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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

1. 7 października klasy III uczestniczyły w wycieczce do 

Kuligowa. Tam mogły przenieść się w świat dawnego ży-

cia bez prądu. Każdy z uczniów miał możliwość poznać 

pracę ginących zawodów. Uczennice klas III piszą o tym 

na s. 3. 

2. Każdy z Was może się przyłączyć do akcji „Zrób koty-

liony” organizowanej na Święto Niepodległości. Serdecz-

nie zapraszamy do udziału. Więcej informacji na s. 3. 

Zobacz koniecznie. 

3. 12, 17 i 19 października odbył się Maraton czytania poe-

zji pt. „Spotkanie z wierszem”. Uczniowie słuchali wzor-

cowego czytania wierszy przez nauczycieli. Następnie 

wykonywali do nich prace plastyczne lub sami tworzyli 

swoje utwory.  Do naszej szkoły z tej okazji przybyła 

również pisarka Stanisława Gujska. Relacja z tego wyda-

rzenia oraz przykładowe wiersze waszych rówieśników 

na s. 2. 

4. 13 październik w naszej szkole był świętem pierwszokla-

sistów. Każdy z nich w właśnie tego dnia stał się pełno-

prawnym uczniem szkoły poprzez złożenie uroczystego 

ślubowania. Program artystyczny zachwycił przybyłych 

gości. Więcej przeczytacie na s. 4. 

5. 19 października  z naszej szkoły zmierzali się również z 

umiejętnością recytatorską wierszy ks. Jana Twardow-

skiego. Jak im poszło dowiecie się na s. 4. 

6. Dobra zabawa czeka Was również podczas rozwiązywa-

nia zagadek matematycznych. Spróbujcie! Warto! Zaj-

rzyjcie na s. 5. 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Kącik poetycki 

 

2 

Kącik Biblioteczny 2 

Przyłącz się do akcji!  

Zrób kotylion. 

3 

Wycieczka klas III do 

Kuligowa 

3 

Ślubowanie klas I 4 

Konkurs poezji  

 ks. Jana Twardowskiego 

4 

Rebusy i zagadki 5 
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 Podczas Maratonu czytania poezji uczniowie tworzyli rów-

nież swoje wiersze. Każdy z nas wie, że nie jest to prosta spra-

wa, zwłaszcza, kiedy ogranicza nas czas. Trzeba jednak przy-

znać, że uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Prezentujemy 

więc kilka najlepszych prac. „Schowam do walizki” 
Schowam do walizki 

Kolorowe listki. 

Bajeczki wierszyki, kolorowe 

kamyki. 

Wyruszę na wycieczkę 

Zabiorę też teczkę 

Poszukam jesieni 

Malowanych kamieni. 

Weronika Malinowska klasa III a  

„Jesienny poranek” 
 
Nadchodzi poranek jesienny 

Kolorowy, złocisty i piękny. 

Jesienna mgła wkoło 

Tańczą liście wesoło. 

Wiatr moje włosy rozwiewa  

Ptak pięknie śpiewa. 
Małgorzata Kaszuba  klasa VI  b 

Przy śniadaniu siedzi król 

I apetyt ma za dwóch 

A więc z niego wielki łakomczuch 

I zuch wielki tez za dwóch 

W walce zwycięży nasz król. 

Zuzanna Rurarz klasa III Bb 

„Król” 

Czytaliśmy w grupach uczniowskich od kilku do kilkunastu osób. Czytający  

i słuchający zmieniali się co godzinę. Razem przeczytaliśmy 14 godzin. Czytali nauczy-

ciele, rodzic, uczniowie oraz zaproszona przez szkołę poetka wierszy 

i pisarka książek pisanych prozą dla dzieci i młodzieży, Stanisława Gujska .  

Poetka czytała i  śpiewała wiersze, bawiła się z dziećmi. W trakcie i po zakończeniu 

Maratonu Czytelniczego wykonywaliśmy prace plastyczne oraz pisaliśmy wiersze, 

najlepsze wiersze i inne prace będą zaprezentowane na tablicy bibliotecznej, rów-

nież zdjęcia. 

Opowiadała o swojej pracy. 

 

Spotkanie z poetką oraz czytanie wierszy przez nauczycieli dla dzieci można zo-

baczyć na stronie internetowej szkoły. 

Maraton poezji odbywał się w wielu bibliotekach szkolnych dn. 24.10.2011 r. 

od godz. 14. 00 do 16.00 w całej Europie na wniosek p. Elisabeth bibliotekarki 

 z Portugalii. U nas również dodatkowo czytaliśmy dn.24.10.2011r. od 14.00 do 

15.00. 

W dniach w dniach 
12, 17, 19 paździer-
nika 2011r. odbył się 
w bibliotece Mara-
ton czytania poezji 
pt.: „Spotkanie z 
wierszem”. 
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Do wszystkich uczniów klas IV-VI ! 
Zbliża się rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z 
powyższym w widoczny sposób okażmy nasz patriotyzm. Włączmy się w 
akcję „Kotylion na Święto Niepodległości", do udziału w której zachęca Pre-
zydent Bronisław Komorowski. Niech święto  niepodległości będzie dla nas 
świętem radosnym.                                             
  Czym są kotyliony? Zazwyczaj są to wzorowane na orderach/ od-

znaczeniach  małe wstążeczki, rozetki, bukieciki lub kokardy. 

