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                                         Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Ewy Stawińskiej 

 i Joanny Dominik 
 

- Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie 4 podkowy?  
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń biega boso. 

- Co ma zęby, ale nie gryzie? 
- Grzebień. 

- Co powiedziała mysz, kiedy złapał ją kot? 
- Mysz ci los. 

 Wybrały: Marta Paszkiewicz  4a, Wiktoria Dalecka 5c, Anita Kościelny  5c, Natalia Szczapińska  5b   

Dwóch kolegów siedzi w kinie - pierw-
szy mówi: 
- Podobał Ci się film? 
- Nie. 
- To czego bijesz brawo? 
- Bo już się skończył. 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
 - Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
 - Po kasztanach. 
 - A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 
 - To poczekam. 

Pani pyta Jasia, jakie zęby wyrastają u 
człowieka najpóźniej. 
 Jasiu odpowiada: 
 - Sztuczne, proszę pani. 

W Zoo ojciec mówi do Jasia: 
- Nie zbliżaj się do klatki z tygrysem. 
- Tato, przecież nic mu nie zrobię. 

- Jaki potwór najlepiej tańczy? 
- Wielka Stopa. 

- Antoś, dlaczego twoja koszula 
jest cała podziurawiona? – pyta 
mama. 
- Bo z Adamem bawiliśmy się w 
sklep, a ja byłem serem żółtym.  

Jaś w trakcie lekcji wkłada książki do plecaka i wycho-
dzi z klasy. 
- Dokąd idziesz?! - woła zdziwiona nauczycielka - Prze-
cież jeszcze nie było dzwonka! 
- Ile razy wychodzę z domu, mama mi mówi, żebym 
wracał do domu jak tylko zacznie padać. I niech pani 
spojrzy za okno, leje jak z cebra! 

Obrońca przyrody zaczepia kobietę w futrze: 
- Jak pani śmie nosić futro! Czy pani wie ile norek musiało 
przez panią zginąć?! 
- Ale to jest poliester! 
- Taaak?! A wie pani ile poliestrów musiało przez panią 
zginąć?! 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Świąteczne życzenia 
Dzień Otwarty Szkoły 
Wiadomości biblioteczne 
Za nami już... 
Bliżej - nie tylko nauczyciela 
Nasza twórczość  
Kącik UNICEF 
W Świetlicowej Gromadzie 
Warto przeczytać 
Kącik pupila 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Nasze sukcesy 
Zagadka, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki i Humor  
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
   Tym razem nasza gazetka ukazuje się w marcu. To jeszcze nie wiosna, a już prawie po zimie. 
Mamy nadzieję, że niedługo skończą się pochmurne, szare dni i będzie więcej słońca.  
    Przed nami Święta Wielkanocne. Zamieszczamy w naszym numerze życzenia świąteczne  dla 
Was od naszej Redakcji. Znajdziecie również dużo ciekawych artykułów oraz sporo dobrej zaba-
wy. Zapraszamy do lektury!                                                                                            Redakcja 
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Sonda 
Ferie zimowe już się skończyły, ale postanowiliśmy zapytać Waszych kolegów, jak je spędzili.  
A oto odpowiedzi: 

- Byłam u babci i ubierałam misie – Michalina, 1h 
- Byłam u babci i zjeżdżałam na sankach – Maja, 1h 
- Byłam na „Misiek w Nowym Yorku” – Martyna, 1h 
- Byłam w górach – Ania, 5b 
- Przyjechała do mnie koleżanka – Ola, 5b 
- Chorowałam i oglądałam TV – Julia, 5b 
- Przeprowadziłam się – Ala, 5b 
- Byłam nad morzem – Hania, 4a 
- Zjeżdżałam na nartach – Zuzia, 5b 
- Grałem w piłkę nożną – Kacper, 5b 
- Byłem na obozie Kung – Fu – Ernest, 5b 
- Zjeżdżałem na nartach – Krzyś, 3d 
- Siedziałem w domu – Janek, 5c 
- Byłem na obozie koszykarskim – Kuba, 6c 
- Byłam u dziadków i zjeżdżałam na nartach – Wiktoria, 5c 
- Byłem a obozie piłkarskim – Kuba, 4d 
                                                                  Przygotowały Zuzanna Tabisz i Natalia Ojak kl. 5c 

      „O marcu” 
W marcu jest pogoda w kratkę: 
czasem biały śnieżek prószy, 
czasem słońce jasno świeci 
lub od wiatru marzną uszy.  
 

Lecz się cieszą wszystkie dzieci 
i ich buzie są radosne, 
bo im marzec da w prezencie 
pąki, kwiaty - czyli wiosnę! 
Wiersz i rys. Marta Paszkiewicz kl. 4a 

                        Świąteczne życzenia 
   Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz speł-
nienia marzeń życzymy wszystkim z okazji Wielka-
nocy. Szanownym nauczycielom oraz pracownikom 
szkoły życzymy również grzecznych podopiecznych. 
Uczniom mniejszym i większym życzymy dobrych 
ocen oraz zrealizowania wszystkich celów zadanych 
w tym roku. Udanych Świąt Wielkanocnych, smacz-
nego jajka –  życzy redakcja Ikarka. 
                                                        Natalia Ojak kl. 5c 
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KĄCIK FILMOWY... 

