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   W księgarni klient prosi o coś lekkiego do 
czytania:  
- No... - zastawia się sprzedawca - Mamy „W 
pustyni i w puszczy”.  
- Dobra. Wezmę „W puszczy”. 

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

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wy-
sokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...  
- No, weszły! Spocona siedzi na podłodze, dziecko 
mówi: - Ale mam buciki odwrotnie...  
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordu-
ją się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, 
sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!  
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: - Ale to nie 
moje buciki… 
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i 
znowu szarpie się z butami... Zeszły! Na to dziec-
ko : -...bo to są buciki mojego brata, ale mama 
kazała mi je nosić.  
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce i znowu po-
maga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciąga-
ją..... weszły!.  
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie 
masz rękawiczki? - W bucikach. 

Kogut wchodzi do toalety, a tam kurki zakręcone! 

Mama ślimak ostrzega swoje dzieci: 
- Nie przechodźcie przez ulicę, bo za dwie 
godziny będzie przejeżdżał tędy autobus. 

Przychodzi wódz Apaczów do szamana i pyta: 
- Jaka będzie w tym roku zima? 
- Ostra, oj ostra. 
Apacze nazbierali górę chrustu, ale zima była 
ciepła i łagodna. Następnego roku sytuacja 
się powtarza. Trzeciego roku wściekły wódz 
Apaczów przychodzi do szamana: 
- Słuchaj, jaka będzie w tym roku zima? Jak 
się nie sprawdzi, to cię spalę na tym chru-
ście! 
Szaman pędzi do stacji meteorologicznej: 
- Jaka będzie w tym roku zima? 
- Bardzo ostra! 
- Skąd to wiecie? Apacze od dwóch lat 
chrust zbierają! 

Nauczyciel pyta się Jasia:  
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?  
- Róże.  
- Proszę, napisz to na tablicy.  
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. 

Na lekcji geografii: 
- Województwo podkarpackie graniczy ze 
Słowacją od południa - mówi nauczycielka. 
- A przed południem z kim graniczyło? - dopy-
tuje się Jasio. 

   

 

W NUMERZE m.in.: 
Zimowe zagadki 
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W Świetlicowej Gromadzie 
Wiadomości biblioteczne 
Nasza twórczość  
Warto przeczytać 
Warto zwiedzić 
Kącik pupila 
Bliżej - nie tylko nauczyciela 
Nasze sukcesy  
Okiem felietonistki... 
Gry i zabawy dla klas 1-3 
Zagadka, Ciekawostki i Rebus 
Krzyżówki i Humor  

 

Rys. E. Wójcikowska kl. 3e 
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Witajcie drodzy czytelnicy!  
    Oddajemy w Wasze ręce następny, zimowy numer gazetki i cieszymy się, że zima zbliża się 
wielkimi krokami. Jak mocniej śnieg popada - będzie  nadzieja na narty i sanki.   
Na długie, zimowe wieczory proponujemy Wam do przeczytania ciekawe artykuły, a także dobrą 
zabawę - krzyżówki, zagadki i humor. Zapraszamy do lektury! 

   Redakcja                                                                                                                     

 Zimowe zagadki 
1. Co to za woda, twarda jak kamień? Można 
na łyżwach ślizgać się na niej? 

2. O tym drzewku wiele mówić wam nie będę. 
Pod jego gałązkami zaśpiewacie kolędę.  

3. Szybko po lodzie niosą nas one, obie do 
butów są przyczepione.  

4. Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przy-
piąć je do nóg.  

5. Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mo-
gą mieć pięć palców, albo jeden palec.  

6. Już słychać kolędy. Drzewka pachną wo-
kół….Pora na kolację, najważniejszą w roku.  

               Wybrała Marta Paszkiewicz kl. 5a 
(Rozwiązania zagadek na  13 s. gazetki) 

      Styczeń 
Ostry mróz na dworze 
szyby nam maluje. 
Biały płatek śniegu 
Na wietrze wiruje. 
 

Nowy Roczek przyszedł 
I wszystko wybielił, 
świeżym, miękkim śniegiem 
dzieci rozweselił. 
 

Na śniegowej górce 
wrzawa, krzyk, popisy, 
zjeżdżają  na sankach 
zimowe  urwisy. 
 

Cały świat niebawem 
pod zaspami zaśnie. 
Lecz mnie to nie dziwi, 
bo to styczeń właśnie. 
                  Ewa Sujecka 
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          Zimowy Mróz 

Kiedy chłodno jest na dworze, 
Nawet szalik nie pomoże, 
Nawet czapka, rękawiczki, 
Gruba kurtka i trzewiczki. 
Chociaż mróz w policzki szczypie, 
Mama mówi coś o grypie, 
Mnie się żaden mróz nie ima, 
Bo nie straszna mi jest zima. 
Więc na sanki się wybieram 
- Czy sobota, czy niedziela! 
                Marta Paszkiewicz kl. 5a 
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1) 

4) 

1. Spadają z drzew jesienią. 
2. Rano, biała jak mleko. 
3. Trzecia pora roku. 
4. Mokry spada z nieba. 
5. Rano opada na nią rosa. 
6. Rośnie w nim dużo drzew. 
7. Niebieskie nad nami. 
                Wiktoria Dalecka kl. 6c 

