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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

   Koleżanki i koledzy klas VI  

 Spędziliście w tej szkole 6 lat. We wrześniu rozpoczy-

nacie nowy rozdział życia. Czeka Was nowy świat. Więcej na-

uki i obowiązków. Pewnie nie możecie się doczekać, ale z dru-

giej strony na pewno zabraknie Wam tego, co tu przeżyliście. 

Dawaliście nam przykład, wspieraliście nas w trudnych chwi-

lach, umieliście pocieszyć. Będziemy o Was pamiętać i zacho-

wamy Was w naszych sercach. Zostało Nam tylko życzyć sa-

mych sukcesów w nauce.    

      Redakcja 

A wszystkim pozostałym uczniom życzymy 

W numerze: 

1. 1 czerwca w naszej szkole odbył się Sportowym Dniu 

Dziecka. Było bardzo ciekawie. Przeczytaj. 

2. 2 czerwca uczniowie klas IV wybrali się na wycieczkę do 

Liwu. Dowiedz się, co zobaczyli. 

3. 5 czerwca w Dąbrówce odbył się Gminny Dzień Dziecka 

„W świecie Indian”. Uczniowie naszej szkoły też brali w 

nim udział. 

4. 8-10 czerwca uczniowie klas V i VI wyjechali na wy-

cieczkę nad morze. Było super. Zobacz. 

5. 20 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów 

klas VI. Niezapomniane chwile. 

6. 21 czerwiec był ostatnim dniem szkoły. Długo na to cze-

kaliśmy. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Kącik  poetycki 

Angelika Getka  

„Ojczyzna” 

2 

Sportowy Dzień Dziecka 2 

Wycieczka do Liwu 3 

Gminny Dzień Dziecka 3 

Wycieczka nad morze 4 

Pożegnanie klas VI 5 

Koniec roku szkolnego 201-

0/2011 

5 

Kalendarium 6 

Kawały dobrej roboty 6 

  

C Z E R W I E C  2 0 1 1      N U M E R  V I  

Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 



 2 

Ludzie wiersze piszą,  

ludzie je czytają… 
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 Po lekcjach o Norwidzie przeprowadzonych przez Pana 

Krzysztofa Wiejskiego uczniowie mieli napisać o swoich uczuciach do Ojczyzny i co 

dla nich znaczy Ojczyzna. Niektórzy, by wyrazić swoje uczucia,  wybrali formę 

wiersza. Wśród autorów wierszy znalazła się również Angelika Getka z klasy Va. 

„Ojczyzna” Ojczyzna moja to wieś i miasto 

I drzewa szumiące przy wietrze, 

I niebo pełne niebieskich chmur, 

I świeże powietrze. 

 

Jestem dziś dumna ze swego kraju 

I wszystkiego co jest  dookoła, 

I nie zmieniłabym swojej Ojczyzny, 

Bo ona jest właśnie moja. 

Lubię mój język i nasze zwyczaje, 

Swoich przyjaciół w tym kraju, 

Bo ja cię kocham 

Ojczyzno moja. 

 1 czerwca w naszej szkole odbył się Sportowy Dzień Dziecka. Klasy rywali-

zowały ze sobą w różnych konkurencjach, a po zawodach odbyła się dyskoteka. 

 O godz. 8.10 był krotki apel, na którym Pan Dyrektor 

Stanisław Wójcik oraz Pani Wątorska-Parzydło złożyli 

uczniom serdeczne życzenia i życzyli udanej zabawy. Po 

apelu klasy I-III rozpoczęły rozgrywki na szkolnym tara-

sie, a klasy IV-VI udały się na boisko szkolne. Uczniowie 

klas I-III rywalizowali na torach przeszkód. Klasy starsze 

brały udział w konkurencjach: dwa ognie, piłka nożna, szta-

feta i przeciąganie liny. Po zawodach wróciliśmy  do szkoły, 

żeby odpocząć i pobawić się na dyskotece. Każdy z uczniów otrzymał również słodki poczę-

stunek ufundowany przez Radę Rodziców.  Na apelu końcowym przedstawicielom klas wrę-

czono pamiątkowe dyplomy, a o godzinie 12.45 wróciliśmy do domu. 