1) 

2) 

3) 

    1              

   2               

    3                 
4                  

1. Zimą zwisa z dachu. 
2. Koń ciągnie je po śniegu. 
3. Gdy wychodzi słońce, śnieg … 
4. Śnieg jest … 
                   Kasia Głogowska kl. 5c 

1. Wiosna, lato, jesień… 
2. Do zjeżdżania z górki… 
3. Biegowe lub zjazdowe. 
4. Jak jest ujemna temperatura, to jest 
… 
5. Jak spadnie śnieg, to lepimy z niego … 
6. Jeździmy po nim na łyżwach. 
                           Magda Dudziak kl. 5c 

1. „Idzie luty, podkuj …” 
2. Zbożowe lub śniegu. 
3. Zielony pasożyt na drzewach. 
4. Jeździ się na nich po lodzie. 
5. Czwarta pora roku. 
6. Do zjeżdżania po śniegu. 
                                Wiktoria Dalecka kl. 5c 

      1          
    2             

      3           
      4          
    5               
6                     

     1         
   2             
3                 

  4             

  5            

   6            

1. Rozgrzewa gorąca z sokiem. 
2. Mroźna pora roku. 
3. Jeździmy nimi po lodzie. 
4. Jest w nich ciepło w ręce. 
5. Z niej na pazurki. 
6. Zjeżdżamy na nich z górki. 
7. Zimą zamiast deszczu. 
8. Zimą koniecznie na głowie. 
                               Anita Kościelny kl. 5c 

4) 

 1                 

 2              

    3            
4                     
5                

  6              

 7               

8                 

„Mumia” 
    Tytuł oryginalny „The Mummy”. Film ten powstał w roku 1999. Opowiada o 
poszukiwaczach skarbów. Evelyn Carnahan (jedna z głównych bohaterek) pra-
cuje w bibliotece. Jej brat Jonathan straszy ją, a później pokazuje mapę, 
którą znalazł. Evy liczy na znalezienie złotej księgi, a jej brat bogactwa i to 
właśnie od tego zaczyna się ich przygoda. Film jest trochę straszny, ale mi 
bardzo się spodobał. 
                                                                              Katarzyna Głogowska kl.5c 
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UWAGA! 
   Ty też możesz być współtwórcą Ikarka - masz możliwość zamieszczenia u nas swoich tekstów 
lub rysunków. Zapraszamy do redakcji gazetki (w bibliotece). 
    Jeżeli masz jakieś uwagi i komentarze dotyczące gazetki lub naszej pracy, napisz do nas 
(tradycyjnie lub elektronicznie – adres e-mailowy znajdziesz na ostatniej stronie). Za wszystkie 
cenne uwagi serdecznie dziękujemy!                                                                                                                                      
                                                                                                                                      Redakcja                                                   

Wyniki ogólnopolskiego konkursu słuchania ze zrozumieniem w języku angielskim            
"THE BAT KID" 

Zwycięzcami  tegorocznej edycji konkursu są: 

• w kategorii klas czwartych  
I miejsce - Adrian Jelonek 4c 
II miejsce  - Marta Paszkiewicz 4a, Hanna Pużyńska 4a 
III miejsce - Filip Jadwiszczak 4c 

• w kategorii klas piątych i szóstych 
I miejsce - Adrian Lamberski 6b 
III miejsce  - Mikołaj Sobolewski 6b, Bartosz Słowik 5d 

English Master 2016 
Przedstawiamy zwycięzców szkolnego etapu tegorocznej edycji konkursu ENGLISH MASTER. 
I miejsce – Bartosz Słowik, klasa 5d 
II miejsce – Adrian Lamberski, klasa 6b 
III miejsce – Paweł Śliwka, klasa 6a 
Wyróżnienie: Jakub Kuśmierek klasa 5b 

Wyniki konkursu „ZNAM BAŚNIE H. CH. ANDERSENA” 
I m-ce zajęły: Justyna Kładoczna kl. 3d i Amelia Szawernoga kl. 3e 
II m-ce zdobyła: Anastazja Pacula kl. 3a 
III m-ce zajęły: Aleksandra Śliwka kl. 3a, Weronika Kiniorska kl. 3d i Hanna Rzatkiewicz kl. 3e 

Mini-koszykówka - wspaniały sukces naszej szkolnej reprezentacji dziewcząt 
   Dziewczęta z naszej szkoły zdobyły I miejsce w Strefie Zachód, a w finale Wrocławia zajęły 
I miejsce. Zespół grał w składzie: Katarzyna Święcka - 6c, Zuzanna Borkowska - 6a, Karolina Ga-
czyńska - 6b, Sandra Dubiel - 6c, Małgorzata Czymerska - 6c, Laura Jawor - 6a, Martyna Kapłon - 
5b, Julia Koper - 5e, Paulina Krajewska - 5b, Jagoda Malinowska - 6c, Barbara Lipiec - 
6b, Aleksandra Świderska - 6b. 
Nasz zespół występował również w mini-piłce ręcznej, zajmując II miejsce w Strefie Za-
chód i IV we Wrocławiu. Do składu doszły: Zuzanna Pacia z 6b, Marysia Skonieczna z 6c i Julia 
Tajak z 6b. 