1. Zwierzę z pięknymi, wielkimi rogami. 
2. Dziesiąty miesiąc roku. 
3. Brązowy w zielonej kłującej skorupce. 
4. Spada z drzewa jesienią. 
5. Miesiąc zaraz po wakacjach. 
6. Pierwszy miesiąc roku. 
                        Kasia Głogowska kl. 6c 

1. Nazwa naszego miasta. 
2. Pada w zimie. 
3. Świeci latem. 
4. Wieszamy co roku na choince. 
5. Amor trzyma … i strzały. 
6. Zimowy stwór na „Y”. 
7. Zielony symbol świąt. 
8. Uczeń, kiedy jest … , jest nieobecny w szkole. 
9. Inaczej połowa. 
10. …. Świąt! 
11. Budują je Eskimosi. 
12. Rodzice lubią, kiedy w naszych pokojach jest … 
13. Pan, który obsługuje tokarkę. 
                                     Oliwia Szewczuk kl. 5c 
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1. Znajdowane pod choinką. 
2. Ubierana na święta. 
3. … gwiazdka przed Wigilią. 
4. Gdy dostaniemy je pod choinkę, przy-
niosą nam szczęście. 
5. Biały, zimowy puch. 
6. Przed pierwszym i drugim dniem świąt. 
7. …. wigilijna. 
8. Czerwony, jemy go na Wigilię. 
9. Świąteczna ryba. 
10. Wieszamy na choince. 
                           Karina Piotrowska kl. 6c 
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Drodzy Czytelnicy! 
     Proponujemy Wam zagadkę, której rozwiązanie ukaże się w następnym numerze „Ikarka”. 
Pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się do redakcji gazetki (biblioteka szkolna) z prawidłową od-
powiedzią, otrzymają bezpłatnie egzemplarz następnego wydania „Ikarka”. Czekamy na Was! 
                                                                                                                                           Redakcja   
Zagadka: 
Śnieżne ciało, marchewkowy nos. Jemu jest potrzebny śniegu cały stos! 

                                           Marcel Butryn kl. 5b 

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

DODAWANIE\ODEJMOWANIE: 

MNOŻENIE\DZIELENIE:    
2x25=              13x5=                8x8=            8x6=               5x100=            10x10=        25x3=       

48:6=              500:50=              90:2=           25:5=             32:8=            90:10=          800:2=     

                                                                                                            Katarzyna Głogowska kl. 5c 

                                                                                                      
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

90+20=          40+60=            30+10=            22+22=          65+15=             25+7+5=          0+1+2=            

12-10=          
 

100- 19=         50-25=             68-53=             20-20=   10-1=                9-2=                  

Pytania: 
1. Lepimy go ze śniegu? 
2. Robimy świąteczne na choinkę? 
3. 6 grudnia? 
4. Błyszczące drobinki? 
5. Świąteczna ryba? 
6. Postać z aureolą i skrzydłami? 

Anita Kościelny  kl. 6c 

Rys. Maja Borowska 2h 

Pierwsze litery czytane w pionie tworzą hasło. 
1. _  _  _  _  _  _ 
2. _  _  _  _  _  _ 
3. _  _  _  _  _  _  _ 
4. _  _  _  _  _  _   
5. _  _  _  _ 
6. _  _  _  _  _ 

 3 

 

          
     
 
 
      
     
     
 
   Na Żyrafiej Stronie obecni oraz przyszli członkowi SKO, jak również wszyscy sympatycy Żyrafy 
Lokatki mogą znaleźć informacje oraz nowości dotyczące naszej Szkolnej Kasy Oszczędnościowej.  
     Jesienną porą Żyrafka Lokatka wędrowała po naszej szkole i zapoznawała uczniów z SKO, m.in. 
odwiedziła pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy mogli zgłębić tajniki nowoczesnej bankowo-
ści.  
   A w grudniu Żyrafa ogłosiła konkurs na bożonarodzeniową ozdobę. W konkursie wzięli udział 
uczniowie  z wielu klas, a różnorodność i pomysłowość przyniesionych ozdób zaskoczyła  organiza-
torów. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, ale po burzliwych naradach udało się wyłonić zwy-
cięzców. Zostały nimi Julia i Oliwia Kłokowskie oraz  Maja Wieczorek. Nagrodę specjalną za wyko-
nanie aż trzech przepięknych ozdób otrzymała Magda Godzieszka. Drugie miejsce w konkursie 
zajęli: Natalia Cywka, Oliwia Matuszyk, Ewa Paszkiewicz, Gariela Rotko, Emilia Rotko, Maria Dą-
browska, Weronika Witwicka, a trzecie miejsce: Agata Parzyjagła, Michał Korczyński, Emilia Bu-
giel, Natalia Łaszkiewicz, Patryk Powroźnik, Adam  Rudka, Zosia Chrzanowska i Ola Zawada.     
    Wszystkie prace konkursowe zostały przekazane na szkolny kiermasz świąteczny. 
     Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i już teraz zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych 
konkursach SKO. 