 Sportowy Dzień dziecka w naszej szkole bardzo mi się podobał. Chociaż nie udało się 

mojej klasie wygrać z kla-

są równoległą, byliśmy bar-

dzo zadowoleni. W końcu 

liczy się dobra zabawa! Ta-

ki Dzień Dziecka mogłabym 

mieć codziennie. 

          Olga Malinowska Vb 
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 2 czerwca klasy IV 

a i IV b pojechały na Pik-

nik Archeologiczny do Li-

wu. O 8.20 wyjechaliśmy spod szkoły. Kiedy jechali-

śmy autobusem, śmieliśmy się, rozmawialiśmy i śpie-

waliśmy. Gdy dojechaliśmy na miejsce, poszliśmy 

zwiedzać. Najpierw zobaczyliśmy pokaz strzelania z 

armaty i strzelb. Potem poszliśmy do muzeum. Zoba-

czyliśmy tam portrety sławnych ludzi, starą broń i 

zbroje rycerskie. Po wyjściu z muzeum poszliśmy do 

starych lochów. Tam widzieliśmy kościotrupa. Potem 

weszliśmy na wieżę, gdzie widzieliśmy kule armatnie, a także wysłu-

chaliśmy legendy o „Żółtej Damie”. Następnie pani dały nam czas 

wolny. Wszyscy zaczęli kupować pamiątki oraz lody, gofry i zapie-

kanki. Na koniec spotkaliśmy się 

przy wejściu do muzeum, usta-

wiliśmy się w pary i poszliśmy do 

autokaru.  

 Było bardzo fajnie i my-

ślę, że nasza pani zorganizuje 

nam jeszcze takie wycieczki. 

  Julia Wójcik IVa 

  

 W niedzielę 5 czerwca w Dą-

brówce odbył się  Gminny Dzień 

Dziecka pod hasłem „W świecie In-

dian”. Impreza rozpoczęła się o godz. 14.30 i trwała do godz. 20.00. 

Na terenie Urzędu Gminy można było skorzystać z wielu atrakcji t.j. 

dmuchanej zjeżdżalni, dmuchanego placu zabaw. Można było również 

strzelać z łuku do tarczy, a za trafienie w odpowiedni punkt otrzymać  

nagrodę. Każdy z przybyłych mógł również zrobić sobie pióropusz. Na 

zakończenie odbyło się losowanie, w którym można było wygrać sprzęt 

wędkarski i aparat fotograficzny. Na scenie prezentowali się ucznio-

wie ze szkół z naszej gminy. 

Nasi koledzy ze Szkoły Pod-

stawowej im. Cypriana Kami-

la Norwida również wystę-

powali. Pokazali scenkę ka-

baretową „Randka w ciem-

no”. Było bardzo miło i przy-

jemnie.    

 Dawid Rasiński Vb 
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 Na wycieczce zwiedziliśmy: 

Sopot, Gdańsk, Gdynię, Malbork, Grunwald, 

Nidzicę. Pierwszego dnia odwiedziliśmy za-

mek w Nidzicy. Było bardzo ciekawie. Zamek 

był pokryty grubymi, czerwonymi murami. 

Zwiedziliśmy także Grunwald. Robiliśmy 

zdjęcia przed pomnikiem upamiętniającym tę 

bitwę. Wszyscy byli zafascynowani tą wy-

prawą. Potem pojechaliśmy już do naszego 

Ośrodka Wypoczynkowego „Panorama”. Po 

zjedzeniu kolacji poszliśmy nad morze. Cała 

grupa nie mogła się doczekać wejścia do wo-

dy.  Byliśmy cali mokrzy. W drodze powrot-

nej złapał nas deszcz. Następnego dnia zwie-

dziliśmy Gdańsk. Było tam wiele zabytków. 

Zwiedziliśmy kościół. Nasz przewodnik po-

wiedział, abyśmy liczyli  schodki. Wyszło 

nam ponad 800. Widzieliśmy zegar słonecz-

ny, który niestety nie działał. Później zwie-

dzaliśmy oceanarium w Gdyni. Ryby były nie-

samowite. Po zwiedzeniu Gdyni, wybraliśmy 

się na molo do Sopotu. Nie  chcieli iść, po-

nieważ pogoda nam nie dopisała. Okazało się 

to niesamowitym przeżyciem. Było po prostu wspaniale! Zwiedziliśmy także Westerplatte. 