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Maszyny latające” 
    W związku z urodzinami naszej szkoły, odbył się konkurs plastyczny pt. „Maszyny latające”.   
Powstały przepiękne prace, z których niełatwo było wyłonić zwycięzców. Jury zdecydowało przy-
znać I miejsce Ziemowitowi Łuszczkiewiczowi z kl. 1e. Na II miejscu znalazły się Zosia Kubiak    
z 1a i Julia Szczepańska 1g. Miejsce III zajęli Bohdan Hrynko 1h i Oskar Dudek 1d. Wyróżniono 
prace Marty Mruczek 1b, Filipa Tomasiaka 1f, Olivii Filipkowskiej 1c i Antosi Twardowskiej 1d. 
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    W sobotę 20 lutego b.r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty, to znaczy, że przyszli 
uczniowie wraz z rodzicami odwiedzali naszą placówkę. Redaktorzy naszej gazetki zadali go-
ściom- rodzicom i dzieciom pytanie o to, co się najbardziej podobało podczas odwiedzin w szko-
le. A oto odpowiedzi: 
- Upominki i to, że panie chętnie odpowiadały na pytania. 
- Sympatyczni nauczyciele. 
- Sala gimnastyczna i eksperymenty. 
- Sala od muzyki.  
- Zerówki. 
- Biblioteka, sala od muzyki i instrumenty. 
- Sala od przyrody. 
- Nowoczesne i przestronne sale. 
- Kolorowe sale. 
- Przygotowane przez uczniów pierniczki na poczęstunek. 
- Działania podejmowane w bibliotece. 
- To, że będą zerówki. 
- Upominki dla dzieci. 
- Wyposażenie. 
- Sala przyrodnicza i gimnastyczna. 
- Instrumenty. 
- Biblioteka. 
- Gabinet terapii pedagogicznej. 
- Gabinety klas I-III. 
- Duże i piękne sale zerówek. 
- Czyste sale. 
- Nauczyciele chętnie zajmują się i opiekują odwiedzającymi. 
- Projekty i zajęcia dla dzieci. 
                                                                         Przygotowały Marta Ryndak i Ania Tompol kl. 6b 

Dzień Otwarty Szkoły 

    Nasza szkolna dziennikarka odwiedziła różne miejsca podczas Dnia Otwartego i opisała działa-
nia, które wydały jej się najciekawsze. 
    W sali nr 10 odbywały się eksperymenty przyrodnicze, były pokazywane modele różnych części 
ciała człowieka, a także można było oglądać próbki przez mikroskop. Przed salą nr 12 odbywał się 
poczęstunek. W sali gimnastycznej były wystawione piłki: do skakania, gumowe do koszykówki i do 
siatkówki; były również postawione pachołki, materac ze zjeżdżalnią i hulajnogi.  
Na korytarzach klas młodszych były wystawione prace wykonywane przez dzieci.  W bibliotece 
były eksponowane nowości książkowe, prace plastyczne dzieci wykonywane na zajęciach, prace 
konkursowe i gazetki szkolne. Panie bibliotekarki opowiadały gościom o działaniach biblioteki oraz 
można było obejrzeć prezentację multimedialną. 
    W sali nr 20 dzieci uczyły się kolorować na zajęciach komputerowych. W sali nr 61 nauczycielki 
języka angielskiego opowiadały o współpracy ze szkołami partnerskimi, a dzieci mogły grać w gry 
edukacyjne na laptopach. W sali 54 odbywały się zajęcia plastyczne, a w 50 były prezentowane 
książki, natomiast w 48 odbywały się pokazy gier na tablicy interaktywnej (m.in. jedna polegała na 
wybieraniu obrazka, który nie pasuje do reszty). W gabinecie muzycznym były prezentowane 
instrumenty, można było na nich zagrać. W sali 24 odbywały się zajęcia z pierwszej pomocy na 
fantomach, a w  23 odbywały się lekcje języka migowego. 
    Przyznajcie, że program był interesujący!                                               Kasia Głogowska kl. 5c                                                           



 4 

 

Sposoby czytania w bibliotece szkolnej  

   Są tacy, co lubią czytać i tacy, którym przychodzi to z wielką trudnością. Jednak zachęcam, by 
się nie zniechęcać i brać książkę do ręki. Proponuję czytanie na różne sposoby. Przykłady możemy 
czerpać od innych uczniów. 