                                                         Chwała Żyrafie! 
   p. Joanna Dominik 

 

Kącik UNICEF 
   Drodzy Czytelnicy „Ikarka”, witajcie w Kąciku UNICEF. Tym razem Klub Szkół UNICEF chciałby 
Was zaprosić do udziału w bardzo wyjątkowej akcji-    WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA, w której 
znów bierzemy udział. 
     Jak zapewne część z Was pamięta, akcja ta polega na szyciu lalek szmacianek reprezentują-
cych 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 styczniu w 
dniu Wszystkich Kolorów Świata zostaną wystawione na sprzedaż, a dochód z akcji zostanie prze-
kazany na zakup szczepionek dla dzieci z Angoli. Każda z laleczek może uratować życie jednego 
dziecka! 
   Serdecznie zapraszamy Wszystkich do udziału w akcji, bo przecież: „Kto ratuje jedno życie, 
ratuje cały świat”.                                                                                                                                                                                 

  
 

  

Witajcie na  

Żyrafiej Stronie! 

                                                                        
Klub Szkół UNICEF                                                                                      
p. Joanna Dominik 
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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! 

ZMIENIAMY ŚWIAT SERCE PO SERCU 
   Dzięki uprzejmości Fundacji L’Arche dzieci z klas pierwszych w ramach zajęć świetlicowych bra-
ły udział w spektaklu Teatru Lalek z niepełnosprawnością. Uczniowie mieli okazję poznać elementy 
języka migowego oraz codzienny sprzęt używany przez osoby niepełnosprawne. 
Podstawowym celem projektu „Zmieniamy świat serce po sercu” jest uwrażliwienie odbiorców na 
potrzebę akceptacji osób z niepełnosprawnością. Projekt ma pokazać, że niepełnosprawność nie 
oznacza bezradności a wręcz przeciwnie - takie osoby mają wielki, niewykorzystany potencjał i nie 
powinniśmy się ich ani bać, ani odnosić do nich z niechęcią. 
Zajęcia spotkały się z dużym entuzjazmem dzieci i nauczycieli. Pokazały ogromne zapotrzebowanie 
na tego typu edukację. Osoby prowadzące z przyjemnością obserwowały żywiołowe reakcje dzieci, 
które nie chciały kończyć spotkania z lalką z niepełnosprawnością (na wózku inwalidzkim z poraże-
niem mózgowym).  Miłą niespodzianką okazały się prezenty dla dzieci – karty integracyjne „Piotruś”, 
które będą wykorzystywane w czasie zajęć w świetlicy szkolnej.                       p. Małgorzata Kurek 
 
 
 
 
 

 
 

 

ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY W ŚWIETLICACH KLAS: 3C, 3D I 3E 
   Świetliczaki z grup pań Joli i Lidki, Doroty i Asi wzięły udział w 
zajęciach na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
prowadzonych przez pana Jakuba Kiepurę - ratownika WOPR. Dzie-
ci uczyły się wierszyków i szukały skojarzeń ułatwiających zapamię-
tanie numerów alarmowych. Ćwiczyły telefoniczne zgłaszanie wy-
padków oraz prowadzenie resuscytacji na fantomach. Uczniowie 
chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, 

które bardzo im się podobały. Mamy nadzieję, że jeszcze niejeden raz będziemy mieli okazję 
utrwalać naszą szeroką wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.                  
                                                                         p. Lidia Cichal, p. Dorota Olenderek, p. Asia Dominik 
 

MALI ARTYŚCI WIELKIEJ SZTUKI 
  W związku z „Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury” w świetlicach 
klas trzecich powstał projekt „Mali artyści wielkiej sztuki”, który roz-
począł się w dniu 17.10.2016 i będzie trwał do końca roku. Świetlicowy 
projekt ma na celu przybliżenie sztuki i sylwetki najpopularniejszych 
artystów za pomocą atrakcyjnych metod edukacyjnych, które przed-
stawiają materiał w zabawny i łatwy do odbioru sposób. Pierwsza pre-
zentacja na temat Pablo Picasso i kubizmu została stworzona z myślą o 
rozwijaniu u dzieci umiejętności: koncentracji uwagi, spostrzegania, przekazywania informacji, 
pamięci, zdolności matematycznych. Dzieci wzbogacały również wiedzę na temat kultury ojczyzny 
artysty oraz poznały podstawowe zwroty w języku hiszpańskim.  

p. Patrycja Drążek 
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KĄCIK FILMOWY... 
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Rozwiązania jesiennych zagadek:  
1. Lód, 2. choinka, 3. łyżwy, 4. narty, 5. rękawiczki, 6. Wigilia 

   Niedawno byłam w kinie na filmie „Fantastyczne zwierzęta”. Akcja opowie-
ści rozgrywa się w Ameryce. Tutaj mugole polują na czarownice. Wszyscy, 
którzy czarują, muszą się ukrywać. Hodowla magicznych stworzeń została 
zakazana. Do tego Grindenwald jest znów na wolności. Gdy znawca stworzeń 
fantastycznych pan Scamander przyjeżdża do Nowego Jorku, zaczynają dziać 
się dziwne rzeczy.  
Film dotyczy świata stworzonego przez J. K. Rowling, jeszcze przed narodzi-
nami Harry’ego Pottera.  
   Koniecznie musicie obejrzeć „Fantastyczne zwierzęta”. 

