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Kochani Czytelnicy! 

 

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2015/2016 upłynęło niezwykle szybko. Był to dla 

nas czas intensywnej pracy, zdobywania wiedzy, pokonywania własnych słabości i 

doskonalenia talentów.  

Z całą pewnością, wypoczęci, wracając po feriach, zaczniemy na nowo podbijać świat 

własnym zaangażowaniem w twórczą pracę nad sobą. Życzymy wszystkim uczniom naszej 

szkoły, aby czas drugiego półrocza był dla nich niezwykłym przeżyciem.  

 

Redakcja „Szkolnego Dzwonka” 
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Opowiem Wam o książce, przez którą zaczęłam lubić czytać. Książka nosi tytuł 

„Złodziej pioruna''. Jej autorem jest Rick Riordan. Ta powieść opowiada o Percym 

Jacksonie, dwunastoletnim chłopcu, żyjącym obecnie w Stanach Zjednoczonych, który 

dowiaduje się, że jego ojcem jest jeden z najpotężniejszych greckich bogów – Posejdon. 

Zostaje on nagle oskarżony o to, że ukradł piorun Zeusa i w oczyszczeniu się z zarzutów 

liczyć może tylko na garść przyjaciół. 

 Książka jest zabawna i bardzo wciągająca. Wymienione w niej są wszystkie 

najważniejsze postacie z mitologii greckiej. Książka nie powtarza wprost znanych 

opowieści mitologicznych, ale z nich korzysta, wplatając ich wątki w nasz współczesny 

świat. Ta książka ma jeden minus: jak już Cię wciągnie, to nie możesz się od niej 

oderwać i zamiast pogrania na tablecie, komputerze, laptopie, siadasz i czytasz całymi 

godzinami. 

 Jednak nie przejmuj się, że jak już skończysz książkę i będzie Ci się ona podobać, 

tak jak mnie, to nie będziesz miał co robić. Zostają ci wtedy trzy opcje. 

 Pierwsza: przeczytać książkę jeszcze raz (książka ma paręset stron, więc za 

pierwszym razem nie wszystko spamiętasz). Druga: obejrzeć film (który niestety jest 

gorszy od książki). Trzecia (najlepsza): przeczytać kolejne części. 

 Tak, wiem, myśleliście, że jest tylko jedna książka, ale tak się składa, że 

rozpoczęła ona cały cykl. Muszę dodać, że kolejne pozycje też Wam się spodobają. 

Polecam zwłaszcza: „Morze potworów”, „Klątwę Tytana”, „Bitwę w labiryncie”, 

„Ostatniego olimpijczyka”. 

 Jakby Wam się to wszystko bardzo, ale to bardzo spodobało, to dodam, że ten 

sam autor napisał jeszcze inne książki o tej lub podobnej tematyce: „Zagubiony heros”, 

„Syn Neptuna”, „Znak Ateny”, „Dom Hadesa”, „Krew Olimpu”, „Czerwona piramida”, 

„Ognisty tron”, „Cień węża”. 

 Wiem, że tego jest dużo, ale raz się żyje i poczytać warto. Można także sięgnąć 

po lektury dodatkowe cyklu jak „Greccy bogowie według Percy’ego Jacksona” czy 

„Pamiętnik półbogów”. Z pewnością jakąś książkę pominęłam, ale nie sposób spamiętać 

wszystkich. Jeżeli tak, to przepraszam. Ciągle wychodzą nowe. Jak chcecie dowiedzieć 

się, ile ich jest, to musicie sprawdzić w encyklopedii, na przykład internetowej, a potem 

proponuję spacer do biblioteki lub księgarni. Naprawdę warto, serdecznie polecam. 

 

Zofia Janka, kl. V 
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Cześć, jestem Henryk Podróżniczy. Od lat 

zwiedzam różne kraje na całym świecie! Chciałbym 

opowiedzieć Wam o mojej ostatniej wyprawie do 

Szwecji.  

Jest to kraj położony na Półwyspie 

Skandynawskim. Jego powierzchnia jest większa od 

Polski o 99263 kilometrów kwadratowych. Stolicą tego 

kraju jest Sztokholm, który ma 825057 mieszkańców. 

W Szwecji jest tylko 150 tysięcy Katolików. To tyle 

danych.  

A teraz trochę ciekawostek: Szwedzi importują śmieci z Norwegii, bo ich własne się 

skończyły. Najdłuższą rzeką Szwecji jest Dalälven (520 km). W tym kraju aż 89% ludzi mówi 

po angielsku. W Sztokholmie znajduje się  prawie najwęższa uliczka świata -ma zaledwie 90 

centymetrów szerokości! Mieszkańcy Szwecji bardzo lubią pić kawę i mieć porządek.  

Kiedy spacerowałem po Sztokholmie, zauważyłem że na ulicach 

jest bardzo mało osób(spotkałem tylko 30), w oknach nie ma zasłon i 

firanek (na parapetach stoją tylko lampy) a przy oknach  starszych 

domów wiszą dziwne lusterka. Dawniej służyły do patrzenia na ulicę, aby 

żony mogły wiedzieć czy nadchodzą ich mężowie.  

