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Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana 

plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 

W obecnym numerze znajdziecie: 

kącik kulturalny, w którym dowiecie się gdzie 

można używać telefon komórkowy, a kiedy nie 

powinno się tego robić, 

kącik poetycki, w którym możecie przeczytać 

wiersze uczniów klasy 5B oraz obejrzeć ich je-

sienne bukiety z kasztanów, liści i innych ele-

mentów przyrody, 

relację z obchodów 191 rocznicy urodzin i 

chrztu C. K. Norwida, 

sprawozdanie z przeprowadzonego pasowania 

najmłodszych uczniów na pierwszoklasistów. 

 

Życzymy miłej lektury oraz zachęcamy do współpra-

cy. Każdy z Was może pisać artykuły do naszych 

„Wieści szkolnych”. Zapraszamy 

Redakcja 
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Używanie telefonu komórkowego  

Dziś już nikogo nie dziwi osoba korzystająca z telefonu komórkowego w biu-

rze, w domu, na ulicy. Gorzej traktowane jest odbieranie telefonu w kinie lub w 

teatrze. Kiedy więc można a kiedy nie należy rozmawiać przez "komórkę". 

Sami chcąc uniknąć rozmowy w nieodpowiednim miejscu bądź porze możemy:  

wyłączyć aparat, ustawiając uprzednio automatyczną sekretarkę, 

odmówić przyjęcia rozmowy, przekierując ją do automatycznej sekretarki 

lub odebrać połączenie ale od razu prosząc naszego rozmówcę o ponowny kon-

takt za określony czas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Guma do żucia  

Nie sposób uciec od reklamy. A reklama przekonuje nas, i to coraz na-

trętniej, że nie masz to jak guma do żucia. Rozwiąże twoje problemy, 

jeśli nie wszystkie, to przynajmniej niektóre: zapewni przyjemny od-

dech, da ci poczucie świeżości, sprawi, że zapomnisz o zmęczeniu. Guma 

do żucia to niezależność, to energia i szczęście.  

 

Oto kilka dobrych rad:  

zwykle każda guma zawinięta jest w papierek, który należy użyć ponownie 

(zawinąć w niego gumę), po czym wrzucić wszystko do kosza. 

nie należy wrzucać gumy bezpośrednio do popielniczki, kłaść na talerzyku, 

gdy jesteśmy na jakiejkolwiek imprezie, a w żadnym wypadku nie wolno 

"ozdabiać" nią stołów, ławek czy parkietów. 

jeśli jesteśmy sami mamy prawo rozkoszować się do woli żuciem gumy, robiąc 

przy tym najróżniejsze grymasy-lecz każdy powinien zajrzeć w lustro i naocz-

nie się przekonać, jak wygląda z szeroko otwartymi ustami lub dolną szczęką 

dziwacznie wysuniętą w to w prawo, to w lewo. W towarzystwie taki widok na 

pewno skojarzy się z przeżuwającą poczciwą krową. Skoro więc żujemy gumę w 

towarzystwie innych, to koniecznie z zamkniętymi ustami, nie wydając przy 

tym żadnych odgłosów, innymi słowy-dyskretnie. 
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Ludzie wiersze piszą, ludzie je czytają… 
Poniższe prace zostały napisane i stworzone przez uczniów klasy 

5B po przeczytaniu wiersza „Koniec wakacji” A. Kamieńskiej oraz  

,,Strofy  o późnym lecie’’ J.Tuwima. 
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„Koniec wakakcji” 

Patrz, jesień. Każda trawka dźwiga ciężkie kosze, 

Pełne ziaren półmisy, przysadziste stoły , 

Szeleszczące bukiety, żeglujące spichrze, 

Na powietrzu błękitnym warczące stodoły. 

A my… zachęcamy do zabawy, 

Bo pożółkły już niegdyś zielone trawy. 

Bawmy się w parku w berka lub chowanego, 

Na różnobarwnym dywanie z liści 

I wtedy mój niedawny sen się ziści. 

A my po liściach biegamy, 

Oraz kasztany zbieramy, 

Lecz krótka ta swawola,  

Gdyż szkoła do pracy woła. 

A my do szkoły chodzimy, 

I pilnie się uczymy, 

A po szkole po złotych liściach skaczemy 

I nimi się z radością obsypujemy! 

A my patrzymy się jak dzieci zbierają piękne liście, 

klonu i lipy w czerwonym i żółtym kolorze. 

Już dawno rolnicy koszą żniwa. 