   

 Współczujący i dobrzy – Compassion and good 

   W styczniu odbyły się zajęcia czytelnicze związane z  realizacją międzynarodowego projektu 
„Przez morze ku wartościom”. Tym razem dotyczyły wartości „Współczujący i dobrzy”.  Dzieci z 
klasy 2b, 2e, 2h, poznały opowiadanie „Jak Krzyś odczarował Basię” Agnieszki Stelmaszyk. 
Okazało się, że uczniowie są bardzo dobrzy i współczujący. Jednym chórem orzekli, że kara 
była zbyt sroga. 

                                                                                                                               

     
 
 
 
 

   

 
 

Basia, mała dziewczynka była nieznośna, 
kapryśna i niewdzięczna, pomimo miłości 
bliskich. Za złe zachowanie wobec babci 
została zamieniona w wiewiórkę przez 
czarodziejkę parku. Co było dalej, można 
się domyślić z prac dzieci. O to one:  
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 Każde dziecko wie, że  MATEMATYKA jest potrzebna do życia codziennego, a gazetka proponu-
je różne ciekawe zadania dla najmłodszych. 
 

DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
  
5x4=      7x6=       8x8=     13x2=      9x5=       7x6=      11x4=     3x6=     8x5=      4x7=       

          

30:3=       18:3=        12:4=       24:3=      16:4=       44:2=       45:5=       27:3=     24:6=        

 

1.      23-5=             Odpowiedź: (zakreśl prawidłową)        a)  17        b) 18       c) 9  

2. 8x6=            Odpowiedź: (zakreśl prawidłową)        a)  45        b) 40      c) 48    

3. 24:2=            Odpowiedź: (zakreśl prawidłową)        a)  12         b) 6        c) 8  

Gry ruchowe        
Bieg po skarb 

    Są dwie drużyny, każda z nich ustala swój najcenniejszy przedmiot -  „skarb”. Drużyna ma za 
zadanie znaleźć „skarb” przeciwnika, nie wiedząc, który z przedmiotów nim jest. Gra kończy się, 
gdy któraś z drużyn zdobędzie „skarb” drużyny przeciwnej i zatrzyma swój.  
                                                                                                       Katarzyna Głogowska kl. 5c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

9+9= 14+15= 30+19= 18+13= 4+32= 26+12= 67+8= 

50-25= 46-13= 24-11= 33-19= 76-18= 14-8= 46-19= 



 12 

 

   Zachęcam do przeczytania książki „Dziennik Cwaniaczka”, ponieważ jest 
to książka, od której trudno się oderwać. Główny bohater nazywa się Greg 
Heffey, a jego najlepszy przyjaciel ma na imię Rowley. Greg chciałby za kilka 
lat zostać burmistrzem miasta, magikiem, piratem, drwalem, artystą, poli-
cjantem lub przestępcą. Póki co, on i jego przyjaciel mają mnóstwo proble-
mów z okresem dojrzewania. Gregory ma dwóch braci: Manny’ego i Rodricka. 
Dzięki nim w ich domu nigdy nie jest nudno. „Dziennik Cwaniaczka” to książka 
dla wszystkich dzieci. Dla tych, co lubią czytać… a zwłaszcza dla tych, którzy 
nie lubią. 
                                                                                              Polecam, Natalia Szczapińska kl. 5b 

   ZAGADKA           ZAGADKA             ZAGADKA    

                                                                „Okup drapieżców” 
    Akcja książki „Okup drapieżców” odbywa się w przyszłości, w której Anglicy 
wyrzekli się wszelkiej technologii. Historia opowiada o Lilly Melkun, rybaczce 
mieszkającej z babcią oraz kotem.  Pewnego dnia na wioskę napadają drapieżcy 
( w rodzaju piratów) i porywają córkę prezydenta. Opiekunka prezydenckiej córki 
chce posłać drapieżcom okup, ale nie ma kto zawieźć cennego przedmiotu. Lilly 
postanawia sama zawieźć okup. W Londynie zaprzyjaźnia się z młodym drapieżcą.  
Koniecznie przeczytajcie!                                                      Magda Dudziak kl. 5c 

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 
odpowiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 
 

                                                                                                                                     Redakcja 
Zagadka: 
Matka miała 5 synów i każdy z nich miał jedną siostrę. Ile było dzieci? 

 Katarzyna Głogowska kl. 5c 

„Czarownica piętro niżej” 
    Książka Marcina Szczygielskiego jest pełna śmiechu i pełna zaskakujących zda-
rzeń. Maja musi wyjechać do starej ciabci, która jest dziwną staruszką, żyjącą bez 
Internetu! Jak ona może? Maja jest przekonana, że będą to najnudniejsze wakacje 
w jej życiu. Jednak się myli. Gadający kot? Tunel? Co jeszcze ukrywa ciabcia? 