Magda Dudziak kl. 6c 

   KRKA 
   Za każdym razem gdy wybieramy się do Chorwacji, w planie ma-
my wizytę w parku narodowym Krka, miejscu gdzie przyroda two-
rzy zapierające dech w piersiach widoki. Jest to miejsce znane 
przede wszystkim ze wspaniałych wodospadów. Wam też polecam !      
   Cały park zajmuje powierzchnię 109km kwadratowych, więc do 
małych nie należy. To, co wyróżnia Park Narodowy Krka to powsta-
łe w osadach wapiennych liczne wodospady na rzece Krka. Ze względu na jej wyjątkowe położenie 
oraz rożne rodzaje siedlisk, obszar rzeki Krki cechuje wyjątkowo bogata flora i fauna. Jest 
jednym z najważniejszych obszarów Europy pod względem ornitologicznym. 

Kira Wołoszuk kl. 6c 
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Vaiana: Skarb Oceanu 
   Vaiana: Skarb Oceanu to opowieść o niezwykłej dziewczynie, która została 
wybrana przez ocean. Na początku filmu Vaiana bawi się przy morzu, które 
wykonuje niesamowite rzeczy (podnosi się, robi z siebie kulę). Gdy Vaiana 
jest mała, lubi się bawić przy morzu i tańczyć z babcią, nie chce wykonywać 
swoich obowiązków. Pewnego razu, ojciec pokazał jej najwyższy szczyt góry 
na ich wyspie, na którym wszyscy wodzowie plemienia od pokoleń stawiali swój 
kamień. Jednak, kiedy wyspa jest w niebezpieczeństwie, to Vaiana musi wyru-
szyć w niezwykłą podróż, by odnaleźć pewnego półboga o imieniu Maui. Moim 
zdaniem film jest naprawdę wart obejrzenia. 
                                   Serdecznie polecam!  

Katarzyna Głogowska kl. 6c 
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 Wyniki konkursu „Z kulturą na co dzień” 
 I m-ce - Weronika Kiniorska 4d, II m-ce - Ignacy Grotthus 4c, III m-ce - Maja Gabinowska  4d 

  Wyniki Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr w kategorii Beniamin 
Zwycięzcami na terenie naszej szkoły zostali: 
Amelia Marczak z kl. 6d (liczba zdobytych punktów 92,5), 
Mateusz Sikora z kl. 6d (liczba zdobytych punktów 90,0), 
Zuzanna Lewandowska z kl. 6d (liczba zdobytych punktów 83,75). 

Mamy swojego finalistę w zDolnym Ślązaczku 
Uczeń klasy 5a Jan Gohl zakwalifikował się do finału konkursu zdolny Ślązaczek w zakresie języ-
ka niemieckiego.  

Wyniki konkursów recytatorskich w klasach trzecich 
Klasa 3a: m-ce I - Emilia Rotko, m-ce II - Julia Kłokowska, m-ce III - Gabriela Rotko 
Wyróżnienie: Szymon Erbert, Pola Żabska, Aleksander Howley, Oliwia Kłokowska, Marianna Misz-
czuk i Maria Dąbrowska 
Klasa 3b: m-ce I - Małgorzata Bekieszczuk, m-ce II - Maja Wieczorek, m-ce III - Wojciech Men-
dyka 
Klasa 3d: m-ce I - Hanna Morgaś, wyróżnienie: Natalia Łaszkiewcz, Tymoteusz Szewczyk, Paweł 
Klamczyński, Julia Jamrozik i Szymon Markiewicz  
Klasa 3e: zwyciężczynie: Zuzanna Koła i Maria Zawadzka  
Klasa 3f: m-ce I - Natalia Ciesielska, m-ce II - Joanna Grodecka, m-ce III - Igor Mizgała 
Wyróżnienie: Marcin Kaczmarek, Maja Pacia i Alicja Winiecka 
Klasa 3i: m-ce I - Weronika Łukaszczyk, m-ce II - Alicja Razik, m-ce III - Alicja Korolczuk 
Wyróżnienie: Emilia Pastuszka  
Klasa 3j: m-ce I - Wiktoria Brzezińska  
Wyróżnienie: Dominik Bojarczuk,  Artur Raczkowski, Magdalena Godzieszka, Oliwia Kosmalska. 

                      Wyniki konkursu Merry Weihnachten (kartka świąteczna) 
        Klasy 1-3: m-ce I -  Gabriela Rotko 3a – kartka w języku niemieckim, m-ce II -  Natalia Bar-
naś 3g – kartka w języku angielskim, m-ce III - Sofiia Gontar 1a   – kartka w języku niemieckim   
        Klasy 4-6: m-ce I - Julia Ciura 4d – kartka w języku angielskim, m-ce II -  Maja Rozum 4e  – 
kartka w języku angielskim, m-ce III  -  Natalia Lepak 4a  – kartka w języku niemieckim                           

Konkurs SKO „Boże Narodzenie na 100 sposobów” rozstrzygnięty 
Zwycięzcy: Julia i Oliwia Kłokowskie oraz Maja Wieczorek. Nagrodę specjalną  otrzymała Magda 
Godzieszka. Drugie miejsce w konkursie zajęli: Natalia Cywka, Oliwia Matuszyk, Ewa Paszkiewicz, 
Gabriela Rotko, Emilia Rotko, Maria Dąbrowska, Weronika Witwicka, a trzecie miejsce: Agata 
Parzyjagła, Michał Korczyński, Emilia Bugiel, Natalia Łaszkiewicz, Patryk Powroźnik, Adam  Rud-
ka, Zosia Chrzanowska i Ola Zawada.  