Ostatniego dnia wybraliśmy się zwiedzić Malbork. Wyprawa do tego zamku była bardzo 

ciekawa. Nasza pani przewodnik doskonale opowiadała nam historię tego zamku. Podczas 

wycieczki zrobiliśmy wiele zdjęć. Myślę, że zapamiętamy tę wycieczkę, gdyż dużo się na-

uczyliśmy. 

           Kamila Chuda VIb 
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 20 czerwiec 

był wyjątkowym 

dniem dla każdego szósto-

klasity. To był ich dzień. Uczniowie tych 

klas przygotowali pod przewodnictwem Pani Anny Kró-

lik występ pożegnalny. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 

10.00 w Gminnym Centrum Kultury. Pierwsza część była 

częścią oficjalną, w której Dyrektor Szkoły Stanisław 

Wójcik wręczył świadectwa oraz uczniom z najlepszymi 

wynikami w nauce nagrody książkowe. Uczniowie na sztan-

dar szkoły składali również przysięgę, że nie splamią słowem ani czynem imienia szkoły. W 

drugiej części uczniowie w inscenizacji słowo-muzycznej podziękowali wszystkim nauczy-

cielom za włożony trud, a uczniom za wyrozumiałość. 

Podsumowali również swój czas w szkole w formie pre-

zentacji multimedialnej, w której zaprezentowali zdję-

cia z wycieczek oraz innych uroczystości szkolnych. W 

rytm piosenek serialowych: „Życie, życie jest nowelą” 

oraz „Samo życie” zakończyli swój występ. 

 Uczniowie klas VI na pożegnanie otrzymali rów-

nież upominki. Od uczniów klas V dostali ramki na zdję-

cia, zaś od Rady Rodziców pluszowe maskotki. 

 Nadszedł długo oczekiwany moment dla 

uczniów całej szkoły. Do upragnionych wakacje dzie-

lił już tylko jeden dzień. Dzień rozdania świadectw. 

 O godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w 

Dąbrówce Dyrektor Szkoły Stanisław Wójcik wręczył najlepszym uczniom świadectwa 

oraz  nagrody książkowe. Nagrody 

otrzymali również uczniowie ze 100% 

frekwencją. Uczniowie klas III przygo-

towali wakacyjne przedstawienie, przy-

gotowane pod kierunkiem Pani Marzeny 

Przybysz i Pani Małgorzaty Bakiery. Po 

zakończeniu uczniowie przeszli do swo-

ich klas, by odebrać pozostałe świadec-

twa oraz pożegnać się z wychowawcą, 

koleżankami i kolegami. 
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KAWAŁY  

DOBREJ ROBOTY 

 Przed stajnią wisi tablica „Proszę nie 

karmić koni — właściciel”. Dopisek poniżej 

„proszę nie zwracać uwagi na podpis powy-

żej — koń”. 

 

- Panie doktorze, złamałam rękę. 

- W którym miejscu? 

- W kuchni. 

 
Blondynka woła spod pryszni-

ca do koleżanki: 

- Pożycz mi szampon. 

- Przecież masz swój! 

- Tak, ale on jest do włosów suchych, a ja 

już swoje zmoczyłam. 

Nauczycielskie gadanie: 

 Od dziś pytam tylko ochotników, a 

pierwszym będzie … 

 Nie odzywaj się jak do mnie mówisz. 

 Uśmiechnij się ! Jutro też cię zapy-

tam. 

 A teraz szybka  się w pary, ale rób-

cie to powoli. 

 Ja zaraz z siebie wyjdę i stanę 

obok. 

 

W zoo  zdumione konie, patrzą na zebry : 

 _ Patrz! Dopiero trzecia po południu ,a 

one już są w piżamach  !   

  

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
Dziennikarze: Ola Malinowska, Małgorzata Kaszuba, Daniel Pawelczuk. 

Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, opowiadania,  

komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail: wiesciszkolne@op.pl  lub zgłoś się do 

swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

01 lipiec Dzień Psa 

02 lipiec Dzień Dziennikarza Sportowego 

11 lipiec Światowy Dzień Ludności 

15 lipiec Dzień bez Telefonu Komórkowego 

19 lipiec Dzień Czerwonego Kapturka 

20 lipiec Dzień Kubusia Puchatka 

23 lipiec Dzień Włóczykija 

24 lipiec Dzień Policjanta 

Kalendarium — Lipiec 


