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Kochani Czytelnicy!
Pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017 upłynęło nam w atmosferze jesiennej
zadumy, przepełnionej jednak radością czerpaną z wzajemnych, inspirujących spotkań,
zdobywanej wiedzy oraz nawiązywanych przyjaźni.
Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, aby najbliższy czas przygotowania się na Święta
Bożego Narodzenia przyniósł Wam wiele szczęśliwych chwil oraz satysfakcję z owoców pracy
nad sobą.
Redakcja „Szkolnego Dzwonka”
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Nowy rok szkolny, nowa książka. Tym razem niech będzie to "Mała księżniczka" Frances
Hodgson Burnett.
Książka opisuje historię siedmioletniej Sary, która wychowana w Indiach przyjeżdża do
Londynu aby uczyć się w szkole dla dziewcząt. Jej ojciec kapitan Crewe jest bardzo bogaty,
lecz musi zostawić w Londynie dziewczynkę i wracać do Indii.
Sara przeżywa bardzo trudne sytuacje, ale dzięki swojemu charakterowi zyskuje wielu
przyjaciół. Dziewczynka nie traci nadziei na odmianę swojego losu. Opisana historia pokazuje,
że przyjaźń i uśmiech mogą uczynić nasze życie „królewskim”. (Główna bohaterka bardzo
przypomina mi Pollannę).
Podsumowując, książkę trzeba przeczytać! Według mnie zasłużyła na Nagrodę Nobla!
Oceniam ją naprawdę bardzo wysoko. A wy jak ją oceniacie?

Zofia Janka, kl. VI

W pięknym mieście, Kawalkadzie,
można spotkać uroczą Madzię.
Madzia ma kotki trzy,
Ma co robić kiedy mży.
Kotki pochowały się w sadzie...

Konikowi w łobodzowie,
źle nakładali ogłowie!
Andaluzyjski konik śmiały,
teraz trochę oniemiały.
Gdyż wędzidło miał na głowie.

W wielkim mieście - uroczej Warszawie,
wylądował statek UFO na murawie.
Wyszli UFO,
pisnęli głucho.
I w warszawskiej kawiarni wypili po kawie.

Słynnemu grajkowi w Winowie,
raz wyrosły skrzypce na głowie.
Dziwi się biedaczek,
co ma zrobić nieboraczek?
Gdyż na skrzypcach nie grał sobie.

W Sosnowie szyszki spadały,
aż mnie w głowę uderzały.
Stara sosna na jesień,
traci szyszki, a był wrzesień.
Na szczęście mi włosy nie wypadały...

W Grochowie rozegrała się bitwa,
to była prawdziwa gonitwa.
Polska się starała,
ale wojny nie wygrała.
No i pozostała tylko modlitwa.

Klaudia Kosmaczewska, kl. VI
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„Rok 2016 rokiem Sienkiewiczowskim”
18 grudnia 2015 roku senat przyjął uchwałę
ustanawiającą rok 2016 rokiem Henryka Adama
Aleksandra Piusa Sienkiewicza. Został wybrany z
uwagi na 100 rocznicę śmierci oraz zawarcie w
swoich książkach patriotyzmu i przywiązania do
tradycyjnych wartości.
Henryk Sienkiewicz ( ur. 5 maja 1846 w Woli
Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey) polski
pisarz posługujący się pseudonimem Litwos. Autor
powieści „Quo vadis”, „Krzyżacy”, „W pustyni i w
puszczy” czy cyklu „Trylogia”. Otrzymał w 1905 r.
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za całokształt
twórczości.
Coś ponad, czyli na własne oczy
Sama także miałam okazję przeczytać oraz pooglądać
wersję zekranizowaną „W pustyni i w puszczy”,
jednak w żadnym stopniu nie oddaje ona tych
barwnych, długich i wyśmienitych opisów, które
zawarł Sienkiewicz w książce. Czytając ją, świetnie
można poznać autora. Charakterystyczne, długie i
szczegółowe opisy sprawiły, że na wiele godzin
mogłam się przenieść w sam środek Afryki nie wychodząc nawet z fotela! Słyszałam to i owo,
że opisy Sienkiewicza gryzą, lecz to wcale nieprawda! Najbardziej podobała mi się postać
czarnoskórego chłopca o imieniu Kali. Jednak Staś i Nel także byli znakomicie przedstawieni.
W książce jest zawarta fabuła, humor i nutka napięcia. I teraz, jak to czytasz, od razu idź do
biblioteki (czy miejskiej, czy szkolnej – nie ma znaczenia) i wypożycz „W pustyni i w puszczy”
H. Sienkiewicza. Szybciutko!
A co, jeśli już nie ma w bibliotece? A jeśli, niestety, cała półka będzie pusta, czyli masz
takiego pecha jak zazwyczaj ja, to znaczy że przeczytałeś ten artykuł za późno!
Wypożyczyłem, co dalej: A cóż innego, jak zanurzyć się na długie godziny w lekturze?!
Mam nadzieję, że pomogłam, a dla opornych na czytanie polecam „Książkę bez obrazków”
Novaka Benjamina Josepha, która także jest dostępna w naszej bibliotece miejskiej (w Opolu).
Myślę, że artykuł się spodobał i już trzymacie książkę w jednej ręce i przeglądacie ukradkiem.
Marta Kalinowska, kl. VI

