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                                         Opiekun: 
 Alina Rodak przy współpracy Adriany Grochali-Kopeć     

i Joanny Dominik 
 

Do Biura Informacji Tury-
stycznej przyszedł wczaso-
wicz: 
- Co warto obejrzeć w tym 
mieście? 
- Po południu w telewizji bę-
dzie ciekawy mecz. 

- Uszyje mi pan spódnicę w kolorze kawy 
z gotującym się mlekiem? - pyta klientka 
krawca. 
- Z cukrem czy bez? 

Kto to powiedział: 
- Przeszedłem sam siebie ( chodnik) 
- Jestem wyczerpana ( bateria ) 
- Życie jest bardzo proste ( linijka) 

- Idź, podlej ogródek - mówi hrabia do ogrodnika. 
- Panie hrabio, ale właśnie pada deszcz. 
- To weź parasol! 

Wybrali:  Anita Kościelny  i Karina Piotrowska kl. 4c,  Karolina Wąsowska  kl. 4a, Marta Ryndak  kl. 5b 

Statek płynie obok maleńkiej wy-
sepki. Widać, że tam skacze i wy-
machuje rękami jakiś brodaty 
człowiek, mający na sobie postrzę-
pione ubranie. 
- Kto to taki? - pyta zaskoczony 
tato Jasia. 
- To jakiś szaleniec. Od dziesięciu 
lat przepływamy obok tej wysepki 
i on tak zawsze skacze i wymachu-
je do nas rękami - odpowiada kapi-
tan statku. 

Po wyjściu z domu nagle mama 
krzyczy: 
- O matko, cały dom się spali, 
zapomniałam wyłączyć żelazko! 
A tato na to: 
- Nie spali się. Zapomniałem 
zakręcić kran. 

Dwóch przyjaciół spotyka 
się po powrocie z ferii 
zimowych. 
- No więc gdzie byłeś? 
- Ach! Pierwszy tydzień 
spędziłem w górach na 
nartach, a drugi w gipsie… 

Tato Jasia chce trochę popływać, ale 
przed wejściem do wody upewnia się: 
- Czy tu na pewno nie ma meduz, ani groź-
nych ryb? - pyta ratownika. 
- Na pewno! Wszystkie meduzy i groźne 
ryby zostały zjedzone przez rekiny. 

Jaś pisze do ojca: 
- Kochany tato! 
Piszę do Ciebie 
powoli, bo wiem, 
że powoli czy-
tasz… 

- Kelner, poproszę 
tuzin błędów orto-
graficznych! 
- No, co pan?! Nie 
mamy! 
- Tak? A w menu 
jest ich pełno! 

- Dlaczego chcesz dostać 
od Mikołaja aż dwie kolejki 
elektryczne? 
- Bo chcę się bawić także 
wtedy, kiedy tata jest      
w domu. 

   

 

 

W NUMERZE m.in.: 
 

Sport 
Warto zwiedzić  
Warto przeczytać  
Za nami już…  
Byliśmy tam 
Nasze sukcesy  
Bliżej - nie tylko nauczyciela  
Kącik pupila 
Szkolny Kącik SKO i UNICEF 
Kącik  kulinarny 
Nasza twórczość 
Zagadki, Ciekawostki i Rebusy 
Krzyżówki i Humor  
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       SPORT 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
     Zima nie chce u nas zagościć, musimy ją przywołać. Dlatego w naszej gazetce jej nie zabrak-
nie, ale nie martwcie się, nie zgotujemy Wam lodowatej atmosfery :). Wręcz przeciwnie, nasi 
szkolni dziennikarze  zadbali o to, żebyście się nie nudzili podczas ferii i przygotowali mnóstwo 
krzyżówek, rebusy, zagadki i oczywiście ciekawe artykuły w stałych kącikach.  Życzymy dużo do-
brej zabawy. Przypominamy Wam, odpoczywajcie i bawcie się bezpiecznie! 
                                                                                                                                       Redakcja 

Zima przybyła 
 

Gdy jesienne opadną liście 
I zacznie się mróz zamaszyście 
Czas zimie jesień przekaże 
I białe śnieżynki podaruje w darze. 
 

Zima bawi się na całego 
Pewnie to widzisz, koleżanko i kolego. 
Puch śnieżny z nieba radośnie spada 
„Weź z sobą szalik” mówi co rano mama. 
             Napisała Karolina Butryn kl. 6b 

Rys.  Paweł Ciepiela kl. 4d 

Zimowe marzenie 
 

Wstaję dziś rano 
Uwierzyć nie mogę 
Biały śnieg przykrył  
Dom, pola, drogę. 
 

Ach jak cudownie  
Będzie od rana 
Lepić białego,  
Śnieżnego bałwana. 
 

I dam mu oczka, 
I nosek zrobię, 
I kapeluszem 
Go też ozdobię. 
 

I będzie piękny, 
Duży, wysoki 
I będzie dumnie 
Podziwiał widoki. 
 Wiktoria Korzecka kl. 6a 

63. Turniej Czterech Skoczni 
    Od dnia 27 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r. trwał 63. 
Turniej Czterech Skoczni. Rozegrany został tradycyjnie na 
dwóch niemieckich skoczniach w Oberstdorfie i w Garmish-
Partenkirchen oraz dwóch austriackich w Innsbruck i Bischos-
hofen.  
    Pierwsze miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, drugie jego 
rodak Michael Hayboeck. Na trzeciej pozycji uplasował się Słoweniec Peter Prevc. Co ciekawe, od 
sezonu 2008-2009 w turnieju zwyciężają wyłącznie Austriacy. 
    Polacy w turnieju wypadli słabo. Powracający do formy po kontuzji Kamil Stoch zajął 10. miej-
sce. Na 19. miejscu uplasował się Piotr Żyła, na 36. Dawid Kubacki, a na 37. Aleksander Zniszczoł. 
W 7., ostatniej dziesiątce znaleźli się pozostali Polacy.   

