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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

1. 3 marca odbył się kolejny spraw-

dzian próbny szóstoklasistów z wy-

dawnictwem WSiP, pod hasłem 

ZDROWIE.  

2. 10 marca uczniowie klas II pojechali 

na wycieczkę do Cinema City, gdzie przeżyli niezapo-

mniane chwile. Relację z wyjazdu znajdziecie na str. 5.  

3. 14 marca obył się gminny etap konkursu recytatorskie-

go „Warszawska Syrenka”. Relacje z przebiegu znaj-

dziecie na str. 2. 16 marca odbył się również etap po-

wiatowy, w którym Szymon Malinowski z kl. I A repre-

zentował  naszą szkołę. Mimo, że nie udało mu się  do-

stać do następnego etapu,  bardzo gratulujemy tego 

osiągnięcia. 

4. 21 marca większość klas ze Szkoły Podstawowej w Dą-

brówce uczestniczyło w corocznym pożegnaniu zimy. 

Niektóre klasy tradycyjnie topiły 

marzanny, inne zaś postanowiły 

przywitać wiosnę grami i zabawami 

ruchowymi na świeżym powietrzu. 

Relacje i zdjęcia z wyjść niektórych 

klas znajdziecie na stronach 5-6. 

5. Rok 2011 to rok Czesława Miłosza i Marii Skłodow-

skiej-Curie. Zapraszamy do zapoznania się z najważ-

niejszymi wiadomościami o tych sławnych polakach, któ-

re znajdziecie w dziale „Złap plusa z …”.  

Z ŻYCIA SZKOŁY  W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Kącik poetycki 

Anna Staszkiewicz 

„Rodzina”  

„Zima i Wiosna” 

2 

Warszawska Syrenka 

Etap gminny 

2 

Zdobądź plusa z … 

Czesław Miłosz i Maria 

Skłodowska-Curie 

3 

Pasowanie na czytelnika 

klas I 

4 

Klasy II w Cinema City 5 

Kalendarium 

Kwiecień 

5 

I Dzień Wiosny w naszej 

szkole 

6-

7 

 

Wiosna według V b — 

prace plastyczne 

8 

Śmiech to zdrowie 

Chwila relaksu  

— KRZYŻÓWKA 
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„Zima i Wiosna” 

Ludzie wiersze piszą, ludzie je czytają… 
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W dzisiejszym numerze prezentujemy twórczość Anny Staszkie-

wicz z klasy III a. Ania mieszka w Chajętach i jest bardzo dobrą 

uczennicą. Jest wszechstronnie utalentowana,  pisze wiersze i ry-

suje. Mamy nadzieję, ze jej talent wciąż będzie się rozwijał. 

„Rodzina” 

Zima  Wiosnę zaprosiła, 
Wiosna Zimę zastąpiła. 
Dzieci Zimę żegnają, 
Ale  Wiosnę witają. 
Nawet zwierzęta się ucieszyły, 
Że już nie ma  zimy. 

U mnie w domu zawsze jest wesoło, 

Na przykład gdy mama szykuje obiad,  

Albo  naprawia samochód. 

Brat co z pracy przyjechał, 

Lub mój drugi brat,  

Gdy dostanie dobrą ocenę, 

Dziadek co kawał opowie, 

Babcia co ciasta przyniesie, 

Ciocia co przywita się miło, 

Wujek co misia przywiezie, 

Cioteczne rodzeństwo co się zawsze weseli 

I też ja, gdy coś powiem, 

Kotek co zamruczy 

I piesek co zaśpiewa. 

  

 

  

 14 marca w Gminnym Centrum 

Kultury odbył się gminny etap kon-

kursu „Warszawska Syrenka”. Na-

szą szkołę reprezentowało sześcioro 

uczniów: troje z klas I-III — 

Szymon Mali-

nowski, Daria Banasiak i Weronika 

Zalewska i troje z klas IV-VI — 

Magdalena Kryszkiewicz, Ewa Ma-

niecka, Karolina Malinowska. Szy-

mon Malinowski zajął w swojej ka-

tegorii I miejsce, a Karolina Mali-

nowska III miejsce. Wszystkim 

serdecznie gratulujemy. 

Etap gminny 

Weronika Zalewska II B 

Karolina Malinowska VI 

Szymon Malinowski I A 

Magdalena Kryszkiewicz VI A 

Ewa Maniecka VI A 

Daria Banasiak II B 
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Języka polskiego 

 „Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. 

