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Drodzy czytelnicy!
Witamy w piątym i ostatnim numerze 

„Dzwoneczka”.                                   W 
tym wydaniu znajdziecie skrót majowych i 
czerwcowych wydarzeń z życia szkoły oraz 

kilka zadań w kąciku językowym i 
matematycznym. Ponadto Humorek Szkolny 

wprowadzi Was w wakacyjny nastrój;) 
Z okazji Dnia Dziecka składamy wszystkim 

dzieciom najserdeczniejsze życzenia! 
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29.04.2013r.-Apel z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji  3 maja
10.05.2013r.-Dzień Patrona Szkoły
26.05.2013r.- Festyn szkolny
29.05.2013r.- Marsz Batalionów Obrony Narodowej
01.06.2013r.-Dzień Dziecka
18-19.06.2013r.- Biwak klasy III B
18.06.2013r.- Gimnazjada klas pierwszych w Sokolnikach
19.06.2013r.- Wycieczka rowerowa klasy II A do 
gospodarstwa agroturystycznego do Wójcina
20.06.2013r.- Wycieczka uczestników projektu ,,Na 
własne konto” do Załęcza Wielkiego
21.06.2013r.- Wycieczka klas I-III Szkoły Podstawowej do 
Krakowa
25.06.2013r.- Bal absolwentów 2012/2013
26.06.2013r.- Wycieczka klasy II B do Wrocławia
28.06.2013r.- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2012/2013
29.06.2013r.-31.08.2013r.-WAKACJE !!!

P.G.

.



Dzień dziecka obchodzony jest już od 55 lat. Jest świętem 
dosyć mało rozpowszechnionym w Europie. Głównie 
znany jest w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach 
bałtyckich.W innych krajach obchodzony jest Dzień Praw 
Dziecka, który przypada na 20 listopada.

Z czasem święto to przybrało charakter polityczny, jednak 
został zainicjowany w innym celu przez Światowa 
Federacje Kobiet Demokratycznych, jako dzień ochrony 
dzieci przed krzywdą, wojną i głodem. Dziś przybrało 
charakter święta rodzinnego.

Na podstawie: wikipedia.org
Opracowała: M.O



Dzień Matki to najcieplejsze ze świąt w 
całym roku. Jest ono świętem, podczas 
którego powinniśmy okazać naszym 
rodzicielkom wyrazy miłości i szacunku 
w jakiś szczególny sposób. W Polsce to 
święto obchodzimy 26 maja.

Dzień Ojca jest to dzień, w którym 
oddajemy cześć i honor wszystkim 
ojcom. W Polsce Dzień Ojca 
obchodzimy, co roku 23 czerwca. Jest 
on świętem mniej ugruntowanym i 
mniej hucznie obchodzony niż Dzień 
Matki.

Oprac.: K.K.



Wakacje
Wakacje(ferie) – okres wolny od nauki szkolnej.

Terminy i długość wakacji są zróżnicowane w wielu krajach, a 
nawet w ich poszczególnych częściach. Istotnymi czynnikami 

mającymi wpływ na terminy wakacji miały święta religijne oraz 
rytm pracy rolników i związana z tym konieczność udziału 

wszystkich członków rodziny, w tym dzieci, w pracach polowych.
W Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii letnich. Do roku 

szkolnego 2009/2010 obejmowały okres od następnego dnia po 
pierwszym piątku po 18 czerwca do ostatniego dnia sierpnia danego 

roku, czyli od końca roku szkolnego w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum do ponownego jego rozpoczęcia.

Obecnie rozpoczynają się w następny dzień po ostatnim piątku 
czerwca i trwają do końca sierpnia. Zmiana została wprowadzona w 

związku ze zwiększeniem ilości dni wolnych w czasie roku 
szkolnego.

Oprac.:M.Brzezińska



Witamy  wszystkich  uczniów  Szkoły  Podstawowej  
w piątym   numerze naszej gazetki! Pierwszych 10 
osób,  które  zgłosi  się  we  wrześniu  do  pani  E. 
Błach  z  poprawnymi  rozwiązaniami  otrzyma 
słodkie nagrody. W tym numerze mamy zadanie 
dla klasy pierwszej (Ex. 1.) i drugiej (Ex. 2.).

Ex. 1
Wykonaj rysunek na temat: ,,SUMMER HOLIDAY”

    

Ex.2

Uzupełnij tekst piosenki wakacyjnej:
Holiday, ...................., ....................!
We can ....................... and we can …….
It’s lot of…………… in the ……………., 
On a ………………! Hey!

E.B.



Wkrótce wakacje! W ostatnim „Kąciku Matematycznym” w tym roku szkolnym zachęcam 
wszystkich uczniów gimnazjum do rozwiązania poniższego SZYFROMATU. Zasada działania 
szyfromatu została pokazana na przykładzie.

 Życzę powodzenia!- nauczycielka matematyi Jolanta Pazek

S Z Y F R O M A T

Rozwiązaniem każdego punktu od 1 do 18 jest liczba, którą musisz wpisać w pustej kratce obok. 
Następnie każdą z tych liczb  wpisz po kolei, jedna obok drugiej, do małych kratek (każda cyfra w 
osobnej kratce). Otrzymasz w ten sposób ciąg cyfr. Każdej dwucyfrowej grupie przyporządkuj 
literę, według podanego niżej szyfru. Otrzymasz w ten sposób hasło, słynną myśl wypowiedzianą 
przez wielkiego matematyka starożytności, Pitagorasa.

PRZYKŁAD: Ustawiając liczby 27, 103, 6, 231, 0 obok siebie, otrzymamy ciąg cyfr 2710362310, 
w którym zakodowane jest słowo: "nauka".





- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle 
błędów? - mówi polonistka do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi 
mama i tata.

***

Jaskiniowiec usłyszał tupanie biegnących mamutów, a 
po chwili zauważył znajomego z plemienia leżącego z 
uchem przy ziemi, który szepcze: 
- Pędzące stado mamutów! Z przodu ich przywódca, za 
nim kilka samców, na końcu samica... 
Zdziwiony jaskiniowiec pyta tego leżącego: 
- Czy to znaczy, że tego wszystkiego dowiedziałeś się 
leżąc z uchem przy ziemi.. 
- Nie. Opowiadam o tym, jak przed chwilą stado 
mamutów przebiegło po mnie, ty idioto!

***

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie 
chętnie wracają do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!



Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której 
słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej 
wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po 
chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy 
pytają:

- Czy możemy już iść do domu?

- A z jakiej racji?

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, 
to chyba lekcji nie będzie, prawda?

***

- Cześć Zenek, skąd dzwonisz, bo mi się numer nie wyświetla?
- Z domofonu, idiotko!

***

- Dlaczego w Wąchocku do dzisiaj chodzi pochód 
pierwszomajowy?
- Na rondo trafili...

Z: http://www.dowcipy.pl/

Opracowała: M.O.

http://www.dowcipy.pl/
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