Przyłączcie się do akcji!  Zróbcie kotyliony w barwach narodowych. Przy-
pnijcie je sobie do bluzy 10 listopada w trakcje koncertu z okazji  93.rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę, który przygotowuje Koło Historycz-

ne. Liczy się pomysłowość i Wasze zaangażowanie.  

Aneta Brzóska 

  W piątek 7 października odbyła 

się wycieczka klas trzecich do skansenu w 

Kuligowie. Pojechaliśmy tam autokarem szkol-

nym. Na miejscu zobaczyliśmy chałupy z 

drewna pokryte słomą i inne starodawne bu-

dynki. Nauczyliśmy się robić  wiele ciekawych 

rzeczy. Były to wycinanki ludowe z papieru. 

Następnie pani tkaczka pokazała nam krosna, 

dzięki którym powstawały materiały na ubra-

niach i chodniki. Potem poszliśmy do kuźni, by  

kowala. Wyczarował nam z żelaza pogrze-

bacz, który kiedyś był bardzo potrzebny do 

rozpalania ognia w kuchni węglowej. Poznali-

śmy także pracę garncarza i mogliśmy sami 

ulepić z gliny dzbanuszek. Na koniec poczę-

stowano nas kiełbaską i autobusem wróciliśmy 

do szkoły. Dzięki tej wycieczce mogłam po-

znać wiele zawodów, które trudno spotkać w 

dzisiejszych czasach. 

Weronika Malinowska III a 

 W piątek wybraliśmy się z naszą kla-

są i klasą III a na wycieczkę do Kuligowa. 

Jest to mała wioska położona nad rzeką Bug. 

W Kuligowie znajduje się skansen, który po-

kazuje nam, jak się żyło w dawnych czasach. 

Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy. Nasza 

grupa dostała przewodnika, który najpierw 

pokazał nam, jak kiedyś kobiety tkały piękne 

tkaniny z lnu. Następnie robiliśmy kwiatki z 

kolorowego papieru. Po skończeniu wycina-

nek próbowaliśmy robić dzbanki z gliny, co 

okazało się bardzo trudne. Potem zwiedzili-

śmy cały skansen, zobaczyliśmy, jak rzeź-

biarz ze zwykłego kawałka drzewa tworzy 

piękne rzeźby i jak kowal wykuwał z rozża-

rzonego pręta różne kształty. Pod koniec 

wycieczki wszystkie trzy grupy spotkały się 

na gorących kiełbaskach. Ta wycieczka była 

bardzo fajna i interesująca. 

Julia Pawlak III b 
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„Ślubowania nadszedł czas, 

będzie uczniem każdy z nas. 

Z tej okazji przyrzekamy, 

że się bardzo postaramy 

pilnie świat poznawać 

dobry przykład innym  dawać 

być pomocnym w domu, w szkole 

i wypełniać ucznia rolę” 

 

Oto motto Uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych, która odbyła 

się  13 października 2011r. 

  Swoją obecnością zaszczycili nas:  Pan Tadeusz Bulik - Wójt Gmi-

ny Dąbrówka,  Pani Anna Maniecka - Dyrektor Gminnego Centrum Kul-

tury, Pani Marianna Sadowska – Dyrektor Samorządowego Przedszkola 

„Pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie, Pani Barbara Nowak – Dyrek-

tor Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach oraz Pani 

Joanna Pawlak - Przewodnicząca Rady Rodziców . 

Uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny, wykazali 

się umiejętnością deklamacji wierszy, ujawnili talenty wokalne, a także 

zdali test na ucznia, w którym m. in. wykazali się dużą wiedzą o patronie szkoły.  

Punktem kulminacyjnym było ślubowanie na sztandar, a także pasowanie na ucznia, któ-

rego dokonał Dyrektor Szkoły - Pan Stanisław Wójcik. 

Dąbrówka, 19 października 2011 r. 
Dnia 19.10.2011r w Gminnym Centrum Kultury odbył się III Konkurs Recytatorski Twórczości ks. Ja-

na Twardowskiego. Ze szkoły w Dąbrówce na przesłuchania zgłosiła się Natalia Rossa i Urszula Ja-

błońska. . Urszula dostała dyplom za udział w konkursie, natomiast do kolejnego etapu gminnego prze-

szła Natalia , która zajęła I miejsce. Pojedzie ona do Gminy w  Ząbkach, aby tam reprezentować naszą 

szkołę. Wyjazd odbędzie się 26 października o godzinie 8:45, spod placu Gminy. Powrót ok. godziny 

15:00. 

                 Uczennica klasy 5b 

      Natalia Rossa 
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a. Jak dołożyć do tej figury 3 zapałki tak, żeby figura przedstawia-

ła sześcian? 

b. W jaki sposób przesunąć 2 zapałki i dołożyć jedną tak, żeby 

otrzymać 2 romby? 
a) b) 

Czy można z tej samej liczby zapałek 

ułożyć 5 kwadratów, przy czym żaden 

kwadrat nie zawiera w swoim wnętrzu 

innego?  

Redakcja:  

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

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

nia,  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! 