Pochodziła z rodziny, w której kultywowano tradycje patriotyczne. Była osobą 

wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, 

psychologią oraz naukami ścisłymi. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku 

organizowała zajęcia dla dzieci wiejskich, w ramach których uczyła języka polskie-

go, historii, algebry, wcielając w życie ideały pozytywizmu. Za tę nielegalną działal-

ność groziło Jej nawet zesłanie. Podczas I Wojny Światowej organizowała rucho-

me stacje rentgenowskie, dostała się na front, gdzie szkoliła personel me-

dyczny jak wykonywać prześwietlenia. 

 Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dzie-

dzinie chemii, opracowała teorię promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów promienio-

twórczych. Dzięki Jej odkryciom powstała radiochemia – nowa gałąź chemii. Pod Jej osobistym kie-

runkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniowania jonizującego. 

 Maria Skłodowska-Curie jako jedyna kobieta uczestniczyła w Konferencjach Solvayowskich – 

dorocznych spotkaniach najwybitniejszych uczonych. Po Jej śmierci Albert Einstein w pięknym 

eseju napisał, że była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem, spośród tych, których 

przyszło mu poznać.” 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 3 grudnia 2010 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie 

„Czesław Miłosz, wielki polski poeta, urodził się 30 czerwca 1911 roku na zie-

miach historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiaj leżących w Republice 

Litwy. Był głęboko przywiązany do stron rodzinnych i często odwoływał się do 

nich w swojej twórczości. Słynne jest jego upomnienie się w mowie noblowskiej o 

los państw bałtyckich, które w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow zostały wymazane 

z mapy Europy. Czesław Miłosz był spadkobiercą i orędownikiem wielkiej tradycji 

unii polsko-litewskiej (…). 

Był pisarzem i myślicielem uniwersalnym, dzięki czemu stał się jednym z 

największych autorytetów intelektualnych. W swojej twórczości Miłosz przekraczał granice kultur, 

gatunków i języków. Obcował z całą tradycją poetycką - od Biblii, którą tłumaczył, oraz najbliższego 

mu dziedzictwa polskiej poezji, poprzez wiersze poetów anglosaskich, po Daleki Wschód. Światowe 

uznanie przyniósł mu, wydany we wczesnych latach 50. we Francji, tom esejów "Zniewolony umysł", 

który stanowi przenikliwą, do dziś nietracącą na aktualności analizę świadomości porażonej przez to-

talitarne utopie - jedną z najważniejszych książek XX w. 

O wadze twórczości Czesława Miłosza świadczą liczne nagrody, wśród nich - przyznana 

przez Akademię Szwedzką za całokształt twórczości w 1980 roku - Nagroda Nobla w dziedzi-

nie literatury. W opinii zarówno międzynarodowej krytyki, jak i współczesnych mu poetów, jego dzie-

ło to jedno z najbardziej znaczących zjawisk światowej literatury.” 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 8 października 2010 roku 

w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza  

Przyrody 
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 Początek uroczystości 

poprzedziła część artystyczna 

zaprezentowana przez uczniów 

klasy III b. Uczniowie mówili i 

pokazywali , które znajdziemy 

w naszej bibliotece szkolnej. 

Przekazali również pierwsza-

kom kilka zasad wypożyczania i 

obchodzenia się z książkami. 

Grupa zaprezentowała również wiersze z Julia-

na Tuwima m.in..: Tygrys, Papuga, rzepka, oraz wiersz o książce 

p.t. „Ja jestem książka” 

Tadeusza Kubiaka. Pod-

czas recytacji wiersza 

„rzepka” do udziału w in-

scenizacji zachęcono sa-

mych pierwszaków, któ-

rzy z wielkim zaangażowanie wyciągali 

niewidzialną rzepkę z ziemi.  W końcu 

nadszedł czas na długo oczekiwane paso-

wanie. Pani bibliotekarka Wiesława Mali-

nowska czytała głośno słowa przyrzeczenia, które pierwszaki powtarzały, na-

stępnie podchodziła do każdego z nich, dotykała książką w ramię i wręczała dy-

plom. Pasowanie zakończyło się gratulacjami dyrektora Stanisława Wójcika.  

          Małgorzata Kaszuba Vb 
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 10 marca byłam na wy-

cieczce klasowej w Cinema Ci-

ty. To bardzo fajne miejsce, 

w któ-

rym nie miałam cza-

su na nudę. Oglądałam film 

„Podróże Kosmiczne”. Opowiadał o kosmosie 

i planecie Ziemi. Podobały mi 

się sale, po których się prze-

mieszczaliśmy i doznawaliśmy 

różnych emocji. Były to sale: 

ruchu, 3D, interakcji, wyobraźni, inspiracji i muzyki. Szcze-

gólnie podobała mi się sala ruchu, gdzie poruszały się fote-

le, na 

k t ó -

r y c h 

siedzieliśmy. Wydawało mi się, że coś 

łapie mnie za nogi i łaskocze w plecy. 