                                                                                                      Mateusz Kitzol kl. 6d 
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4) 

   ZAGADKI           ZAGADKI             ZAGADKI    

Odpowiedzi: 1. Namiot, 2. Zapasowe.  

1. Co to jest: Gdy się go rozbije, to jest cały? 

2. Kiedy jedzie auto i skręca w prawo, to które 
koło najwolniej się kręci? 

Kamila Malecha kl. 4a 

Rys.  Karolina  Wąsowska kl. 4a 

1. Tradycyjnie kładzie się pod stół 
wigilijny. 
2. Inaczej podarki. 
3. Okres przed Bożym Narodze-
niem. 
4. Matka Jezusa. 
5. Biały, spada w zimie. 
6. Ubiera się ją przed świętami. 
7. Święty, rozdaje prezenty. 
8. Na stole wigilijnym jest … po-
traw. 
                         Ania Tompol kl. 5b 

1. Lata nimi św. Mikołaj. 
2. Wigilię zaczyna się, gdy zaświeci 
pierwsza … 
3. Rozdaje dzieciom Mikołaj. 
4. Drzewko ozdabiane przed świętami. 
5. Ozdoby choinkowe. 
                              Magda Dudziak kl. 4c 

1. Mieszka w fokarium. 
2. Wiersz „… i Gaweł. 
3. W zaprzęgu św. Mikołaja. 
4. Święty … przynosi prezenty. 
5. Święta … Narodzenia. 
              Karolina Szczepaniuk kl. 4d 

1. Zwierzę w zaprzęgu św. Mikołaja. 
2. Biały, pada z nieba. 
3. Biegowe lub zjazdowe. 
4. 6. grudnia roznosi prezenty. 
5. Pomaga św. Mikołajowi w pracy. 
                             Marta Ryndak kl. 5b 
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1) 

2) 

3) 

1. Pada w zimie. 
2. Renifery św. Mikołaja mają je 
przy obrożach. 
3. Najzimniejsza pora roku. 
4. Zakładamy je na ręce, gdy 
zimno. 
5. Ciastka wieszane na choince. 
6. Listonosz przynosi … 
7. Ozdoba, którą zakłada się na 
choinkę. 
8. Samochód do przewozu ludzi. 
9. Ciągną zaprzęg św. Mikołaja. 
10. Dostajemy np. na urodziny. 
11. Pokrywa Biegun Północny. 
12. Rośnie w lesie i parku. 
13. Ozdabiana bombkami i świa-
tełkami. 
14. Książka, którą musisz prze-
czytać do szkoły. 
15. Popularny owoc. 
16. Bez nich choinka nie jest 
świątecznie ubrana. 
17. Mieszkanie pszczół. 
18. Rytuał powtarzany co rok. 
19. Jeden anioł, dwa … 
          Natalia Puciłowska kl. 4b  
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1. Głęboka, z wodą. 
2. Rodzice to mama i … 
3. Uczniowie chodzą do … 
4. Kwaśny owoc. 
5. Najważniejszy bóg grecki. 
6. Zażywamy je, gdy jesteśmy chorzy. 
7. Pomarańczowy owoc. 
                      Kasia Głogowska kl. 4c 

1. Świąteczne drzewko. 
2. Oświetlają choinkę. 
3. Ciasteczka pieczone  w święta. 
4. Dostajemy pod choinkę. 
5. Św. Mikołaj ma w swoim zaprzęgu. 
                Ania Adamczewska kl. 4a 
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Europejskie Centrum Bajki 

    W Pacanowie kozy kują, a w Europejskim Centrum Bajki, dzie-
ci  bawią. Duży budynek nie tylko w środku jest pełen bajek        
z całej Europy: gnomów, czarownic i innych baśniowych postaci. 
Zwiedzanie jest zorganizowane tak, że każde dziecko może do-
brze się tam bawić.  Podczas wycieczki można odwiedzić między 
innymi: Ptasi taras, Pociąg Koziołka Matołka, Skarbnicę bajek      
i wiele innych pięknych miejsc. Warto zwiedzić to miejsce. 

                                                                                                             Magdalena Dudziak kl.  4c 

Park Linowy 
    Ten Park Linowy mieści się w Międzyzdrojach. Są w nim 
trzy tory o różnej skali trudności. Pierwszy tor jest niebie-
ski. Jest cały otoczony siatką i jest dość niski. Drugi tor jest 
zielony, średniej wysokości i nie jest on otoczony żadną siat-
ką, tylko człowiek jest przypięty trzema linami (dwa karabiń-
czyki i jedna tyrolka). Ostatnim torem jest tor granatowy. 
Jest on bardzo wysoki. Też nie jest otoczony siatką, tylko są 
trzy liny, te same, co w torze zielonym. Trzeba poruszać się 

po różnych linach i drzewach. Tam jest super!  
                                                                                                                    Kasia Głogowska kl. 4c 

    Władysławowo- miasteczko położone  w północnej Polsce, w woje-
wództwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, w Zatoce Puckiej. Warto tu 
zwiedzić wieżę widokową, nazywaną również Domem Rybaka. Znajduje się 
tam taras widokowy, który wznosi się na wysokość  45 metrów.  Można po-
dziwiać piękne widoki. Dla osób lubiących rozrywkę polecam wesołe mia-
steczko. Lunapark ten jest położony w samym centrum Władysławowa, tuż 
przy Domu Rybaka. Jest tam również piękna plaża. 