Szwedzi bardzo lubią torty kanapkowe. Taki tort przypomina 

kanapkę i smakuje jak ona-w środku najczęściej jest chleb, sałata, wędlina itp. W szwedzkim 

kalendarzu tort ma nawet swój dzień(13 listopada)! 

Szwecja to bardzo piękny kraj. Ludzie są tam bardzo mili, a krajobrazy wspaniałe! Warto tam 

 

Na koniec parę żartów o Szwedach i Norwegach, którzy bardzo lubią żartować z siebie 

 

1. Co powiedział Norweg, kiedy dowiedział się, że ma w głowie próżnię? 

- "Lepsze to niż nic".                                                                                       

 2. Norweg do listonosza: 

- Czy jest do mnie jakiś list? 

- Nie wiem. A jak ma pan na nazwisko? 

- Będzie napisane na kopercie. 

3.- Jak nazywa się mądra osoba w Szwecji? 

- Turysta. 

Wszystkim czytelnikom przesyłam serdeczne pozdrowienia! Do zobaczenia!  

 

Henryk Podróżniczy 

 

Tomasz Młynarski, kl. V 
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Kura 
 

Jest sobie taka kura, 

Która mówi ciągle ,,dziura’’. 

Ludzie poważni i prości, 

Wpadają przez nią w złości. 

W piątek 12 luty, 

Kura kupiła sobie piękne buty, 

Sklep był bardzo blisko, 

Lecz po drodze było ślisko. 

Kura idzie w wielkim trudzie, 

Z podziwem patrzą ludzie. 

Nagle nadleciał wielki ptak 

i powiada :-,,Jam jest szpak’’. 

Kura trochę marudziła, 

bo się  bardzo ubrudziła. 

Kura spada, boli głowa, 

lecz odmienna jest jej mowa. 

Teraz patrzy na buk 

i powtarza huk, huk, huk… 
 

Zuzanna Puszkarska, kl. V 

 

 

 

 

Zima 

 

Zima jest jak Pani mająca moc władać śliskim lodem i drobnymi płatkami 

śniegu. 

Każdy płatek, który zostanie wypuszczony z jej zamku w chmurach, 

biegnie na ziemię z prędkością światła. Jej lodowy tron wbrew pozorom jest 

bardzo ciepły. Ma on srebrne oparcie i złotą poduszkę. 

Kiedy ktoś, kto nie jest jej Panią, na nim usiądzie, to tron wydaje odgłosy 

takie jak: „brrr”, „truuu” z taką upartością, że ludzie, którzy na nim siedzieli, 

spadają z chmur tak szybko, że po drodze wyprzedzają biegnące płatki śniegu. 
 

Zofia Janka, kl. V 

 

 

 

,,Cicho” 

 

Kiedy śnieżny  czas nadchodzi 

To jak zasłona świat ogarnia bielutki 

śnieg 

Cisza biega wszród drzew  

A cień skrada się za ludźmi 

Swietlista mgła ogarnia świat  

Lodowe miecze zwisaję z dachów 

domów 

Śnieg odblaskuje od świateł latarni 

Szare gałęzie cicho opowiadają wiersz: 

,,Szurr, szurr, cicho, mróz 

 i tylko szuranie szuranie śniegu pod 

stopami 

cisza…” 

 
Zuzanna Puszkarska, kl. V 
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1. Jakie jest największe zwierzę lądowe? 

2. Które zwierzę jest długowieczne? 

3. Jaki jest największy krab swiata? 

4. Jakie jest najszybsze zwierzę lądowe? 

5. Który ssak jest najwolniejszy? 

6. Jaka małpa jest najmniejsza? 

7. Jaki jest największy kot na świecie? 

8. Jaki jest największy lądowy bezkręgowiec? 

9. Jaki ssak jest najbardziej rozpowszechniony? 
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Krzyżówkę opracowała Zuzanna Puszkarska, kl. V 
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- Dlaczego królowa nie potrzebuje lampki nocnej? 

- Przecież to Najjaśniejsza Pani. 

 

- Dlaczego mumie nie chodzą do szkoły? 

- Boją się rozwijać. 

 

- Doktorze, zostało mi 30 sekund życia! 

- Proszę poczekać minutkę. 

 

- Ile nóg ma kot? 

- Osiem: dwie przednie, dwie tylne, dwie lewe i dwie prawe. 

 

Dwa wielbłądy idą przez pustynię. 

Jeden mówi do drugiego: 

- Ale tu musiało być ślisko… Tyle piasku nasypali. 

 

- Tato, gdzie latem są bałwany? 

- W moim biurze. 

 

 Blondynka z żabą na głowie przychodzi do lekarza. 

- Co pani dolega? 

- Coś mi się od dołu przykleiło - odpowiada żaba. 

 

Po co hodujesz te kury? 

-A, tak dla jaj. 

 

 

 

 

Dowcipy zebrał i opracował 

Jakub Cygan, kl. IV 

 

Autorką obrazka jest 

Danuta Matysiak, kl. IV 