Na podwórkach ludzie koszą ciemnozielone trawy. 

A my?... Idziemy  do szkoły. 

Piotruś jest bardzo wesoły. 

My jesteśmy mądre główki 

Jak te mądre sówki. 
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 W dniu 1 października bieżącego roku miała 

miejsce  upamiętniająca 191 rocznicę urodzin i 

chrztu C.K.Norwida. Wszyscy uczniowie wraz z gro-

nem nauczycielskim udali się najpierw do kościoła w 

Dąbrowce. Tam proboszcz naszej parafii odprawił 

uroczysta mszę w intencji C.K.Norwida i jego rodziny 

oraz rodu Zdzieborskich. Podczas mszy można było usłyszeć pięknie śpiewający chórek zło-

żony z uczniów klas IV-VI. Na koniec mszy wójt gminy Dąbrówka, Tadeusz Bulik wraz ze 

Stanisławem Wójcikiem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce złożyli piękne kwiaty 

pod płytą upamiętniającą chrzest naszego patrona szkoły. Całej tej podniosłej chwili towa-

rzyszyła recytacja wiersza „Trzy strofki”. Później cała szkoła wraz ze sztandarem i gośćmi 

udała  się na cmentarz, aby złożyć kwiaty na symbolicznej mogile matki 

Norwida i odmówić krótką modlitwę. 

 Dalsza część obchodów miała miejsce 

w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 

im. C.K.Norwida w Dąbrówce, gdzie został 

odegrany recital pt. „Tęskno mi panie …’’ w 

wykonaniu Adama Tkaczyka, który pięknie 

śpiewał i recytował oraz Piotra Kurpika, któ-

ry mu akompaniował. 

 Kolejnym punktem programu była re-

cytacja wierszy C.K.Norwida przez  uczennice drugiego etapu edu-

kacyjnego. W części artystycznej wystąpiły laureatki XII edycji 

konkursu poetyckiego pt. „Cyprian Kamil Norwid poeta naszej zie-

mi”: Natalia Grześkowicz z wierszem „Ogólniki”, Zu-

zanna Rurarz „Pożegnanie” oraz Karolina Kaszuba z 

wierszem pt. „Dziecko i krzyż”. W dalszej części 

zaprezentowały się laureatki szkolnego etapu kon-

kursu: Karolina Sałajczyk z recytacją wiersza „Jak” 

oraz Ewa Staśkiewicz z wierszem pt. „Harmonia”. 

Natalia Rossa 6b 
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 Nadszedł 25 października, dzień wyczekiwany przez naj-

młodszych w naszej szkole.  To właśnie wtedy po godzinie 10.00 

stali się prawdziwymi pierwszoklasistami . Oczywiście dzień ten 

poprzedzony był mozolnymi i wytrwałymi próbami.  Na uroczystość Ślubowania przybyli ro-

dzice uczniów klas pierwszych oraz zaproszeni goście: P. Helena Karczmarczyk – przedsta-

wiciel Organu  Centrum Kultury w Dąbrówce, P. Marianna Sadowska – dyrektor Samorządo-

wego Przedszkola „ Pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie, P. Barbara Nowak – dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w 

Chajętach, nauczyciele szkoły, P. Justyna Wą-

torska – Parzydło – przewodnicząca Rady Ro-

dziców, delegaci Rad Oddziałowych Rady Ro-

dziców oraz pracownicy administracji i obsługi 

szkoły. 

 Uczniowie klas I weszli na scenę pre-

zentując nam pięknego poloneza  Ogińskiego co 

wprowadziło nas w podniosłą atmosferę. Pod-

czas całego przebiegu uroczystości uczniowie śpiewali piosenki o tematyce szkolnej i patrio-

tycznej oraz  recytowali wierszę.  Jednakże jak mogłoby się odbyć pasowanie na pierwszaka 

bez piosenki ‘’Kolorowe kredki’ ’, przecież to nasza szkolna ‘’tradycja’’ .Więc  kiedy tylko 

usłyszano melodie skocznej piosenki  od razu robiło się weselej na duszy.  Następnie w obec-

ności pocztu sztandarowego uczniowie klas pierw-

szych złożyli uroczyste ślubowanie, a Pan dyrektor 

Stanisław Wójcik dokonał uroczystego pasowania 

na ucznia. Po części artystycznej zaproszeni ro-

dzice udali się do sal lekcyjnych swoich pociech, 

gzie czekało na Nich małe co nieco. 

Natalia Rossa 6b 