Wiktoria Korzecka kl.6a 

LONDYN 
    Stolicą Anglii, jak zapewne wiecie, jest leżący nad Tamizą Londyn. 
W Londynie rozgrywa się akcja wielu popularnych filmów i książek,      
w tym wszystkim znanego ,,Misia Paddingtona” oraz ,,Harry’ego Potte-
ra”. Na stacji metra Paddington znajdziecie pomnik tego najsłodszego 
na świecie niedźwiadka w czerwonym kapeluszu i niebieskim płaszczyku. 
Ponadto polecam Wam również niesamowite Muzeum Historii Natural-
nej, w którym kręcono sceny do filmu „Miś Paddington” i „Noc w mu-
zeum –tajemnica grobowca” (obecnie w kinach). Natomiast dla wszystkich fanów czarodzieja 
Harry’ego obowiązkowo: zdjęcia na peronie 9 i ¾ stacji metra na King’s Cross oraz wycieczka do 
Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter, gdzie znajdują się prawdziwe 
rekwizyty i scenografie z filmu.  

Nina Rojewska kl. 4d 

      Fot. Internet 
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      Duch starej kamiennicy  
    „Duch starej kamiennicy” to opowieść o niezwykłym mieszkańcu pewnego 
domu. Maciek, bo tak nazywa się główny bohater książki, jest niezwykłym du-
chem. Nie lubi straszyć. Woli pomagać ludziom. Jest taki, jak my. Tak samo jak 
my marznie i choruje, musi dbać o swoją kondycję fizyczną, dlatego się gimna-
stykuje, m.in. zjeżdżając po poręczy schodów. Pomagał wypędzić mrówki z ka-
miennicy. Jakiego podstępu użyje, aby pozbyć się uciążliwych przybyszów?  
    Książka jest bardzo ciekawa i pełna emocji. Naprawdę gorąco polecam ucz-
niom klas 1-3.  

Wiktoria Korzecka kl. 6a 

ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK 
    Książka ,,Złodziejka książek” autorstwa Marcusa Zusaka opowiada o losach 9
–letniej Liesel Meminger. Poznajemy ją podczas jej podróży z matką i bratem 
pociągiem, w wagonie przeznaczonym do przewozu zwierząt. Jest tam brudno, 
ludzie duszą się stłoczeni na małej powierzchni. Dramatyczny początek książki 
pokazuje losy wielu dzieci, które żyły w czasie II wojny światowej. […] Czyta-
jąc książkę można się domyślić, że los wielu ludzi był bardzo podobny. 
Dziewczynka zostaje odebrana matce przez to, że jej mama była komunistką.  
[…] Takie wydarzenia dzieją się tylko w krajach totalitarnych. Właśnie takimi 
były nazistowskie Niemcy. Liesel trafia do rodziny zastępczej w Molching nie-

daleko Monachium. Początkowo nieufna, stopniowo docenia swoją nową rodzinę. 
    Jaki to rodzaj książki? Tytuł sugeruje kryminał lub powieść o dziecku sprawiającym problemy 
wychowawcze. Rzeczywiście, główna bohaterka została odebrana matce, ale nie wskutek proble-
mów, które sprawiała, ale przez czasy, w których obie żyły. 
Liesel jest złodziejką książek. Kradnie je, bo kocha czytać i uważa, że książki są ważne. Trudno 
jej patrzeć na palone przez nazistów rzeczy. […].  
    Czy ,,Złodziejka książek” jest książką historyczną? Jak najbardziej. Chociaż... Nie do końca. 
Ta historia nie jest prawdziwa. Jest prawdopodobna. Liesel jest postacią fikcyjną, ale matka 
autora przeżyła bardzo podobne wydarzenia.  […] Opowiadała swojemu synowi o tym, co widziała  
w czasie wojny. […]. Możemy się domyślać, że główna bohaterka była wzorowana na matce autora. 
    Czy jest to powieść fantastyczna? Po części tak.  Narratorem powieści jest Śmierć, jako oso-
ba. Śmierć jest mężczyzną. Jednak tutaj nie jest przedstawiona jako mroczna, zła istota, lecz 
jako przewoźnik dusz, podobnie jak Charon w greckiej mitologii. Można powiedzieć, że ratuje 
ludzi przed cierpieniem. Jako narrator zwraca uwagę na to, że to nie ona wybiera, kto ma 
umrzeć, tylko ludzie. To właśnie my mamy wpływ na to, kto zginie, kto przeżyje. […] 
    Markus Zusak urodził się 23 czerwca 1975 w Sydney. Pisze po angielsku i niemiecku.  […] Dora-
stał w Sydney, gdzie mieszka teraz ze swoją żoną i dwójką dzieci.  „Złodziejka książek” odniosła 
wielki sukces. Stała się międzynarodowym bestselerem i została przetłumaczona na ponad 40 
języków. […] Zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia oraz została sfilmowana. 
    Według mnie ta książka jest warta przeczytania. Ma sporą dawkę czarnego humoru, miejscami 
jest wzruszająca... Pokazuje II wojnę światową z innej, dotąd nieznanej mi, perspektywy. Z per-
spektywy niemieckiej rodziny. Pokazuje prawdziwe oblicze wojny, podczas której nikt nie jest 
bezpieczny. Przed którą jedyną ucieczką są książki i świat w nich przedstawiony. Książki, które 
mogą uratować życie... Jak? Zapraszam do przeczytania ,,Złodziejki książek”. 