Czułam też podmuch wiatru i pryskają-

ce krople wody. Wycieczka mi się bar-

dzo podobała. 

Weronika Malinowska II a 

Kalendarium — Kwiecień 
01 kwietnia Prima Aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków  

02 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  

05 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza  

07 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Pamięci o Holocauście  

11 kwietnia Dzień Radia  

12 kwietnia Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień czekolady  

13 kwietnia Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia  

22 kwietnia Dzień Ziemi  

24 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  

29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca  

Sprawdź, jakie dni  

obchodzimy w kwietniu. 
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 Wycieczka naszej klasy trwała około 70 minut. 

Ze szkoły wyruszyliśmy na polankę znajdującą się nie-

daleko lasu. Kiedy doszliśmy na miejsce ustawiliśmy się 

w kółku. Chwilę później dobraliśmy się w pary i  zaczę-

liśmy zabawę, która polegała na zaufaniu swojemu 

partnerowi. Jedna osoba stała z przodu, zamykała oczy 

i przewracała się do tyłu, a druga ją łapała. Drugą za-

bawą była wyliczanka o murzynkach, w czasie której 

wykonywaliśmy  ruchy. Trzecia zabawa nazywała się 

„cesarz”. Polegała na tym, że cesarz nakazywał pozo-

stałym uczestnikom sposób poruszania się i na określo-

ny sygnał wszyscy ruszali w jego stronę. Wygrywał 

ten, kto dotarł do cesarza pierwszy. Czwartą i ostat-

nią zabawą był zbijak. Potem pieszo wróciliśmy do 

szkoły. 

 Jakub Parzydło IV a 

 W dnia 21 marca poszedłem z całą klasą i 

wychowawcą topić marzannę. Wykonawcami tej 

marzanny byli moi koledzy z klasy Piotrek i Mate-

usz. Poszliśmy  nad pobliski niewielki staw. Ma-

rzanna początkowo nie dawał za wygraną i nie 

chciała się zapalić, ale w końcu się udało. Następnie 

poszliśmy szukać oznak wiosny. Pierwszą oznaką  

nadchodzącej wiosny były znalezione bazie. Po zna-

lezieniu pierwszej, zaczęliśmy szukać następną, ale 

się nie udało. W końcu wróciliśmy do szkoły z 

uśmiechem na twarzy. Bardzo mi się podobało to 

topienie marzanny 

Damian Nagrodzki Va 
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Wiosna według Vb 

Wszystkie prezentowane prace plastyczne oraz wiele 

innych można obejrzeć w klasie przyrodniczej. 
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ŚMIECH  

TO ZDROWIE 

Nauczycielka pyta Jasia: 

- Jasiu jak to określisz: mam 10 kawałków 

ciasta i oddaję ci jeden? 

- Skąpstwo. 

 

- Jasiu, ile godzin ma doba? 

- 25. 

- Ile? Kto cię tego nauczył? 

- Przecież Pan wczoraj 

powiedział,  że teraz 

dzień jest o godzinę 

dłuższy. 

Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta: 

- Jaki temat z gramatyki omawialiśmy ostat-

nio? 

- Zaimki! - odpowiadają uczniowie. 

- Kowalski, proszę wymienić dwa zaimki. 

- Kto? Ja??????? - pyta zaskoczony Kowalski. 

- Bardzo  dobrze. —odpowiada pani. 

 

- Czy potrafi Pani wymienić pięć dni tygodnia, 

nie używając ich nazw? - pyta uczeń. 

- Nie — odpowiada po namyśle nauczycielka. 

- To proste! Przedwczoraj, wczoraj, dziś, ju-

tro i pojutrze!  

 

Nauczyciel do ucznia: 

- Co zrobił Napoleon III, bezpośrednio po 

wstąpieniu na tron? 

- Usiadł, Panie Profesorze! 

1. Pleciony z kwiatów. 

2. Szczeka. 

3. … Bałtyckie. 

4. „Akademia Pana …” 

5. Kąpiesz się w niej. 

6. Ze skrzydłami, pasażerski. 

7. Na nim świeczki. 

8. Dom pszczół. 

9. Z długą szyją. 

10. Wysyła się je. 

11. Wielki, wielki las. 

12. Z kolcami.  

Redakcja:  

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

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! 

 Chwila relaksu — KRZYŻÓWKA 

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

                    

Odpowiedzi przesyłajcie e-mail. Pierwsze 

5 osób otrzyma w nagrodę słodki  poczę-

stunek . 