Zdjęcie Sienkiewicza pochodzi ze strony: http://pg3.pulawy.witrynaszkolna.pl/strona
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Szanowni Czytelnicy!
Pragniemy zaprezentować Wam dwa wspaniałe przepisy niekoniecznie kulinarne.
Bowiem w życiu najważniejsze jest nie to, aby smacznie jeść, ale by smacznie żyć… Mamy
nadzieję, iż poniższe wskazówki okażą się Wam przydatne.
Jak przyrządzić szczęście w życiu?
Składniki :
- 25 g uśmiechu
- 2 l książek wpłynie (koniecznie firmy Rick Riordan)
- 5 garści wakacji
- 1 łyżeczka lodów o smaku mango
- 10 świeżo startych na tarce naleśników
- 1 kropelka oleju z podróży
- 5 kostek lodu rodzinnego
- 1 łyżeczka szaleństwa
Wykonanie :
Do głębokiego naczynia wlać 2 l książek w płynie oraz 5 garści wakacji. Dokładnie wymieszać
mikserem na najwyższych obrotach. Po skończeniu pierwszej fazy do powstałej masy należy
dodać 1 łyżeczkę lodów o smaku mango. Ugnieść masę. Ciasto wymieszać wraz z 5
kryształkami rodzinny. Do masy wsypać 25 g uśmiechu. Gotowe ciasto włożyć do pieca
nagrzanego na 150 oC na 2 godziny. Natomiast z pozostałych trzech składników należy
utworzyć polewę* i polać nią nieostygłe ciasto.
* Polewę należy przygotować w podany sposób :
1 łyżeczkę szaleństwa wymieszać z 10 naleśnikami (świeżo startymi) powstały płyn wlać do
garnka na ok.10 minut. Po upłynięciu czasu trzeba dodać 1 kropelkę oleju z podróży.
SMACZNEGO!
Zofia Janka kl. VI
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Przepis na szczęśliwe życie
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•

szklanka rodziny
2 łyżki humoru
garść przyjaciół
szczypta optymizmu
łyżeczka motywacji
pół łyżeczki satysfakcji
odrobina miłości
pół kostki lojalności

Wykonanie:
Połączyć rodzinę z przyjaciółmi, stopniowo dodając humor. Szybko dolać lojalność oraz
optymizm. Wziąć rozgrzaną motywację i satysfakcję. Aby składniki posklejać, wlać odrobinę
miłości. Uformować we wcześniej zamierzony cel i wrzucić na głęboką wodę, koniecznie
wrzącą!
„Słodkiego, miłego życia!”
Klaudia Kosmaczewska, kl. VI

Ponieważ nic nie jest tak ważne w życiu, jak umiejętność dbania o pokój między ludźmi,
prezentujemy poniżej komiks traktujący właśnie o tym, jak ją w sobie rozwijać. Jego autorką
jest Marta Kalinowska, uczennica klasy VI.
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