Kaja Urbaniuk kl. 6a 
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KĄCIK FILMOWY... 
Annie 

    Film „Annie” jest musicalem. Opowiada o dziesięcioletniej Annie, która jest 
sierotą. Pewnego dnia kandydat na burmistrza Nowego Jorku, pan Stacks ra-
tuje dziewczynce życie. Jego pracownik proponuje mu przygarnięcie na chwilę 
Annie, żeby ludzie na niego głosowali. Pan Stacks zgadza się i Annie świetnie 
się u niego bawi. Pozwala też jej zapraszać koleżanki z sierocińca. Pan Stacks 
powoli przyzwyczaja się do dziewczynki, a nawet zaczyna ją lubić. Jednak jego 
pracownik ma pewien plan, który mu się nie spodoba.   A jaki, dowiecie się oglą-
dając film.  
    Serdecznie zapraszam!  Jest tam dużo ciekawych piosenek.  

Zuzia Tabisz kl. 4b 
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Potwór z Lasu 
    Dawno temu w Lesie żył sobie mały brzydki jelonek imieniem Hodo. Był mą-
dry, lecz nikt go nie doceniał. 
- Potwór, brzydal! 
- Potwór, brzydal, mądrala! 
Hodo zaczynał mieć dość tych kpin. Pewnego dnia postanowił uciec, a następne-
go dnia uciekł. Biegł dwa dni i dwie noce, bez jedzenia i bez picia, bez snu i bez 
przerwy. Gdy dobiegł do jakiejś osady, wreszcie się zatrzymał. Zaczął niszczyć 

wszystko, co widział. Ranił, straszył i gryzł.  
    Gdy poszedł dalej, nie był już małym, brzydkim jelonkiem, lecz potworem. 
Budził strach i przerażenie. Gdy niszczył kolejną wioskę, zakochał się w pewnej łani. Bez zahamo-
wań poprosił ją o rękę, a ona jak zahipnotyzowana powiedziała: 
-Tak. 
    Żyli wiele lat w Lesie, mieli dzieci i wnuki. Inni nadal się go lękali, ale on z każdym dniem był 
bardziej jeleniem. W przyszłości został fizykiem i żył długo i miał praprapra-wnuki. 

Magda Dudziak kl. 4c 

                                  Dzieciństwo 
 

                      Dzieciństwo dobra rzecz 
                      dorosnąć szybko się strzeż! 
                      Nie uciekaj od baśni i wróżek 
                      Nie śmiej się z dziecinnych dróżek 
                      Pamiętaj – do dzieciństwa nie wrócisz 
                      Kiedy auto i dom własny kupisz 
                      I odejdziesz od swojej rodziny. 
                      Nie żałuj tej decyzji, mój miły! 
 

                                                    Marzenia – to coś, co dziecko dobrze zna,  
                                                    lecz nie każdy dorosły je ma. 
                                                    Więc jeśli chcesz je na dłużej mieć 
                                                     Nadal pozostać dzieckiem warto chcieć. 
                                                     Nie zwracaj uwagi na to, co inni mówią, mogą 
                                                     Radzę ci pozostać sobą i iść własną drogą. 
                                                                                                  Karolina Butryn kl. 6b 



 12 

 

Ferie reniferów 
    Po świętach Bożego Narodzenia wszystkie renifery były okropnie zmęczone, ale najbardziej 
Rudolf. Biedactwo, musiał prowadzić wszystkie renifery przez całą noc. 
- Jestem wykończony! – krzyknął Rudolf. 
- Ja też, Rudolfie – powiedział św. Mikołaj. 
- Może należą nam się ferie? – wtrącił jeden z reniferów. 
- To znakomity pomysł! – wrzasnął Rudolf i inne renifery. 
Niedługo po tym cała kompania św. Mikołaja (łącznie z elfami, bo uparły się, że im 
też się należy!) wyjechała na ferie do Laponii. Renifery od razu poszły zjeżdżać na sankach i nar-
tach. I tak wszyscy spędzili najmilsze ferie w życiu. 

Ania Adamczewska kl. 4a 

O zajączku, który zgubił się w lesie 
    Był sobie kiedyś zajączek Kicuś. Mieszkał w norce ze swoją mamą zajączkową. Pewnego dnia 
Kicuś spytał: 
- Mamo, mogę pójść na dwór? 
- Dobrze, dobrze, tylko ostrożnie. 
I poszedł. Nagle zobaczył pyszne poziomki w oddali. I Kicuś, jak to nasz mały Kicuś, pobiegł do 
poziomek. Zjadł je i chciał wrócić do domu, ale się zgubił. Kicuś się rozpłakał. Nagle usłyszał go 
lisek przechadzający się niedaleko. Spytał: 
- Co się stało? 
- Zgubiłem się – powiedział Kicuś. 
- A jak to się stało? 
- Na początku spytałem się mamy, czy mogę iść na dwór.  
- A co było potem? 
- Nie pamiętam – powiedział Kicuś i rozpłakał się jeszcze bardziej.  
Tymczasem w domu mama zajączkowa tak się martwiła, jak nigdy dotąd. 
Nigdzie nie widziała synka, więc zaczęła go wołać i wołać. Nagle jej wołanie usłyszał Kicuś i powie-
dział: 
- Lisku, słyszę moją mamę! 
- Tak, faktycznie słychać wołanie, jakby: „Kicuś! Kicuś!” 
- Więc na co czekamy?! Chodź ze mną! 
- Okej, chętnie cię odprowadzę. 
Mama ucieszyła się z powrotu Kicusia. I żyli długo i szczęśliwie. 

