 

konkursowej. 

GŁOSUJCIE RAZEM Z NAMI! 

 



 

 

Poniżej przedstawiamy prace laureatów konkursu plastycznego kl. 1-3  
p t .  „ I lus t racja   do   u lub ionej   ks iążk i”  

 

                          Ola Szremska kl. 2e                          

    Grześ Skotny kl. 2c        Basia Sendecka kl. 3b 

              Zosia Jerzyna kl.1c                
    Paulina Socha kl. 3b        Malwina Kozera kl. 1d 
   

                  Wiktoria Berenc  kl.2a                         

      Joanna Nosol kl.1e            Bartek Lużyna kl. 2d 

                                          



 

 

 

 

Wywiad z Panem  Piotrem Pawlakiem 

 
- Jakich przedmiotów uczy Pan oprócz geografii? 

-  Uczę także biologii i przyrody, lecz posiadam jeszcze uprawnienia do nauczania informatyki.  
 

- Od ilu lat uczy Pan tych przedmiotów? 

Jest t o 4 rok mojej pracy w szkole. Rozpocząłem pracę, w czasie kiedy jeszcze studiowałem.  

Był nawet czas, kiedy pracowałem w szkole, studiowałem dziennie, a także zaocznie. 
 

- Dlaczego wybrał Pan te przedmioty? 

- Moim pierwszym kierunkiem była biologia. Kiedy byłem w gimnazjum, interesowałem się nią 

najbardziej. Biologia to nauka o organizmach żywych - czyli także o nas. Wiedza o naszym życiu, 

funkcjonowaniu, a także działalności człowieka w środowisku potrafi być fascynująca. 

Nieodłącznym elementem biologii jest geografia i wiedza na temat Ziemi (jako środowiska 

naszego życia). Informatykę wybrałem ze względu na moje wykształcenie średnie, ponieważ 

ukończyłem technikum informatyczne. 
 

- Za co lubi Pan swoją pracę? 

- Praca w szkole jest dla mnie niewątpliwie dużym wyzwaniem. Nauczyciel musi być  reżyserem  

i aktorem własnych lekcji, pedagogiem dla swoich uczniów, a jednocześnie pasjonatem i osobą 

bardzo empatyczną. Staram się wspierać uczniów, a jednocześnie mobilizować do pracy. Kiedy 

moje starania przynoszą efekty - wtedy jestem zadowolony. Myślę, że po prostu lubię ciekawe 

wyzwania - a praca w szkole je zapewnia! 
 

- Czym się Pan interesuje? 

- Moje zainteresowania przekładają się w dużej mierze na działania. Jestem osobą, która dużo 

pracuje (także poza szkołą). Prowadzę firmę i tworzę materiały edukacyjne dla uczniów  

i nauczycieli, a więc projektuję różne pomoce naukowe. Nie traktuje tego zajęcia jako obowiązku, 

lecz jest to moja pasja. W wolnej chwili tworzę mydła o przeróżnych zapachach i kształtach. 

Pielęgnuję moje kwiaty i stale powiększam ich kolekcję. Zwiedzam Wrocław przy użyciu hulajnogi 

elektrycznej. Gram w gry komputerowe. Zainteresowań mam bardzo dużo, jedyne co mnie 

ogranicza to czas. 
 

- Czy ma Pan jakiś ulubiony gatunek książek? Jeśli tak, to jaki? 

- Czytam głównie reportaże dotyczące życia i polityki w innych krajach oraz książki 

popularnonaukowe o tematyce przyrodniczej 

 

 Rozmowę przygotowała Zuzanna Kogut, kl. 6g 

 



 

 
Posiadanie zwierzęcia to duża odpowiedzialność. Królik mojego wujka, jest  

u mnie w domu przez 2 tygodnie. Ten królik jest bardzo duży, biały  

w czarno brązowe łatki i ma oklapnięte uszka.  Ta rasa nazywa się baran 
francuski. Wabi się Pasztet. Królik potrzebuje mieć klatkę, nasz ma ją dużą. 