Zuzanna Tabisz  kl.5b 

              „Dzieciaki świata” i „Zwierzaki świata” 
    Martyna Wojciechowska napisała kilka książek. Najciekawsze z 
nich to: ‘’Dzieciaki świata’’ oraz ‘’Zwierzaki świata’’. Czytając je, po-
znacie kulturę różnych krajów, a także dowiecie się mnóstwa rzeczy 
o niektórych zwierzętach. Chcecie poznać mieszkającego z ludźmi 
hipopotama lub dowiedzieć się, jak żyje Zuzu, mały pasterz.? Ko-
niecznie przeczytajcie. Polecam. 

Marta Paszkiewicz kl.4a 
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                          Co robiła kl.6 d w bibliotece szkolnej?                                           
   Na podstawie książki „Wszystkie moje mamy” Renaty Piątkowskiej uczniowie poznali historię 
dzieci żydowskich w getcie warszawskim w czasie II wojny a także historię Ireny Sendlerowej, 
która w Yad Vashem została uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.  Mówiła, 
że „Ludzie dzielą się na dobrych i złych”  i, „żeby zachowała się pamięć o wielu szlachetnych 
ludziach, którzy narażając własne życie ratowali żydowskich braci, których imion nikt nie 
pamięta”.                                                                        p. Ewa Stawińska 

 
 

         
STATYSTYKI CZYTELNICZE 

Czytelnictwo - uczniowie, którzy w styczniu wypożyczyli najwięcej książek  

       1c – Joanna Noculak i Zofia Elimer           4 książki 
       2h – Anna Żuk                                  6 książek 
       3a,b – Karina Leśkiewicz i Maciej Kapłon     2 książki 
       4a – Natalia Krzanowska                       6 książek 
       5a - Oliwia Dobrowolska                       4 książki 
       6a – Bartłomiej Stefański                     2 książki 
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 W dniach od 18 do 21 stycznia odbył się III Festiwal Piosenki pt. Dziecięce przeboje moich 
rodziców. Niektóre dzieci były poprzebierane, a większość z nich występowała z rodzicami. Naj-
większe uznanie zdobył występ reprezentantów 4c w piosence Piosenka drewnianych lalek. Pu-
bliczność nagradzała występy gromkimi brawami. Festiwal był świetnie prowadzony. Ciekawe, co 
dzieci zaśpiewają w przyszłym roku… 
A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: 
W kategorii klas pierwszych: 
I miejsce klasa 1 B  - „Najłatwiejsze ciasto w świecie” 
II miejsce klasa 1 A  - „Jagódki” 
III miejsce klasa 1 F  - „Na wyspach Bergamutach” 
W kategorii klas drugich : 
I miejsce klasa 2 F – „Pluszowe niedźwiadki” 
II miejsce klasa 2 I – „Duchy łakomczuchy” 
III miejsce klasa 2 H – „Księżyc raz odwiedził staw” 
W kategorii klas trzecich i czwartych : 
I miejsce   klasa 4 C   -  „Piosenka drewnianych lalek”   
II miejsce  klasa 3 A  - „Deszczowa Piosenka”    
III miejsce  klasa 4 B  - „Puszek Okruszek” 
W kategorii klas piątych i szóstych: 
I miejsce klasa 5 A  - „Pszczółka Maja” 
II miejsce klasa 5 D  - „A ja wolę moją mamę” 
III miejsce klasa 6 A – „Kaczka dziwaczka” 
                                                                                                              Marta Paszkiewicz kl. 4a 

                                                Zajęcia ekologiczne 
   Dnia 19 stycznia (wtorek) klasa 5b miała zajęcia 
ekologiczne z EKOcentrum. Do klasy przyszły dwie 
panie, które ciekawie opowiadały o różnych rzeczach 
związanych z dbaniem i ochroną środowiska. Wyja-
śniały też różne pojęcia, o których większość osób 
nigdy nie słyszała. Panie mówiły również o zasadzie 3R: Reduce, Reuse, Recycle czyli Unikaj kupo-
wania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj. Na sam koniec robiliśmy broszki dla babci i 
dziadka, z okazji ich święta. Wykonywaliśmy je z starych prześcieradeł i koszuli. Wyszły na-
prawdę pięknie! 
   Zajęcia były bardzo ciekawe i ja osobiście chciałabym takich więcej. 

Zuzanna Tabisz kl. 5b 

    W poniedziałek 22 lutego b.r. odbył się w szkole apel z okazji przyjazdu 
gości z zaprzyjaźnionych szkół z Anglii. „English Drama Club” przygotował 
teatrzyk pod tytułem „The three daughters” czyli „Trzy córki”. Fabuła 
przedstawienia jest Wam znana z bajki Bruna Ferrero „Trzej synowie”. W 
występie brało udział osiem uczennic z kl. 4c i 5c. Przedstawienie pod tytułem 
„Sześć córek” zostało zagrane przez szkolne koło teatralne.  
    Apel został urozmaicony prezentacją o współpracy naszych szkół.  

