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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

1. 5 kwietnia był dniem stresującym dla szóstoklasistów. 

Niepewność i obawa przed zadaniami oraz umiejętnością 

poradzenia sobie z nimi. Wszystko się jednak dobrze 

skończyło. Większość zgodnie mówiła „Sprawdzian był 

prosty”. 

2. 12 kwietnia to Dzień Czekolady. Z tej okazji w naszej 

szkole, każdy uczeń otrzymała kawałek czekolady na po-

prawę nastroju, bo nie można zapominać, że czekolada 

poprawia humor. Mała rzecz a tak cieszy. Sebastian 

Szymuta z tej okazji napisał wiersz o czekoladzie. Ko-

niecznie przeczytajcie. 

3. 18 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Au-

torskich odbył się apel okolicznościowy. Pod nadzorem 

pani bibliotekarki Wiesławy Malinowskiej, uczniowie z 

klas III-VI śpiewem, sentencjami i dialogiem podejmo-

wali tematykę praw autorskich, plagiatów i kopiowania.  

4. 20 kwietnia uczniowie klasy IV a przygotowali apel z 

okazji Dnia Ziemi. Piosenkami i scenką poruszyli tematy-

kę ochrony środowiska i segregacji śmieci. Dzień wcze-

śniej uczniowie klas V-VI uczestniczyli w corocznym 

sprzątaniu świata, czyli zbieraniu śmieci. 

5. 1 maja odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II. W tym 

miesiącu w cyklu „Złap plusa z …” zamieściliśmy infor-

macje o Karolu Wojtyle. Wart wiedzieć jak najwięcej o 

polskim papieżu. Informacje zostały również wzbogaco-

ne rysunkami uczniów naszej szkoły. 
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 To był ostatni etap zmagań i 

stresów uczniów klas szóstych. Dwie 

klasy VI a i VI b przystąpiły do zadań 

5 kwietnia równo o godz. 9.00. Każdy z 

uczniów zapoznał się z zasadami pracy 

na sprawdzianie i sposobie kodowania 

prac. Początkowo stres i niepewność 

ogarniała większość uczniów. Każdy 

czekał z niecierpliwością na przeczy-

tanie zadań. Duża część z pewnością 

odetchnęła z ulgą po przejrzeniu arku-

sza, bo jak sami stwierdzili, zadania 

były proste. Trzymamy więc kciuki, 

aby wyniki nie rozczarowały uczniów. 

Renata Samsel 

Ludzie wiersze piszą,  

ludzie je czytają… 
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 12 kwietnia obchodzony jest Dzień Czekolady. W naszej szkole ten dzień 

był bardzo słodki i wesoły. Dziennikarki „Wieści Szkolnych” każdego ucznia i na-

uczyciela częstowały kawałkiem czekolady. Wszystkim podobał się ten dzień. 

Wśród uczniów wszystkich klas ogłosiły również kon-

kurs, w którym każdy chętny mógł napisać wiersz o 

czekoladzie. Prezentujemy więc wiersz 

autorstwa Sebastiana Szymuty, któremu 

serdecznie gratulujemy i przekazujemy 

słodki upominek od redakcji.  

„Czekolada” 

Każdy o nią pyta, 

Wszystkie dzieci ją kochają, 

I dorośli też jadają. 

 

Gorzka, mleczna czy truskawka, 

Każdy rodzaj jest przepyszny, 

Bo to przecież czekoladka. 
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Religii 

 1 maja to wielki dzień dla każdego Pola-

ka. Nasz rodak, papież Jan Paweł II , właści-

wie Karol Józef Wojtyła, zostanie beatyfiko-

wany. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 

roku w Wadowicach, a zmarł 2 kwietnia 2005 

roku w Watykanie. Życie nie było łaskawe dla 

jego bliskich. Siostra Karola zmarła jako nie-

mowlę, matka, Emilia zmarła po krótkiej cho-

robie 1929 roku, straszy brat Edmund zmarł 

w 1932 roku, a ojciec w 1941 roku. W 1942 

roku postanawia  wstąpić do seminarium du-

chownego. Święcenia kapłańskie otrzymuje 1 

listopada 1946 roku, a 10 dni później 11 listo-

pada udziela pierwszego sakramentu chrztu 

świętego. W 1958 roku zostaje mianowany 

biskupem.  

 16 października 1978 roku zostaje wybrany papieżem. Jak się później 

okazuje, wyjątkowy w swoim podejściu do ludzi, bliski każdemu sercu. Jego po-

dejście i chęć obcowania ze społeczeństwem 

powoduje zmianę wielu zasad obowiązujących 

papieży. Jan Paweł II łamie zakazy, by móc 

spotkać się z otaczającymi go zwykłymi ludź-

mi. 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra zo-

staje postrzelony. Kula przechodzi zaledwie 

milimetr od głównej aorty, dzięki czemu ży-

je.  