Trzeba codziennie napełniać mu poidełko i dawać jedzenie. Pasztet ma kulkę  

z siankiem i kolbę z różnymi ziarnami. Ma również miskę na karmę, a my 

zrywamy dla niego dodatkowo  np. mlecze. Czasami królik próbuje zrobić 

podkop, ale nie udaje mu się zrobić go w plastiku. Ten królik nie daje wziąć się 

na ręce ,ale myślę, że większość królików to lubi.    
Alicja Polus kl.6a 

 

 
 

 

  G R A N D   P R I X   E I F E L   

Sezon 2020 ruszył w wakacje pełną parą, a najnowszym wyścigiem tego sezonu był 

                                       wyścig na torze Nürburgring w Eifel, w Niemczech. Wyścig ukończyło 15 kierowców, 

pierwszą pozycję zarezerwował sobie Lewis Hamilton z Mercedesa, drugi był Max Verstappen z Red Bulla  

a na trzecim miejscu znalazł się  - o dziwo  -  Daniel Riccardo z Reanult. Warto też dodać że 4 był Sergio Perez 

(Racing Point), a 5 Carlos Sainz (McLaren). Trzech ostatnich kierowców zwykle było gdzieś w środku stawki. 

Ostatnią osobą, która dojechała był Danill Kvyat (czyt. Danił Kwiat) z Alphy Tauri. Najszybsze okrążenie 

uzyskał drugi Max Verstappen, zdobywając przy tym jeden dodatkowy punkt. W tym właśnie wyścigu Lewis 

Hamilton przebił liczbą zwycięstw w wyścigach legendarnego kierowcę Michaela Schumachera. 
 

Wiktor Konopka kl. 6f 

 
    TANIEC  TOWARZYSKI   

Niektórym wydaje się, że to proste: utrzymać ręce (ramę) i zrobić 

z partnerem/partnerką kilka figur i kroków.  Zatańczenie do rytmu 

też  wydaje  się  proste. Ale nie jest!  Pozory mylą!  Potrzeba dużo  

treningu i zaangażowania, aby zrobić to dobrze. Musisz pamiętać,  

jaki krok jest od palców, jaki od pięty, na zgiętych kolanach czy na całkiem prostych. Musisz być 

wyprostowany i mimo, że ręce układają się do ramy w górę, ramiona idą w dół, brzuch ma być 

wciągnięty. Co najważniejsze musisz tańczyć do rytmu. To partner prowadzi partnerkę (co nie 

oznacza, że ona nic nie robi, również musi pamiętać kroki i dużo ćwiczyć). Taniec towarzyski dzieli 

się na tańce latynoamerykańskie i standardowe. Latynoamerykańskie tańce to np. Chacha (czytaj: 

czacza), jaif (czytaj: dżajf), rumba. Kilka podstawowych zasad: stawiamy nogę dynamicznie  

na początek uderzenia, nie stawiamy kroków od pięty, wchodzimy na prostą nogę, dotyczy to 

rumby i chachy. Natomiast w tańcach standardowych, tych z ramą, partnerka ma być po swojej 

stronie lekko wychylona, ale nie na plecach. Przykładowe tańce to: walc angielski, walc wiedeński, 

quickstep.  

Alicja Polus kl. 6a 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

SKŁADNIKI:  

- 160 g masła  
- 200 g brązowego cukru  
- 4 jajka  
- 160 g mąki  
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia  
- przyprawy 
- 3 jabłka  
- 8 garści ulubionych bakalii 
- masło i bułka tarta do blachy  
 

Potrzebne przedmioty:  blacha o średnicy ok. 24 cm,  spora miska, mikser tacka do krojenia, łyżka.  
 