Ewa Paszkiewicz kl. 1a  

Kwiat mądrości 
    W małym miasteczku mieszkał chłopiec o imieniu Janek. Chodził do szkoły, ale był strasznie 
leniwy. Nie uczył się i nie odrabiał prac domowych. Pewnego razu, kiedy chłopiec siedział na kory-
tarzu, podleciała do niego wróżka, z której sypały się iskierki. Zrobił zdziwioną minę. 
-Mam coś, co może ci pomóc - powiedziała. – Wiem, że nie lubisz się uczyć. A to - wyciągnęła 
rękę z wyjątkową brzydką roślinką - może ci pomóc. Jeśli napijesz się kroplę soku z tego kwiatu 
przed sprawdzianem, napiszesz go na najwyższą ocenę - zakończyła.  
    Chłopiec zgodził się i odtąd dostawał same szóstki. Skończył szkołę z wyróżnieniem i poszedł 
na studia. Później został architektem. I tu zaczęły się problemy. Budował budynki, które się wali-
ły, więc wyrzucono go z pracy i musiał wszystkiego uczyć się jeszcze raz. A dorosłym to przycho-
dzi dwa razy trudniej. 

Ala Kuchta kl. 6a 
 5 

 

                                     Wojna Cukierkowa 
    „Wojna Cukierkowa” to piękna, przygodowa książka, którą napisał Bran-
don Mull, autor „Baśnioboru”. Opowiada o czwórce przyjaciół, którzy odkry-
wają sklep, kryjący w sobie wielką moc. Właścicielka sklepu, pani White, ma 
pewne plany. Dobre czy złe?  Przekonajcie się sami, sięgając po tę lekturę. 
Ukazała się już druga część tej książki, którą na pewno przeczytam. 

Zuzanna Tabisz kl. 4b 

II Festiwal piosenki szkolnej 
    W tym roku nasza szkoła zorganizowała konkurs na piosenkę o zdrowiu. Każda klasa mogła wy-
stąpić. Powstały małe, dwu-trzyosobowe zespoły, a także wielkie, składające się z całych klas.  
W czasie, w którym jury decydowało, kto zbierze laury, odtwarzano piosenki, takie jak: „Witamin
-ki” lub „Myję zęby”.  W kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce zajęła kl. 4d, drugie 5a, a trzecie 
6b.  A w kategorii klas 0-1 pierwsze miejsce „wyśpiewała” kl. 1f, drugie 1a, a trzecie 1g. W klasach 
2-3 pierwsze  miejsce przypadło kl. 3c, drugie 3b, a trzecie 3a. 
                                                                                                                     Magda Dudziak kl. 4c  
 

Bal Wszystkich Świętych 
    26 listopada w szkolnej stołówce odbył się Bal Wszystkich Świętych. Dyskoteka z katechetami 
była w miarę udana, niestety przyszło tylko kilkanaście osób. Dj-ki  z gimnazjum odtwarzały mu-
zykę nadającą się do słuchania, a nie do tańca. Przeważały zabawy przeznaczone dla młodszych 
dzieci. Na początku balu można było poczęstować się słodyczami, co wynagradzało słabą muzykę   
i dziecinną atmosferę.  

Jakub Stefurak i Mateusz Pańczyszyn kl. 6a 

                                                            Ferdynand wspaniały 
   Książka jest niesamowita, opowiada o psie, który pewnego dnia postanowił przejść się na dwóch 
nogach. Okazuje się, że nikt nie poznaje w nim psa, więc Ferdynand kupuje ubranie i rusza w wir 
przygód… Lata windą, łapie złodziei i zdobywa medal. Wszyscy, którzy go spotykają mówią że 
jest WSPANIAŁY. 
    Sądzę, że ta książka jest warta przeczytania.   

                                                                            Magdalena Dudziak kl. 4c 

Zagubiony Heros 
     Serdecznie zapraszam do przeczytania książki „Zagubiony Heros” autor-
stwa Rick’a Riordana. Książka jest pełna humoru, odważnych czynów i niesamo-
witych przygód.  
     Akcja rozgrywa się w USA, a jej głównymi bohaterami są Jason, Leo i Piper.  
Pewnego dnia Jason budzi się w autobusie pełnym dzieciaków. Nie pamięta ni-
czego, oprócz swojego imienia i tego, że ma przyjaciela Leo i dziewczynę Piper. 
Kiedy okazuje się, że wszyscy oni są herosami, półbogami, sprawy coraz bar-
dziej się komplikują… Czy Jason odzyska wspomnienia? O tym, co się wydarzy 
przeczytacie w „Zagubionym Herosie”.  

Zapraszam do czytania – Karolina Butryn kl. 6b 
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     Wycieczka do Teatru Polskiego oraz do Sky Tower 
    14 listopada cała nasza klasa 6d wraz z 5a pojechała na wycieczkę do Teatru Pol-
skiego oraz do wieżowca Sky Tower. Zebraliśmy się w holu szkoły i gdy wszyscy byli 
gotowi, wyruszyliśmy. Pierwszym punktem naszej wycieczki był drapacz chmur Sky 
Tower. Niestety, z powodu gęstej mgły, nic nie było widać. Pomimo tego niektórym 
zakręciło się w głowie.  