Wygraliśmy mini koszykówkę w naszej dzielnicy! 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Zuzanna Lewandowska 6d (kpt), Karolina Szczepaniuk 6d, 
Amelia Marczak 6d,  Martyna Kapłon 6b, Paulina Krajewska 6b, Julia Koper 6e, Magdalena Ma-
chaj 5b, Małgorzata Łukasik 5c, Wiktoria Lubczyńska 5d, Magdalena Gąsiewicz 5d, Dominika Siko-
ra 5d, Marika Kozieł 4a.  
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
   25 listopada był Światowym Dniem Misia. Wszystkie świetliczaki z klas pierwszych postanowiły 
świętować go wspólnie. Przez cały tydzień dzieci dowiadywały się różnych ciekawych rzeczy o plu-
szowym misiu, wykonywały prace plastyczne na świetlicowy konkurs "Misiowy kolaż", a także mogły 
podziwiać wystawę swoich pluszowych przyjaciół. W Dniu Misia czekały na dzieci różne niespo-
dzianki. Na początku, w klasie Pani Małgosi Kurek odbył się misiowy quiz. Świetliczaki doskonale 
znały odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i zagadki! W nagrodę każda klasa otrzymała dyplom 
oraz słodkie misiożelki. Kolejna nagroda czekała na dzieci w klasie Pani Asi Karpińskiej. Po tym jak 
każdy poczęstował się misiowym przysmakiem - miodem, wspólnie obejrzeliśmy odcinek Misia 
Uszatka. W klasie Pani Arlety Lech nauczyliśmy się misiowego tańca, w trakcie którego przytulali-
śmy się wzajemnie. Na samym końcu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny - każdy miś był pięk-
ny i staranny, więc każdy zajął I miejsce :) 

P. Małgorzata Kurek, p. Asia Karpińska, p. Arleta Lech 
  
 
 
 
 
 

ZABAWA ANDRZEJKOWA W KLASACH 3C, 3D I 3E 
   Zgodnie ze staropolskim zwyczajem w ostatnim dniu listopada świetliczaki z grup pań Joli i Lidki, 
Doroty i Asi wzięły udział w zabawie andrzejkowej. W tym dniu dzieci odwiedziła Wesoła Czarowni-
ca, która wraz ze swoimi pomocnicami - Dobrymi Wróżkami przybliżyła nam historię i znaczenie 
wróżb andrzejkowych, a następnie odkryła przed nami karty naszej przyszłości. Oczywiście z przy-
mrużeniem oka, bo przecież wszyscy wiemy, że to, kim zostaniemy, czy co będziemy robili w przy-
szłości zależy tylko od nas. W tym dniu nie zabrakło także tańców i pląsów przy muzyce oraz słod-
kiego poczęstunku. Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym Rodzicom za pomoc i przygotowanie 
wszystkich pyszności.                        p. Jolanta Skotnicka, p. Dorota Olenderek, p. Joanna Dominik 

 
 
 
 
 
 
 

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W KLASACH 3C, 3D I 3E 
   W pewien grudniowy wtorek na Świetliczaki z klas 3c, 3d i 3e czekała ogromna niespodzianka - 
wizyta, niecierpliwie przez wszystkich wyczekiwanego gościa - Świętego Mikołaja. W tym roku 
Mikołaj nas nie zawiódł, przybył do nas wraz ze swoimi Pomocnicami, które pomogły nam rozwiązać 
świąteczne zadania. Nie zabrakło także mikołajkowych tańców i prezentów- gier i zabawek, które 
będą nam umilały czas spędzony w świetlicy. A ponieważ wszyscy jesteśmy bardzo grzeczni, nie 
wątpimy, że w przyszłym roku, Mikołaj odwiedzi nas znowu. 

p. Jolanta Skotnicka, p. Dorota Olenderek, p. Joanna Dominik 
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Mikołajkowe prezenty dla biblioteki 
   Już drugi raz mamy akcję biblioteczną: Bądź Mikołajem! Podaruj książkę dla biblioteki! Dzię-
kujemy za wszystkie książki, akcja trwała do 22.12.2016r. Podsumowanie nastąpi w przyszłym 
numerze „Ikarka”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Targi Dobrych Książek          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nowości  czytelnicze 
   W grudniu zakupiono dużo nowości czytelniczych dla biblioteki. Stopniowo są one udostępniane 
do wypożyczenia. Na niektóre książki trzeba jeszcze poczekać. Zapraszamy do wytrwałości w 
czekaniu :) 
Oto niektóre z nich: 
 „Cień Smoka” Andrzej Maleszka 
„Inwazja” Andrzej Maleszka 
„Cos z niczego” Phoebe Gilman 
„Książka wszystkich rzeczy” Guus Kuijer 
„Gofrowe serce. Lena w Zatoce Pękatej Matyldy” Maria Parr 
„12 Ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach” 
„Gdzie jest wydra? Czyli śledztwo w Wilanowie” Dorota Sidor 

Wyjście klasy 2d na Targi Dobrych Książek, które 
odbyły się 4.12.2016 w Hali Stulecia. 