Sposób przygotowania:  

Blachę wysmaruj masłem i bułką tartą. Piekarnik rozgrzej do 180°C. Masło pokrój w kostkę. Utrzyj masło  
i 160 g cukru na jasną i puszystą masę, dodaj jajka i zmiksuj. Dodaj mąkę, proszek do pieczenia  
i przyprawy. Znowu zmiksuj. Umyj jabłka, obierz  je, a następnie wykrój z nich pestki. Jabłka pokrój na 
kostkę; odłóż dużą garść  jabłek. Resztę jabłek wrzuć do ciasta razem z bakaliami i wymieszaj. Przełóż 
ciasto do blachy, połóż na nim resztę jabłek i posyp cukrem. Piecz w piekarniku przez ok. 50-60 minut. 

 

Smacznego życzy:  Marcelina Górecka kl. 6a  

Konkurs plastyczny klas 1-3 

 „Ilustracja do mojej ulubionej książki” 

I miejsce: 

1. Barbara Sendecka  - kl.3b 
2. Grzegorz Skotny – kl.2c 

II miejsce: 

1. Paulina Socha – kl.3c 
2. Aleksandra Szremska – kl.2e 

III miejsce: 

1. Zofia Jerzyna – kl.1c 
2. Malwina Kozera – kl.1d 

Wyróżnienia: 

1. Lena Pilc – kl.2a 
2. Krystyna Ulewicz – kl.2a 
3. Julia Gieroń – kl.1a 
4. Joanna Nosol – kl.1e 
5. Anna Sendecka – kl.1a 
6. Malina Rychcińska –kl.2e 
7. Zuzanna Chruszcz – kl.2d 
8. Dominik Janutka – kl.2d 
9. Franciszek Antoniszyn – kl.2a 
10. Wiktoria Berenc – kl.2a 
11. Anastazja Jonak – kl.2a 
12. Magdalena Kisiecka  - kl.2a 
13. Bartosz Lużyna – kl.2d 
14. Olga Kwiatkowska – kl.2e 

Konkurs czytelniczy kl. drugich  

 "W świecie baśni" 

I miejsce kl. 2b:  Filip Rusnak i Maks Kryszczak , 

II miejsce kl. 2a: Ola Bekieszczuk i Anastazja Jonak, 

III miejsce kl. 2c: Janek Białynicki-Birulo i Lena Wójcik   

oraz kl. 2f: Nadia Pieńkowska i Maciej Włoch  

IV miejsce kl. 2b: Jędrzej Kowalczyk i Ola Szremska  

Konkurs literacki  „Mistrz Pióra 2020”, 
który odbył się w maju 2020r. 

 
1 miejsce: Antonina Twardowska i Alicja Jeżowska  kl. 5d  

oraz Natalia Barnaś kl. 6f 

2 miejsce: Jan Mamczyński kl. 2b oraz Aleksander Howley kl. 6a 

3 miejsce: Nadia Wierzbicka kl. 2a oraz Jakub Szubrowski kl. 5f 
 

Laureatom  i wyróżnionym wszystkich konkursów  

SERDECZNIE  GRATULUJEMY!!! 

 



 

Na zajęciach koła dziennikarskiego nasi uczniowie projektowali kolorową nazwę „Ikarka”.  

Poniżej propozycje, jak Wam się podobają? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelina Górecka kl. 6a 

 

 

 
 

Alicja Polus kl. 6a 

 

 
 

Wiktor Konopka kl. 6f 



 

          PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY ORLIŃSKIEGO 

Dnia 14 października, jak co roku w SP 118, odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia 
Orlińskiego. Uczniowie klas pierwszych od wielu dni dzielnie przygotowywali się do tego 
wyjątkowego dnia. Poznali podstawowe zasady obowiązujące w szkole, postać Patrona – 
Bolesława Orlińskiego i hymn szkoły. Wiedzą, jaki powinien być wzorowy uczeń i dobry 
kolega, że warto pomagać innym i rozwijać własne talenty, dążyć do celu i nigdy się nie 
poddawać. 

W tym roku ze względów bezpieczeństwa w uroczystości nie mogli uczestniczyć rodzice 
pierwszaków, ani zaproszeni goście. To jednak nie wpłynęło na jakość tego wydarzenia. 

W swoich salach lekcyjnych uczniowie poszczególnych klas pierwszych, po krótkiej części 
artystycznej - złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły przez panią Dyrektor. 