Magda Dudziak kl. 5c 
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KONKURSY W ŚWIETLICACH KLAS I 
    W świetlicy szkolnej organizowane są konkursy, dzięki którym rozwijane i doceniane są dzie-
cięce talenty, wkład pracy i zaangażowanie. Na co dzień, doceniając wzorowe zachowanie, wybie-
ramy KRÓLA I KRÓLOWĄ CISZY podczas posiłku w jadalni szkolnej. 
    Upowszechniając czytelnictwo wśród dzieci zorganizowano m.in. KONKURS "BAJKOWA ILU-
STRACJA" oraz "ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI – MÓJ ULUBIONY BOHATER". Wielką inspiracją dla 
uczniów klas pierwszych był wszystkim znany Plastuś, bohater książki M. Kownackiej. 
    Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, dzieci wraz z rodzicami, wykorzystując różne 
techniki plastyczne, wyczarowały piękne misie. 
W grupie Pani Anety Gaweł, w świątecznym nastroju, uczniowie klasy 1b i 1d tworzyli piękne cho-
inki, za które otrzymali dyplomy i upominki. 
    Przed nami jeszcze wiele ciekawych konkursowych przygód, więc serdecznie zachęcamy 
wszystkich do udziału w nich.  

 p. Ewelina Leszczyńska 

 

                    Jeż zachodni 
   Pożywienie: Na pokarm jeży składają się głównie ślimaki, szarań-
cza, jaszczurki, chrząszcze i inne owady, niekiedy żaby, małe gry-
zonie, jaja, pisklęta ptaków, owoce opadłe z drzew. Rzadko padlina. 
Jednak najczęściej jeże żywią się dżdżownicami.  
   Młode: Samica jeża rodzi dwukrotnie w ciągu roku 7 młodych. 
Ciąża trwa ok. 2 miesiące. 
   Ochrona: Jeż zachodni w Polsce podlega ścisłej ochronie gatun-
kowej. 

   Wygląd: Charakterystyczne dla jeża są kolce. Igły są prążkowane naprzemiennie biało i czarno. 
U młodych zaraz po urodzeniu są miękkie, mają biały kolor i są ukryte pod skórą. Wraz z wiekiem 
twardnieją i stają się ciemniejsze. 

Wiktoria Dalecka kl. 5c 
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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! 

    
CAŁA ŚWIETLICA CZYTA DZIECIOM- NASZE BABCIE TEŻ! 

    Tradycyjnie, jak co roku, w naszej świetlicy już od września trwa akcja „Cała świetlica czyta 
dzieciom”. W każdej grupie uczniowie pilnie słuchają czytanych książeczek, odważni piszą testy   
i zdobywają tytuł Uważnego Słuchacza. A że Świetliczkom nigdy nie brakuje chęci do podróżowa-
nia do świata książek, chętnie zapraszamy miłych Gości, którzy mają ochotę na wspólne czytanie. 
W grudniu grupę pani Asi odwiedziła Babcia Maćka, która wspólnie z nami rozwiązywała  zagadki 
Klubu Detektywów Lassego i Mai. Było to bardzo miłe popołudnie, za co serdecznie dziękujemy     
i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję wysłuchać kolejnych książkowych opowieści. 

p. Asia Dominik 
 
 
 
 
 
 
 

 HERBATKA OD SERCA, OD SERCA HERBATKA, TO PREZENT DLA BABCI                 
TO PREZENT DLA DZIADKA 

    Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego nasze Świetliczaki 
nie mogły zapomnieć o Ich święcie. Dzieci z grupy pani Asi postanowiły z tej okazji przygotować 
wyjątkowy prezent - własnoręcznie skomponowane herbatki. Przygotowywanie herbat był dla nas 
bardzo ciekawym i pouczającym zajęciem - przecież świat herbaty pełen jest różnych smaków     
i aromatów. Nasi Dziadkowie obdarowani zostali różnymi mieszankami, były wśród nich herbaty 
białe, czarne i zielone, liściaste i granulowane, a także jaśmin, mięta, hibiskus, owoce i płatki róż…           
    Mamy nadzieję, że nasz nietypowy prezent smakował Babciom i Dziadkom, a chwile spędzane    
z wnukami przy kubku herbaty na długo pozostaną w naszej pamięci. 

p. Asia Dominik 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          DZIEŃ TALENTÓW 
    W każdy piątek, w świetlicy u pani Eweliny, dzieci z klasy 1e i 1a mają okazję do zaprezentowa-
nia swoich talentów, podzielenia się wiedzą na temat swoich zainteresowań rozwijanych na zaję-
ciach dodatkowych – szkolnych i pozaszkolnych. Dzięki temu zachęcają do działań i rozbudzają 
zaciekawienie swoich rówieśników. Wśród świetliczków są tacy, którzy trenują taniec, akrobaty-
kę, Taekwon-do, jak również dzieci, które rozwijają swoje muzyczne talenty, np. grając na 
skrzypcach. 