    Potem poszliśmy do najlepszej wrocławskiej kręgielni, znajdującej się na 2 piętrze w wieżowcu. 
Wspólna gra zrekompensowała nam brak widoków z 20 piętra.  
    W drugiej części wycieczki udaliśmy się do Teatru Polskiego, aby go zwiedzić od środka. Obej-
rzeliśmy rekwizytornię i warsztat, w którym było bardzo głośno. Spore wrażenie zrobiła na nas 
wielkość sceny, która od strony widowni nie wydawała się taka duża. 
    Wszystkim wycieczka się podobała i zadowoleni wróciliśmy do domów.  

                                                                                                  Mateusz Kitzol kl. 6d 

    W poniedziałek razem z moją klasą poszliśmy na wycieczkę do parku. Dowiedziałam się, że dąb 
ma dwie odmiany – dąb czerwony i szypułkowy. Widzieliśmy też dwie odmiany klonu – zwyczajny      
i jawor. Zobaczyliśmy budkę lęgową dla nietoperza oraz bluszcz, który porósł wiele drzew, dowie-
dzieliśmy się, że jest on chroniony. Pani przewodniczka powiedziała nam, ze igły cisu są trujące.     
    Uważam tą wycieczkę za udaną, ponieważ dowiedziałam się wiele ciekawostek o przyrodzie.  

Oliwia Dobrowolska kl. 4a 

Wycieczka do parku 
    21 października byłam z klasą w Parku Zachodnim. Głównym celem wycieczki było poznanie 
drzew. Rozmawialiśmy o tym, jak rozpoznać drzewo danego rodzaju. Zbieraliśmy różne liście         
i opisywaliśmy je. Widzieliśmy także wiewiórki. Kiedy byliśmy cicho, one do nas podchodziły. 
Na koniec wycieczki panie nauczycielki pozwoliły nam pobawić się na placu zabaw.      
    Uważam, że ta wycieczka była bardzo ciekawa.                                          Martyna Gawlik kl. 4b 

Wycieczka do Eko Centrum 
     Dnia 26 listopada odbyła się wycieczka do Eko Centrum, w której uczestniczyła klasa 6a. Celem 
wycieczki było pokazanie nam, jakim problemem jest globalne ocieplenie. Podczas zajęć wypełniali-
śmy karty pracy oraz pod sam koniec wykonaliśmy wielkie plakaty pokazujące zanieczyszczenie 
ziemi. Oprócz globalnego ocieplenia poruszone zostały też tematy konsumpcjonizmu  i zdrowego 
stylu życia. Zajęcia były ciekawe i pouczające. 

Mariusz Gąsiewicz, Jakub Stefurak kl. 6a 

Wycieczka do Parku Zachodniego 
    W poniedziałek 20 października byliśmy w Parku Zachodnim. Widzieliśmy tam dużo drzew, 
zwierząt, roślin, krzewów, byliśmy też nad Odrą. Na początku widzieliśmy na dachu sokoła i piękną 
jarzębinę [..] obok szkoły. Jak weszliśmy do parku, to zauważyliśmy dąb czerwony i sikorkę, była 
też wrona, a także trzy wiewiórki, gawron i gołębie. Nasza wyprawa była bardzo interesująca. 
Przez lornetkę widziałam dużo ciekawych szczegółów. Po drodze pani pokazała nam chronione ro-
śliny, takie jak: bluszcz zimozielony i mech, który rósł na drzewach od strony północnej. Szczegól-
nie podobały mi się piękne liście z rosą. W parku poznaliśmy następujące drzewa liściaste: dąb 
czerwony, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, klon, buk, lipa, akacja, platan, kasztanowiec, brzo-
za, jarzębina i jesion. Do drzew iglastych zaliczyliśmy: tuję-żywotnik, sosnę, świerk i jodłę. Aby 
lepiej pamiętać drzewa, nazbierałam dużo liści. Nad Odrą widzieliśmy ptaki: mewy, kaczki i krzy-
żówki. Wracając z tej wspaniałej wycieczki, zauważyliśmy budki dla nietoperzy i dla ptaków.  
    Tej wycieczki nigdy nie zapomnę.                                                                Magda Biernat kl. 4a 
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    Koktajl owocowy  
Składniki na 2 szklanki: 
- 3 banany 
- garść czarnych borówek 
- ok. 1,5 szklanki mleka 
- cukier według upodobania 
Przepis: 
     Do garnka wlej mleko. Umyj owoce. Banany obierz i dodaj do mleka, a następnie zmiksuj robo-
tem kuchennym. Powoli dodawaj borówki oraz cukier, miksując dalej składniki. Smacznego! 

                                                                                                         Kasia Głogowska kl. 4c 
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Sorbet z owoców leśnych 
Składniki: 
- kwasek cytrynowy 
- cukier 3 łyżeczki 
- poziomki,  jagody, maliny, jeżyny 
- herbata o smaku owoców leśnych 
Sposób przygotowania: 
Herbatę zaparzyć w 600 ml gorącej wody, dodać cukier, kwasek cytrynowy i wymieszać. 
Ostudzić i dodać szklankę zmiksowanych owoców. Odstawić do zamrażarki na około 3 godziny.  
W trakcie zamrażania należy sorbet mieszać od czasu do czasu. 