Wszystkie Pierwszaki spisały się na medal, a uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 
        W tym roku wybory do Samorządu Uczniowskiego były inne niż  
w latach ubiegłych. Wszystko odbyło się drogą online dnia 9 X 2020. 
W głosowaniu udział wzięło 243 uczniów. 
        Najwięcej głosów otrzymał Karol Rot - 70 głosów. Do rady 
uczniów weszli też: Aleksander Howley z 58 głosami oraz Amelia 
Pańczyszyn z 38 głosami. 
        Zaprzysiężenie Samorządu odbyło się przed sztandarem w holu 
szkoły i zostało sfilmowane przez pana informatyka. 
 

15 WRZEŚNIA -  DZIEŃ KROPKI 
 

Dnia 15 września na szkolnych korytarzach zagościło wiele kropek, kółek, 
grochów, gdyż uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani w kropki. W trakcie 
lekcji nauczyciele przypomnieli historię święta, uczniowie dowiedzieli 
się, dlaczego jest ono ważne. Był to czas rozmów na temat wiary we 
własne możliwości. Na lekcjach j. polskiego uczniowie ilustrowali związki 
frazeologiczne z kropką w roli głównej, porównywali losy bohatera 
literackiego, próbując zrozumieć dlaczego znalazł się w kropce? Uczniowie 
tworzyli afirmacje, które maja przypominać, że każdy jest ważny  
i utalentowany. Na drzwiach gabinetów pojawiły się kropki, tablice 
szkolne ozdobiły plakaty wykonane przez uczniów. Bowiem wszystko 
zaczęło się od kropki… 

14 października - Dzień Edukacji Narodowej 
 

Ponieważ nie mieliśmy okazji w październiku, złożyć życzeń  
naszym Nauczycielom, robimy to teraz w gazetce szkolnej: 

 

Życzymy wszystkim Nauczycielom, z okazji Ich święta wszystkiego dobrego! 
Zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, grzecznych klas i niegadających 
uczniów, dużo radości z uczenia oraz po prostu wszystkiego najlepszego! 

 

 Rubrykę „Za nami już” opracowała redakcja na podstawie strony internetowej: sp118.pl 



 

 

*** 
Mama przychodzi wieczorem do Zosi i widzi,  
że córka ma mokrą głowę. 
- O rany! Zosiu, czemu masz morką głowę? 
- Pani w szkole powiedziała, żeby powiedzieć  
dobranoc wszystkim domownikom,  
więc całowałam rybki. 

*** 
Gdzie znajduje się ocean, w którym nie ma ani 
kropli wody? 
-Na mapie. 

*** 
Dwie myszy zjadają taśmę filmową. 
- Dobry ten film! 
- Spoko, ale książka była lepsza. 

*** 
Gdzie dzieciaki chowają książki do szkoły? 
- Pod ręczniki! 
 

Humor przygotowała Alicja Polus kl. 6a 
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1.  Kolor wiosny. 

2. Książka z wieloma obrazkami,  

z dodanym na nich tekstem. 

3. Utwory dla dzieci, w których dobro   

zwycięża nad złem. 

4. Szkolny przedmiot z tablicą 

Mendelejewa. 

5.  Podwodny ssak. 

6. Jest uwalniana z pokarmu, daje siłę. 

 

Krzyżówkę oprac.  Wiktor Konopka kl. 6f 

 

IKAREK 

Nr1  2020/2021 

Listopad 2020 

 

Gazetka szkolna SP 118 

ul. Bulwar Ikara 19 

54-130 Wrocław 

Zespół redakcyjny: 
 

Marcelina Górecka 6a, Zuzanna Kogut 6g, 

Wiktor Konopka 6f, Amelia Pogodzik 5a, 

Alicja Polus 6a 

oraz gościnnie: Alicja Jeżowska 6d 
 

Opiekun gazetki: 

pani Karolina Zielińska-Motyka 

przy współpracy 

pani Adriany Grochali-Kopeć 


