
 1 

Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

 

 

   

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Dzień Dziecka 2 

Klasa 1 B w kinie 3 D 2 

Wizyta przedszkolaków 3 

Pożegnanie klas VI 4 

Zakończenie roku  

Szkolnego 2011/2012 
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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 Wasze ręce przekazujemy ostatni numer 

„Wieści szkolnych” w tym roku. Mamy nadzieję, że 

nie zapomnicie o nas w czasie wakacji i po powrocie 

do szkoły, podzielicie się swoimi wrażeniami. Liczy-

my na Was. 

 W tym numerze znajdziecie relacje z dnia 

dziecka, wizyty uczniów klasy 1 B w kinie 3 D, wizy-

ty przedszkolaków w naszej szkole oraz  związane z 

pożegnaniem absolwentów, czyli uczniów klas VI-

tych i zakończeniem roku szkolnego. 

 Ale przede wszystkich  

 

 

 

 

 

 

Redakcja 



 2 

 Czerwiec rozpoczął się dla wszystkich 

uczniów radośnie i zabawowo. 1 czerwca w 

naszej szkole odbyła się dyskoteka. Każdy 

chciał w niej uczestniczyć, od najmłodszych 

do najstarszych. Dodatkowo Rada Rodziców 

zorganizowała dla wszystkich , czyli pączka 

i napój. „Tak mogło by być codziennie” - po-

wtarzały dzieci — ”Szkoda, że dzień dziec-

ka jest tylko raz w roku”. 

 Cały 

dzień dzieci 

spędziły w 

przyjemnej 

atmosferze. 

Długo go nie 

zapomną. 

 4 czerwca uczniowie klasy 1 B wyjechali do kina 3 D na film pt. 

„Podróż na Tajemnicza Wyspę”.  

 Film opowiada o podróży, która zaczyna się, gdy młody poszuki-

wacz przygód Sean Anderson otrzymuje zakodowany sygnał SOS z ta-

jemniczej wyspy, której nie ma na żadnych mapach. Jego ojczym Hank 

Parsons próbuje powstrzymać chłopaka, który jest pewien, że zakodo-

waną wiadomość przysłał mu jego dziadek . Twierdzi, że potrzebuje 

pomocy i znajduje się na wyspie, którą niegdyś mu opisywał. Jest to 

miejsce pełne dziwnych, pradawnych stworzeń, pięknych zjawisk, gór 

złota, olbrzymich wulkanów i wielu innych tajemnic. Hank rozumie syna 

i postanawia mu towarzyszyć w wyprawie. Razem z pilotem helikoptera 

Gabato i jego piękną, lecz upartą córką Kailani planują znaleźć wyspę i ocalić jej samotnego 

mieszkańca zanim ogromny wulkan zabierze ją i jej skarby razem ze sobą na dno.  

 Film jest nowością w kinach. Uczniowie klasy 1B serdecznie polecają jego obejrzenie. 

 Dominika Kaszuba Va 
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 15 czerwca o godz. 10.00 do naszej 

szkoły zawitały przedszkolaki z Przedszkola 

Samorządowego „Pod Wesołym Ekoludkiem” 

w Dręszewie oraz Przedszkola Niepubliczne-

go „Bajkowy Świat” w Chajętach. Dzieci 

obejrzały szkołę, zapoznały się ze swoimi 

przyszłymi klasami i wychowawcami. Klasy 3-

cie zaprezentowały również przedstawienie, 

które przygotowały na Dzień Matki. Przed-

szkolaki nie były puszczone ze szkoły z pu-

stymi rękoma. Każdy otrzymał malowanki i 

kredki. Dzieci po sobie również pozostawiły 

upominek 

 Największą frajdą podczas zwiedza-

nia szkoły niewątpliwie cieszył się plac za-

baw. 

 Mamy nadzieję, ż te miłe wspomnienia 

spowodują, że dzieci 1 września chętnie 

przyjdą do szkoły i z  zasiądą do swoich ła-

wek szkolnych. 

Ada Kaszuba Va 
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 28 czerwca 2012 

w Gminnym Centrum 

Kultury odbył się  po-

żegnania absolwenci 

klas VI. Uroczystość 

była podzielona na 

dwie . 

 Część pierwsza 

obejmowała rozdanie świadectw osobom wyróżnionym 

oraz przyznanie innych nagród  z  trudem szóstoklasi-

sty. Wręczono m.in.. nagrodę wójta dla najlepszego ucznia w szkole, którą zo-

stała Olga Malinowska. Dyrektor wręczył 

również Oldze nagrodę dyrektora szkoły, 

którą otrzymuje uczeń, który najlepiej na-

pisze sprawdzian. Następnie zostały wrę-

czone świadectwa z wyróżnieniem. W kla-

sie VI a otrzymali: Weronika Getka, Ur-

szula Jabłońska i Wojciech Paź. W klasie 

VI b świadectwo z  wyróżnieniem otrzy-

mała Olga Malinowska. Na zakończenie dy-

rektor w towarzystwie wychowawców wrę-

czył pozostałym uczniom świadectwa ukoń-

czenia szkoły podstawowej.  

 Druga część był mniej oficjalna. 

Uczniowie klas szóstych zaprezentowali 

przygotowany przez siebie program arty-

styczny złożony z podziękowań, piosenek i 

kawałów. Cały występ wyszedł fantastycz-

nie. Uczniowie bardzo dobrze sobie pora-

dzili i jednocześnie rozbawili publiczność. 

 Na zakończenie całej uroczystości 

uczniowie klas V złożyli absolwentom ży-

czenia oraz wręczyli skromny upominek. 

Paulina Wrona Va 
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 Nadszedł wreszcie długo 

oczekiwany moment przez 

wszystkich uczniów Szkoły Pod-

stawowej im. C. K. Norwida w 

Dąbrówce, czyli zakończenie 

roku szkolnego.  

 Całość zaczęła się już o 8.00 mszą świętą w ko-

ściele w Dąbrówce. Następnie  udali się do Gminnego 

Centrum kultury w Dąbrówce. Tam Dyrektor Szkoły 

Stanisław Wójcik wręczył w asyście wychowawców naj-

lepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. W tym 

roku było ich bardzo dużo. Nagrody zostały wręczone 

również uczniom ze 100% frekwencją, czyli tym,  u któ-

rych ani razu nie było nieobecności. Nagrody te wręcza-

ła Przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Pawlak. 

 Druga część artystyczna została przygotowana 

przez uczniów klas III pod kierunkiem Hanny Rosy i 

Cecylii Nowak. Uczniowie przenieśli nas w świat wakacyjnych podróży i wyjaz-

dowych marzeń. 

 Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do swoich klas lekcyjnych 

by otrzymać pozostałe świadectwa, dyplomy za uczestnictwo w niektórych ini-

cjatywach szkolnych oraz pożegnać się z wychowawcą klasowym.  