Karolina Wąsowska kl. 4a 
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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                                                   

Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 

                                          Witajcie drodzy Czytelnicy „Ikarka”. 
     Za nami konkurs SKO „Boże Narodzenie na 100 sposobów”, który miał na celu zachęcenie 
uczniów do przygotowania świątecznych ozdób na nasz szkolny kiermasz. I chyba się udało, bo nie 
dość, że powstały cudne i bardzo pomysłowe prace, to jeszcze zostały szybko sprzedane! Wszyst-
kim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom z całego serca gratulujemy nieby-
wałego talentu. A w czasie, gdy uczniowie oddali się słodkiemu świątecznemu lenistwu, Żyrafa 
Lokatka pilnie się doszkalała i organizowała dla Was kolejny konkurs, tym razem nie plastyczny. 
Lokatka jeszcze przygotowuje konkursowe zadania, ale już po feriach będzie chciała Was zapro-
sić do kolejnego wyzwania. Dlatego też zachęcam do pilnego śledzenia informacji na temat kon-
kursów SKO. 
     Również po feriach wielu z Was na pewno weźmie udział w zajęciach o bankowości prowadzo-
nych przez opiekuna SKO lub pracowników banku, a być może także kolejna klasa wybierze się na 
wycieczkę do jednego z oddziałów PKO. Tymczasem życzę Wszystkim udanych i bezpiecznych 
ferii. 
Chwała Żyrafie!                                                                                         
                                                                                              Opiekun SKO, pani Joanna Dominik 
 
 

Kącik UNICEF 
    Drodzy Czytelnicy „Ikarka”, witajcie w Kąciku UNICEF. Tym razem Klub 
Szkół UNICEF chciałby Wam przypomnieć o bardzo wyjątkowej akcji, w któ
-rej bierze udział nasza szkoła. 
    WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA to akcja polegająca na szyciu lalek 
szmacianek reprezentujących Waszych rówieśników z dowolnego kraju na 

świecie. Jednak pamiętajcie, że nie są to takie zwykłe laleczki, gdyż każda z nich ma niezwykłą 
moc- moc pomagania. Wasze laleczki w dniu Wszystkich Kolorów Świata zostaną wystawione na 
sprzedaż, a dochód z akcji zostanie przekazany na zakup szczepionek dla dzieci z najmłodszego 
państwa świata- Sudanu Południowego. Każda z laleczek może uratować życie jednego dziecka! 
     Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w akcji, bo przecież: „Kto ratuje jedno życie, 
ratuje cały świat”.  

Klub Szkół UNICEF 
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Wyróżnienie dla Nataszy Ptak w konkursie "Ocalić od zapomnienia" 
     Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO podało wyniki międzysz-
kolnych konkursów realizowanych w ramach projektu "DOM OJCZYSTY".  Wyróżnienie otrzymała 
uczennica kl. 6a Natasza Ptak. 

Grand Prix Polski Dzieci i Młodzieży w Szachach 
     Uczeń klasy 5a Jakub Musiała, startując w rozegranym 6 grudnia we Wrocławiu turnieju sza-
chowym Grand Prix Polski Dzieci i Młodzieży w Szachach, zdobył indywidualnie 1. miejsce oraz  
4. zespołowe szkół (był jedynym reprezentantem SP 118) w grupie klas V i VI.  
Jako zwycięzca turnieju uzyskał awans do Turnieju Finałowego w Parlamencie RP w roku 2015. 

Mikołajki na sportowo 
    Dnia 5 grudnia uczniowie naszej szkoły z klas V-VI wzięli 
udział w Turnieju Mikołajkowym w Gimnazjum nr 18. Dziewczęta 
reprezentowały nas w kwadrancie, chłopcy w koszykówce.  Oby-
dwie drużyny zajęły II miejsca. 
 

    Wyniki konkursu na plakat przedstawiający     
w formie plastycznej ideę ruchu Fairtrade 

     W konkursie na najładniejszy i najbardziej pomysłowy plakat 
przedstawiający w formie plastycznej ideę ruchu Fairtrade - Spra-
wiedliwy Handel - zwyciężyła klasa 4D. Drugie miejsce zajęła klasa 
2A, zaś trzecie - 6B. 

Konkursy LOP rozstrzygnięte 
    Serdecznie gratulujemy uczennicom z klasy 6a, które w konkursach LOP-u zdobyły następują-
ce wyróżnienia: 
- Emilia Piotrowska w konkursie plastycznym „Ginąca fauna” 
- Natasza Ptak w konkursie fotograficznym „Nasi sąsiedzi – ptaki” 
- Kaja Urbaniuk w konkursie multimedialnym „Siedliska przyjazne faunie”. 

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej w Języku Niemieckim 
    Teatralne Koło Języka Niemieckiego w składzie: Martynka Mazurek,  Marysia Dąbrowska, 
Julka i Oliwka Kłokowskie, Marianka Miszczuk, Lenka Łyko, Ewa Paszkiewicz, Gabrysia i Emilka 
Rotko, Ida Sutuła, Pola Żabska, Szymon Erbert, Aleksander Howley z 1a oraz Marta Paszkie-
wicz i Wiktoria Szczudło z 3a, zdobyło I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Świą-
tecznej w Języku Niemieckim.  
    W nagrodę koło weźmie udział w zajęciach organizowanych przez Ősterreich Institut.  