Wykonywaliśmy aniołki z masy solnej, można było grać w 
ręczne gry, kupić książki. Było bardzo ciekawie. 

 Relacjonowały: Magdalena Korzeniewska i Magdalena Po-
dulka, Hanna Herszel kl. 2d 
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Felieton 2. 
   Cześć! To znowu ja – Zaprzyjaźniona. Dziś znów napiszę o wspaniałej więzi, jaką jest przyjaźń. 
Mam nadzieję, że znaleźliście już swojego PRAWDZIWEGO przyjaciela. Jeśli tak, to wspaniale. 
Jeśli nie, to spokojnie, jest czas. Z wyborem przyjaciela nie można się spieszyć.  
Kiedy nie jesteście pewni, czy dana osoba będzie dobrym przyjacielem, nie zaprzyjaźniajcie się 
z nią na siłę. Przyjaciel nie jest po to, aby się nim chwalić, tylko po to, aby być dla Was wspar-
ciem.  
   Takie jest moje zdanie. A jakie jest Wasze?  

Zuzanna Janicka kl. 6d 

            Deser jogurtowy z jabłkami 
Składniki: 
- 3 jabłka Granny Smith 
- 5 dag łuskanych orzechów włoskich 
- 2 szklanki gęstego jogurtu naturalnego 
- 1 łyżka płynnego miodu 
- szczypta cynamonu 
Przygotowanie: 
1. Zimny jogurt zmiksować z miodem i cynamonem, mocno schłodzić. 
2. Orzechy posiekać. Jabłka umyć, osuszyć, oczyścić z gniazd nasiennych, pokroić w małą kostkę. 
3. W wysokich szklankach ułożyć na przemian jogurt i owoce z orzeszkami. 
                                             Życzę smacznego! 
                                                                                                           Katarzyna Głogowska kl. 6c 

Fot. Internet 

Bracia Lwie Serce 
   Autorką powieści jest Astrid Lindgren, pisarka znana na całym świecie. 
Książka opowiada o przygodach dwóch braci: Karol jest bardzo chory, a Jona-
tan opiekuje się nim najlepiej jak potrafi. Smutne jest to, że obaj chłopcy 
umierają, ale trafiają wtedy do baśniowej krainy Nangijali, „ gdzie wciąż 
trwają czasy ognisk i bajek”. Znajdują tam wielu wspaniałych przyjaciół. Na 
początku wszystko jest cudowne, lecz kłopoty szybko nadchodzą. To na nich 
spada zadanie uwolnienia Doliny Dzikich Róż od okrutnego tyrana Tengila. Jak 
to zrobią? – przeczytajcie.  

Bracia przeżyją wspaniałe, ale i niebezpieczne przygody. Od tej książki nie sposób się oderwać, 
są w niej straszne, wzruszające i śmieszne momenty. Opowiada o przyjaźni, poświęceniu, mę-
stwie, umiłowaniu wolności i wielkiej miłości braterskiej. Bardzo lubię do niej powracać, przeczy-
tałam ją kilka razy. Zachęcam Was do przeczytania! 

Agnieszka Semeniuk kl. 6c 
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Zaczarowane życie 
   Eryk Chant, nazywany Kotem, ma starszą siostrę Gwendolinę. Dziewczyna od 
dawna jest uważana za świetną czarownicę, choć on sam nie posiada mocy ma-
gicznej. Kiedy oboje mają wyjechać do Chrestomanciego, człowieka niezwykle 
znanego   i poważanego, Kot nie odczuwa entuzjazmu siostry. Po pewnym czasie 
również Gwendolinie przestaje się podobać w zamku i próbuje zwrócić na sie-
bie uwagę w niezbyt delikatny sposób. Chrestomanci odbiera moc Gwendolinie. 
Kiedy rano Eryk w miejscu siostry spotyka Janet, wersję Gwendoliny z alter-
natywnego wszechświata, jest przerażony. Potem dochodzą problemy dziewię-

ciu zapałek, pana Balsama, wyjątkowo wzburzonego maga, no i oczywiście jest też magiczny, zaka-
zany ogród, będący bramą do innych wymiarów.  
   Miłego czytania. I uważajcie z zapałkami…                                                 Magda Dudziak kl. 6c 