p. Ewelina Leszczyńska 
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Czy wiesz, że:  
- Istnieje teoria, że w naszym Układzie Słonecznym znajduje się druga gwiazda. Nie zostało to do 
końca wyjaśnione i zobrazowane, ale może być ona tak zwanym „Drugim Słońcem”. Jej obrót po 
swojej niesamowicie wielkiej orbicie trwa ok. 25 miliardów lat. Istnieje teoria, że podczas tego 
okrążenia zbliża się do znanego nam Słońca i wybija z orbit komety i asteroidy, które zmierzają 
wprost na pobliskie (duże) planety (m.in. Ziemię i Marsa). Być może to właśnie jest przyczyna 
wyginięcia dinozaurów i powstanie planety Ziemia.  
   Ale spokojnie… Jeżeli naukowcy potwierdzą tą teorię, ewentualna katastrofa może wystąpić za 
ok. 5 miliardów lat.                                                                                             

Natalia Ojak kl. 5c 
 
- Powierzchnia Słońca jest 11 900 razy większa od powierzchni Ziemi. Średnica Słońca wynosi      
1 391 980 km. Jest ono prawie 10 razy większe od Jupitera i ok. 109 razy większe od Ziemi. Ob-
jętość Słońca jest 1 299 400 razy większa od objętości Ziemi, a masa Słońca jest 333 950 razy 
większa od masy Ziemi. Masa  Słońca stanowi 99,8% masy całego Układu Słonecznego. 

Wyszukała Magda Dudziak kl. 5c 

Wywiad z p. Ewą Stawińską – bibliotekarką 
- Dzień dobry, czy możemy zadać pani kilka pytań? 
- Dzień dobry, oczywiście. 
- Czy przed pracą w naszej szkole była pani bibliotekarką? 
- Tak, w SP 47, SP 1 i SP 93. 
- Jaki jest pani ulubiony kolor? 
- Niebieski i zielony. 
- Jaką książkę lubi pani najbardziej? 
- „Żebraka z Grenady” Wilhelma Hunermanna. 
- Jaki jest pani ulubiony film? 
- „Hotel w Ruandzie” Terry’ego George. 
- Czy pani ma zwierzątko, a jeśli tak, to jakie? 
- Tak, pieska Justi (boston-terier). 
- Jaki przedmiot lubiła pani najbardziej w szkole? 
- Historię, filozofię i w-f. 
- Czego pani nie lubiła w szkole? 
- Wzajemnej przemocy wśród dzieci.  
- Jakich zachowań pani nie lubi? 
- Nieuczciwości i głupoty. 
- Co pani lubi najbardziej? 
- Podróżować. 
- Gdzie pani lubi spędzać wakacje?                                                                     A to jest Justi 
- Tam, gdzie jest woda i góry.                                                                             
- Dziękujemy! 
                    Rozmowę przeprowadziły Kasia Głogowska, Wiktoria Dalecka i Anita Kościelny kl. 5c 
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                                                  „Klątwa” (c.d. opowiadania) 
    Szybko zaczęłam szukać wszędzie tam, gdzie oko nie sięga. Najpierw w ciemności, potem w 
dziupli, ale dopiero za którymś razem trafiłam na ślad. Szukałam w bibliotece. Przekartkowałam 
jedną z książek i nagle zostałam do niej wchłonięta. Dosłownie. Znalazłam się przed jakimś zam-
kiem. Zrozumiałam, że w tym zamku znajduje się wyjaśnienie. Weszłam do niego bez trudu i zaraz 
znalazłam się w komnacie króla. 
- Dzień dobry Wasza Wysokość - powiedziałam - przybywam w sprawie chłopaka, którego zamie-
niliście w smoka. Otóż... Zbrodnię popełnił jego brat. 
   Król w zamyśleniu potarł swoją siwą brodę i popatrzył na mnie. Nagle do sali wkroczyła straż z 
chłopakiem. Miał najwyżej piętnaście lat. 
- Witaj Wasza Wysokość - chłopak skłonił się do samej podłogi. 
- Witaj Eukal - przywitał go król - ta oto młoda dama mówi, że miałeś rodzeństwo. 
- Owszem, brata i siostrę- odrzekł Eukal. 
- Czy ty popełniłeś zbrodnię!?- głos króla stał się surowy. 
Eukal przełknął ślinę. 
(c. d. n.)                                                                                                           Zuzia Tabisz kl. 5b 

Wiersz „z dreszczykiem” 
 

Przez las idę ciemną drogą 
Wonie piękne w przód mnie wiodą 
Światło księżyca na twarz mi pada 
Chmura je zasłania i ciemność zapada 
 

Nagle zza krzaków szelest dochodzi 
Na drogę Krwawa Dama wychodzi 
Kulkę srebrzystą na ziemię rzuca 
Lecz już inna zjawa tuż przy mnie kuca 
 

Włochata, pryszczata, od szlamu lepka 
Zaraz wyleci mi piąta ma klepka 
Kły i pazury wokół mnie latają 
W strzykawki z trucizną się zamieniają. 
 