Zdj. źródło: Internet 
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 WYWIAD Z PANIĄ Agnieszką Madej 
- Jesteśmy z koła dziennikarskiego, czy możemy przeprowadzić z panią wywiad? 
- Proszę bardzo. 
- O czym pani marzyła w dzieciństwie? 
- Marzyłam o wielu rzeczach, ale najbardziej o podróżach. 
- Czy to marzenie się spełniło? 
- Tak. 
- Czy teraz też lubi pani podróże? 
- Oczywiście, że tak. Można się w nich wiele nauczyć. 
- Czy była pani w jakimś kraju anglojęzycznym? 
- Tak, w Wielkiej Brytanii, na Malcie. 
- Dlaczego wybrała pani zawód nauczycielki języka angielskiego? 
- Bo chciałam dzielić się swoją wiedzą z innymi. 
- Kim byłaby pani, gdyby nie była nauczycielką? 
- Pilotem wycieczek zagranicznych. 
- Jakie jest pani ulubione zwierzę i dlaczego? 
- Kot, bo da się lubić, a przy tym jest indywidualistą. 
- Jaki jest pani ulubiony kolor? 
- Żółty, bo jest ciepły i słoneczny. 
                    Dziękujemy za rozmowę. 
                                                                                               Ania Tompol i Marta Ryndak kl. 5b 

     WYWIAD Z PANIĄ Teresą Sienkiewicz 
- Dzień dobry, jesteśmy dziennikarkami z gazetki szkolnej, czy możemy przeprowadzić z panią 
wywiad? 
- Tak. 
- Kiedy zdecydowała się pani zostać polonistką? 
- Polonistką zostałam, w sumie, przez przypadek. 
- Czy lubi pani swoją pracę, a jeśli tak, to co w niej najbardziej się pani podoba? 
- Bardzo lubię swoją pracę, przede wszystkim lubię młodzież. Z niektórymi [uczniami] bardzo 
dobrze mi się współpracuje. 
- Jaką porę roku lubi pani najbardziej i dlaczego? 
- Lato, ponieważ są wakacje, jest ciepło. Nie lubię zimy. 
- Czy ma pani jakieś zwierzę? 
- Mam sunię, która wabi się Misia. 
- Jaki jest pani ulubiony rodzaj muzyki, a jakiego pani nie lubi? 
- Nie mam ulubionego gatunku muzycznego, godzinami mogę słuchać                                       
Katie Melua i zespołu Pectus. Nie lubię heavy metalu. 
- Jaki był pani ulubiony przedmiot, kiedy była pani w naszym wieku? 
- Bardzo lubiłam historię i język polski. 
- Jaki kolor lubi pani najbardziej? 
- Lubię niebieski, granatowy, ciemne kolory mnie wyszczuplają. 
- Jaka jest pani ulubiona książka i dlaczego? 
- Moją ulubioną książką, do której często powracam jest „Mały książę” Saint Exupery, są to tak 
zwane „złote myśli”. 
                                     Dziękujemy za rozmowę.  
                                                                                  Agnieszka Dobiech i Karolina Butryn kl. 6b 
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Czy wiesz, że:  

 Dydelf północny 
     Inaczej opos, przypomina wyglądem szczura. Prowadzi nocny tryb 
życia, a dzień spędza w szczelinach skalnych lub w pustych pniach 
drzew. Życie spędza samotnie, nie licząc okresu rozmnażania. Opos 
swoje gniazda buduje z liści i łodyg. Ciąża trwa 12-13 dni, a małe rodzą 
się od 8 do 18 sztuk wielkości ziarnka fasoli. Dydelf północny jest 
wszystkożerny. Jego pokarm stanowią dżdżownice, ptaki i ich jaja, a 
także padlina. Je też owoce i inne rośliny. 

Zuzia Tabisz kl. 4b 

Rys. Natalia Puciłowska kl. 4b 
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Rys.  Paulina Kłak kl. 5b 

Świnka morska 
     Domowe świnki morskie pochodzą z Ameryki Południowej. Są to gry-
zonie bardzo towarzyskie i łagodne.  Świnki to zwierzęta stadne, lubią 
przytulać się do siebie. Gdy są głodne, to głośno kwiczą (piszczą), chcą 
przywołać swego opiekuna. Nie są to zwierzęta wybredne, lubią siano, 
owoce, sałatę, ogórki, marchewkę oraz gotową karmę. Są różne gatunki 

świnek morskich, ale najczęściej w domach trzymamy rasę Sheltie. 
Świnki mają dobry wzrok oraz doskonały słuch i węch. Jeżeli chcecie mieć łagodne, kochające, 
nieduże zwierzątko, to świnka morska jest dla Was. 

Marta Ryndak kl. 5b  

    Polecam układanie kostki Rubika, ponieważ potrzeba skupienia, aby ją 
ułożyć. Nie dosyć, że jest bardzo ładna i modna, to jeszcze na dodatek jest 
niedroga. Można zaimponować kolegom! 
                                                         Tekst i rys. Natalia Szczapińska kl. 4b 

- Kostka Rubika to popularna zabawka logiczna, która wynaleziona została przez Ernő Rubika  
w 1974 roku. Wynalazca tej kostki pierwszy raz układał ją przez miesiąc.  Zabawa kostką polega 
na ułożeniu ścianek kostki, aby każda ścianka miała taki sam kolor. 
    Rekord świata w układaniu kostki Rubika wynosi 5,55 s., a rekord Polski 6,11 s. Polak zajmuje 
szóste miejsce w światowej kwalifikacji w układaniu tej kostki.                                                                                                                             
                                                                                                                    Marta Ryndak kl. 5b 