Mateuszek 
   Seria „Mateuszek” Elviry Lindo opowiada o perypetiach Mateuszka Garcia 
Moreno z jego przyjaciółmi  i rodziną. Jest to ośmioletni chłopiec mieszka-
jący w Madrycie, w dzielnicy Dolny Carabanhel. Codziennie musi 
się ,,zmagać” ze swoim bratem, problemami z matematyką i łobuzem Kami-
lem. Na szczęście, może znaleźć sojusznika w swoim dziadku. Mateuszek 
przyciąga awantury jak magnes, opowiada o nich dowcipnie i wesoło. Książka 
idealna dla tych, co lubią się śmiać. Mateuszek ma pełen arsenał wesołych 
historyjek i nie zawaha się ich użyć! Jeśli chcecie dowiedzieć się, dlaczego 
Mateuszek, Uszatek i Kamil zrobili napad na sklep Pani Pelagii, jak Mateu-
szek poznał podczas wakacji przyjaciela na całe życie, jak zareagował Mateuszek gdy narodziła 
mu się siostra oraz dlaczego Mateuszek nazywa swojego brata Głupek, przeczytajcie serię o 
Mateuszku! Książki czyta się jednym tchem i trudno się od nich oderwać. Te historie są tak za-
bawne, że często się do nich wraca. Polecam je każdemu, jako lekarstwo na nudę.                                              
                                                                                                                    Michał Mruczek kl. 5b  

   Według mnie, warto przeczytać książkę pt. „Dziewczynka z  szóstego księ-
życa” . Lektura ta jest świetna na nudę towarzyszącą zimowym wieczorom. 
Opowiada ona historię Niny, na pozór zwykłej dziewczynki. Okazuje się jednak, 
że będzie ona musiała wypełnić ważną, magiczną, a także niebezpieczną misję.     
    Gorąco polecam wszystkim czytelnikom „Ikarka” ! 
                                                                                  Oliwia Dobrowolska kl. 6a 

„13 i pół życia Kapitana Niebieskiego Misia” 
   Jeżeli  chcielibyście spotkać mikropiratów, porozmawiać z plotkarskimi fala-
mi, zamieszkać na słodkiej pustyni, czy też zmierzyć się z wodami Mielsztro-
mu, koniecznie przeczytajcie książkę Waltera Moersa „13 i pół życia Kapitana 
Niebieskiego Misia”. Jest ona pełna abstrakcyjnego humoru i niesamowitych 
przygód. W zabawny sposób przedstawia historię bohatera.  
Do przeczytania zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Polecam! 
                                                                                 Marta Paszkiewicz kl. 5a 
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Czy wiesz, że:  
- Krew pasikonika jest koloru białego. 
- Myszka Miki została stworzona 84 lata temu. 
- Karaluchy pojawiły się 122 mln lat przed dinozaurami. 

                         Oliwia Dobrowolska kl. 6a 
* 

- Szacuje się, że 2/3 ludzi żyjących na Ziemi nigdy nie widziała śniegu.  
- Psie i kocie  nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich palców. 
- Miód się nie psuje. Najstarszy, jaki znaleziono miał 5500 lat. Wciąż nadawał się do zjedzenia. 
- Kichanie powoduje zatrzymanie wszystkich funkcji życiowych, wliczając w to bicie serca. 

Karina Piotrowska kl. 6c 

 

 

    

   
Zachęcamy do czytania i wypożyczania!             
 

                      Sukcesy biblioteczne 
   Średnia wypożyczeń - poziomy klas (za listopad) 

Najlepsi czytelnicy w listopadzie: 
   
Marianna Miszczuk kl. 3a – 8 książek 
Maja Borowska  kl. 2h         – 7 książek 
Filip Rojewski kl. 3j             – 7 książek 
Małgorzata Sawaryn kl. 3h – 7 książek 
                                                                            

                                                                                                       Opracowała p. Ewa Stawińska                                                         



 8 

 

Zima  
Dzień szybciej upływa mija niczym mgnienie 
Zima już nadchodzi szron pokrywa ziemię 
W białej sukni leci nad domów dachami  
Okna chat pokrywa mrozu witrażami 
Tuż za nią podąża panienka śniegowa  
Każdy bałwan przy niej maniery zachowa 
Dalej w korowodzie lecą Mikołaje 
Każdy w innym miejscu prezenty rozdaje  

Rys. Bohdan Hrynko 2h 

Idziemy na sanki, na śnieżki idziemy 
Albo w domu z książką mrozy przeżyjemy 
My wszyscy na Zimę własny sposób mamy 
Ale bez wyjątku porę tą kochamy 

Magda Dudziak kl. 6c 
             

                                         Na morza dnie (c.d.) 
   Z zaciekawieniem płynęłam za syreną. Miała przepiękny, złoty, rybi ogon i długie blond włosy.  
Przez parę minut prowadziła mnie, aż w końcu stanęła i uśmiechnęła się do mnie. 
- Witaj w naszym królestwie, Kaja - powiedziała syrena - mam na imię Elana. Miło mi cię poznać. 
- Mnie też... Tylko, że ja muszę wrócić do ojca, odprowadź mnie, nie mogę tu zostać - wytłuma-
czyłam. 
- Stąd już nie ma powrotu do waszego świata. Twój tato, musi sobie radzić sam - wyjaśniła Elana - 
zawsze może znaleźć tu drogę. Posmutniałam. Po co w ogóle płynęłam za tą syreną? 
- Nic nie rozumiem. Zaraz skończy mi się tlen w butli i... I umrę! 
Elana pstryknęła palcami. Poczułam mrowienie w nogach. Otoczyło mnie światło. Zamknęłam oczy. 
Gdy je otworzyłam, nie czułam już butli, ani nóg. Spojrzałam w dół. 
- Aaaaa! - krzyknęłam - przecież to rybi ogon! 
Zamiast nóg miałam, piękny, niebieski ogon. A zamiast góry stroju nurkowego - zwykły kostium 
kąpielowy. 
- Wyglądasz przepięknie! - wykrzyknęła Elana - miejmy nadzieję, że nasza królowa cię zaakceptu-
je. Bo w innym razie, będzie słabo. 
(C.d.n.)                                                                                                          Zuzanna Tabisz kl. 6b 