Nagle znika droga i drzewa znikają 
A w budzik i okno się zamieniają 
Bo zła przygoda snem tylko była  
I razem z drzemką się zakończyła. 
                         Magda Dudziak kl. 5c 

  Rys. Internet 

               PODRÓŻ DO GŁĘBIN 
   Dziś mieli znów przyjść do nas goście. Mój brat Maks 
(ma pięć lat) chciał, żeby już wyszli, zanim jeszcze 
przyszli. Strasznie nie lubił swojego eleganckiego stro-
ju. Ja nie byłam wcale zdenerwowana z powodu mojego 
ubrania, to bardzo ładna sukienka, którą niedawno so-
bie kupiłam. Jest bardzo atrakcyjna, ma złączone kolo-
ry: żółty i niebieski.  
   Siedziałam w swoim ogromnym pokoju, gdy nagle 
mama mnie zawołała:  
- Sara, są już goście.  
- Już idę, mamo. 
Zeszłam na dół i zobaczyłam ciotkę. Ciocia dała coś 
mamie, a mi i Lili (mojej starszej siostrze, ma szesna-
ście lat) dała do ręki banknoty. Ciocia jest bogata! 
Po wyjściu cioci mama zawołała: 
- Dzieci, jutro jedziemy nad morze dzięki cioci Mirce. 
- Ojej! - zawołaliśmy wszyscy, a najgłośniej krzyknął 
Maks, który próbował ściągnąć swoje ubranko.  
   Następnego dnia o 4.00 byliśmy już w samochodzie, a 
o 6.00 byliśmy już na miejscu. 
Od razu, już przebrana w strój kąpielowy, pobiegłam 
na plażę, bo domek był kilka metrów od niej, a poza 
tym zawsze tu jedziemy, więc wiem, gdzie jest jakie 
miejsce. 
Gdy zanurkowałam to poczułam, że umiem oddychać 
pod wodą, ale nagle coś zaczęło mnie ciągnąć za nogę. 
Rodzice przybiegli i zobaczyli, że coś mnie wsysa, pró-
bowali mnie wydostać.  
   (c.d.n. )                           Katarzyna Głogowska kl. 5c 
 

  Rys. M. Paszkiewicz 4a 
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        Kącik UNICEF 
    W tym roku szkolnym bierzemy udział w akcji UNICEF „Mali ucznio-
wie idą do szkoły”. Dzieci z grup świetlicowych pań: Anety Gaweł, Ewe-
liny Leszczyńskiej, Joli Skotnickiej i Joasi Dominik oraz klasa 2i ocho-
czo włączyły się do akcji i przygotowały swoje grupowe książki. Ucznio-
wie brali udział w zajęciach opowiadających o Republice Mali i UNICEF. 
Uczestniczyli również w warsztatach czytania wrażeniowego, na zakoń-

czenie których tworzyli swoje książki obrazowe zainspirowane „Czterema zwykłymi miskami” Iwo-
ny Chmielewskiej. Pisanie książek bardzo nam się podobało, tym bardziej, że nasze książki będą 
miały cudowną moc - moc pomagania. 
                                                                                                                                p. Asia Dominik 

     

Krzywy Las pod Gryfinem 
    Sosnowy bór o zdumiewających kształtach znajduje się w 
Gryfinie. Składa się z ponad 400 identycznie wygiętych drzew, 
które zostały tu posadzone tuż przed II wojną światową. Jak 
doszło do powstania będącego pod ochroną lasu, do dziś nie wia-
domo. Najbardziej prawdopodobna teza mówi, że obcięto je 
wszystkie tuż po posadzeniu, po czym gałązka boczna zamieniła 
się w pień, w konsekwencji czego skierowała się do nieba. Według 
mnie, warto zobaczyć to osobliwe miejsce. 

Wiktoria Dalecka kl. 5c 

                Cieszyn 
   Cieszyn to miasto w województwie śląskim, leżące nad 
rzeką Olzą, na granicy z Czechami ( po czesku Těšín) . Do 
jednych z najważniejszych zabytków należy Wzgórze Zam-
kowe, na którym znajduje się romańska wieża św. Mikołaja, 
która widnieje na  polskim banknocie 20-sto złotowym. Cie-
szyn jest położony w dwóch krajach (w Polsce i Czechach). 
Na czeską stronę można dostać się przechodząc przez 
most. Przysmakiem regionalnym jest kanapka ze śledziem, 

którą można kupić w sklepie garmażeryjnym w Rynku. Większość zabytków miasta znajduje się po 
polskiej stronie.  
                                                                                                                    Marta Ryndak kl. 6B 