 Umiera wiele lat później, 2 kwietnia 

2005 roku, w wieku 85 lat. 

 Nawet będąc papieżem nie zaprzestał 

swojej pracy twórczej. Prócz papieskich do-

kumentów encyklik, listów apostolskich, ad-

hortacji apostolskich, konstytucji apostol-

skich, pisał również własną poezję, dramaty i 

traktaty filozoficzne.  

Klaudia Pawlak IVa 

Paulina Wrona IVa 
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 20 kwietnia o godz. 10.00 odbyła się akademia  

z okazji Dnia Ziemi, w którym wzięli udział uczniowie kla-

sy IV a. Występ miał na celu uwrażliwić młodzież na po-

trzeby środowiska. Inscenizacja trwała około 20 min. 

Uczniowie śpiewali piosenki 

i przedstawili scenkę,  

w której uczyli śmiecącego wilka segregacji 

odpadów. Po przedstawieniu Dyrektor Szkoły 

Stanisław Wójcik wręczył słodkie upominki  

i dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w 

konkursie  „Palmy wielkanocne” organizowa-

nym przez Gminne Centrum Kultury. 

Dyrektor przekazał również życzenia 

świąteczne oraz przeczytał kartki, 

które szkoła otrzymała od innych pla-

cówek. 

 Akademia, według mnie, była udana. 

Paulina Wojciechowska VIb 

 18 kwietnia o godz. 10.00 odbył się apel poświęcony 

Światowemu Dniu Książki i Praw Autorskich. Całość przygoto-

wała pani bibliotekarka Wiesława Malinowska. W programie 

uczniowie klas III-VI wyjaśniali zebranym o sytuacjach doty-

czących kopiowania informacji z Internetu. Poruszali również 

tematy dotyczące zbierania, przekazy-

wania i rozpowszechniania infor-

macji zebranych przez nauczycieli 

z różnych źródeł i odtwarzania  

utworów. Śpiewem i dialogami 

uczniowie  słów „copyright” i 

„twórca”. W czasie apelu przepro-

wadzono również konkursy z wie-

dzy o książce. 

Olga Malinowska, Małgorzata Kaszuba Vb 
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Kalendarium — Maj 
01 maj Święto Pracy 

02 maj Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

03 maj Święto Narodowe 3 Maja 

04 maj Dzień Strażaka i Hutnika, Dzień Kominiarza 

08 maj Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 

09 maj Dzień Unii Europejskiej 

15 maj Międzynarodowy Dzień Rodziny 

18 maj Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19 maj Dzień Dobrych Uczynków 

20 maj Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń 

24 maj Europejski Dzień Parków Narodowych 

25 maj Dzień Mleka 

26 maj Dzień Matki 

Sprawdź, jakie dni  

obchodzimy w maju. 

 To kącik dla odważnych. Każdy z Was może napi-

sać do nas kilka zdań o sobie, swoim hobby, pokazać 

swoje prace. Piszcie. Zapraszamy! 
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ŚMIECH  

TO ZDROWIE 

Tata pyta Kazia: 

- Jak ci idzie w szkole? 

- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości! 

- Zazdrości ? A czego? 

-Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: 

"Gdybym ja był twoim ojcem..."  

 
 

Mąż odwozi do szpitala ro-

dzącą żonę - nauczycielkę 

polskiego. Ta nazajutrz 

dzwoni do męża: 

- Kochany, jestem taka 

Biegnie Jasio z kanistrem na stację benzynową. 

Dobiega zdyszany i prosi do pełna. Sprzedawca 

pyta: 

- Co, pali się? 

- Tak, szkoła, ale coś jakby przygasa.  

 

Zdenerwowany nauczyciel historii mówi do dyrek-

tora szkoły: 

- Nie wytrzymam z tymi osłami z VIIa! Pytam ich, 

kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z 

nich! 

- Niech się pan nie denerwuje - uspokaja dyrek-

tor. - Może to rzeczywiście ktoś z innej klasy?  

 

Ojciec pyta Adasia: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też 

szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go 

do tej pory nie znalazł...  

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! 

 Chwila relaksu — KRZYŻÓWKA 

1. Obchodzi imieniny 29 grudnia. 

2. Żółte i kwacze. 

3. Zwierze na literę Y. 

4. Mieszka w igloo. 

5. Zwierzę z grzywą i kopytami. 

6. Pracowity jak … 

7. Święto  Konstytucji 3  … 

8. Instrument Erica Claptona. 

9. Dziecko kury. 

10. Najdłuższa rzeka w Polsce. 

Odpowiedzi przesyłajcie e-mail. 

Pierwsze 5 osób otrzyma w nagrodę 

słodki  poczęstunek . 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  