Królestwo chmur (c.d.)    
   Piotrek zapytał, dlaczego nikt nie odważył się zabrać Tytusowi pałeczki?  
- Ach… gdyby to było takie proste – pokręcił głową król – tylko człowiek może to zrobić. Właśnie 
dlatego cię tu ściągnąłem… 
- Ale jak to zrobić? – zapytał Piotrek. 
- Chyba nie mamy innego wyjścia, musimy napaść na zamek! 
Po kilku dniach przygotowań Piotrek otrzymał od króla miecz, który miał pomóc mu w walce. Ponad-
to okazało się, że Tytus chce wywołać wielką burzę, która zniszczy świat. Zrozumiał, że sytuacja 
jest poważna. Natarli na zamek wroga. Wojsko króla Stefana składało się z rycerzy i krasnoludów, 
a u czarownika przeważały trole i orki. Rozpoczęła się bitwa! Wojsko króla wyważyło drzwi i wtar-
gnęło do zamku. Piotrek przecisnął się do wieżyczki… 
   Wszedł po małych schodach i przez uchylone drzwi zobaczył małego ponurego człowieczka. Był 
nim czarownik Tytus…  
Nie czekał…Otworzył butem drzwi i krzyknął: - Poddaj się, Tytus! 
Czarownik bez wahania się poddał. Piotrek kazał mu oddać pałeczkę. Z początku czarnoksiężnik 
odmówił, ale gdy zobaczył, że Piotrek kładzie rękę na rękojeści miecza, zmienił zdanie. 
   Od tej pory żadna burza nie grozi królestwu chmur… (do czasu, kiedy Tytus zrobi nową pałecz-
kę). 

Michał Mruczek kl. 5b 
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Wywiad z p. Martą Król 
- Czy lubi pani być nauczycielką matematyki? 
- Tak. Lubię matematykę i lubię uczyć matematyki. Sprawia mi satysfak-
cję, gdy uczniowie rozumieją, choć trochę lubią, a przede wszystkim nie 
boją się tego przedmiotu. 
- Czy od zawsze chciała pani być nauczycielką? 
- Może nie od zawsze świadomie, ale już od przedszkola organizowałam 
koleżankom i kolegom zajęcia dodatkowe z matematyki J 
- Jakie ma pani hobby? 
- Moje hobby to rozwiązywanie zagadek logicznych, czytanie książek i jazda na rolkach. 
- Jak długo jest pani nauczycielem? 
- Trzynaście lat. 
- Gdzie lubi pani spędzać czas wolny? 
- Bardziej zwracam uwagę „z kim”, niż „gdzie”. Odpowiadając na pytanie: w domu, korzystam też 
z wszelkich możliwości, które oferuje nam Wrocław.  
- Jaki przedmiot w szkole sprawiał pani trudność? 
- Historia i biologia. 
Dziękuję za rozmowę -                                                                                Michał Mruczek kl. 5b  

Królik 
   Królik miniaturowy- grupa ras udomowionego królika europej-
skiego, zajęczaka z rodziny zającowatych. Popularne zwierzę 
domowe. Nierasowe miniatury charakteryzują się wielkością          
i masą, dochodzącą do 3,5 kg. Mają też dłuższe i wyraźnie od-
dzielone od siebie uszy (do 11 cm). Wszystkie rasy miniatur po-
chodzą od dzikiego królika, zamieszkującego pierwotnie Hiszpa-
nię. Pierwszą rasą królika miniaturowego był królik gronostajowy wyhodowany w Anglii, charakte-
ryzujący się białym futerkiem. 
Królik mały baran - rasa królika charakteryzująca się głównie zwisłouchością i tzw. "koroną" na 
głowie pomiędzy uszami. Opadnięte uszy to utrwalona u królików mutacja, będąca podstawą wy-
dzielenia ras tzw. baranów. Króliki te mogą występować w odmianach: szary, żelazisty, czarny, 
niebieski, hawana, madagaskarowy, szynszylowaty, żółty, srokacz, biały czerwonooki i biały nie-
bieskooki, a także mogą występować w barwie czerwonej. 

Katarzyna Głogowska kl. 6c 

Kot Sfinks 
   Kot Sfinks (kanadyjski bezwłosy) to bardzo wyjątkowa rasa kotów, ponie-
waż są one łyse (bez sierści). W dotyku są delikatne jak welur. Sfinksy 
wspaniale mruczą. Te koty są bardzo mądre i ruchliwe. Nie są więc kotami 
dla leniwych. Zaliczane są generalnie do zespołu kotów hipoalergicznych (nie 
powodujących uczuleń). Są one bardzo drogie, ale i piękne.  

Zuzanna Janicka kl. 6d  


