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MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

 

 

   

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Poznań—Gniezno

– Biskupin wy-

cieczka klas VI 

2-3 

Klasy V w Biało-

wieży 

4 

Pierwszoklasiści w 

ZOO 

5 

Szlakiem Toleran-

cji z klasami V 

6 

Pożegnanie absol-

wentów rocznika 

2012/2013 

7 

Już są wakacje 8 
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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! 

Witamy. Czerwiec w naszej szkole był przepełniony  

wycieczkami edukacyjnymi w różne zakątki Polski. 

Dzięki relacjom i sprawozdaniom możecie przenieść 

się: 

Z klasami szóstymi w okolice Poznania, 

Z klasami czwartymi możecie wybrać się do 

słynnej Białowieży, 

Z uczniami klas pierwszych do warszawskiego 

ZOO, 

Z klasami piątymi Szlakiem Tolerancji po War-

szawie. 

W gazetce znajdziecie również informacje i zdjęcia 

z pożegnania tegorocznych absolwentów oraz za-

kończenia roku szkolnego. 

 

Redakcja 
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 W dniach 3-5 czerwca szóste klasy 

wybrały się na wycieczkę. Tym razem wy-

cieczka odbyła się do Poznania i jego oko-

lic. Aby dowiedzieć się więcej na temat 

wycieczki postanowiłam przeprowadzić 

wywiad z Adrianną Kaszubą z klasy VIa.  

Paulina: Cześć, czy mogę zadać Ci kilka py-
tań związanych z wycieczką szóstoklasi-
stów? 

Adrianna: Cześć, oczywiście, chętnie na 

nie odpowiem. 

P.: Więc zaczynajmy. Jakie miejscowości zwiedzili-
ście? 

A.: Zwiedziliśmy Kruszwicę, gdzie znajduje się 

słynna Mysia Wieża, Strzelno wraz z rotundą św. 

Prokopa, Biskupin  oraz Poznań i Gniezno oraz 

Puszczykowo. 

P.: Co ciekawego zobaczyliście w tych miejscach? 

A.: Z najciekawszych mogę wymienić starówkę Po-

znania i Gniezna, Muzeum Arkadego Fidlera, Re-

zerwat archeologiczny, kościół Trójcy Świętej oraz 

Ostrów Tumski z katedrą. 

P.: Co Ci się spodobało najbardziej? 

A.: Najbardziej zainteresowana byłam Muzeum w 

Puszczykowie, gdzie znajduje się 

replika statku Santa Maria. Podo-

bała mi się  starodawna osada w 

Biskupinie i ratusz w Poznaniu wraz 

z całym Starym Miastem. 
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P.: W jakim hotelu nocowaliście? 

A.: Nocowaliśmy w Hotelu nad Jeziorem Białym, który znajdował się nad samym jezio-

rem wraz z małą plażą w lesie. 

P.: Czy podobała Ci się wycieczka? 

A.: Tak, bardzo podobała mi się wycieczka, tak samo jak innym uczestnikom. Zwiedzi-

liśmy tam naprawdę wspaniałe i interesujące miejsca. 

P.: Dziękuję, że  na moje pytania, teraz już wiem prawie wszystko o wycieczce. 

P.: Ja również dziękuję. 
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 5 czerwca klasy piąte wy-

brały się z wycieczką do  słynnej 

Białowieży. Uczniowie mieli oka-

zję poznać  gatunki roślin i 

zwierząt znajdujące się na te-

renie Białowieskiego Parku Na-

rodowego, a dokładniej dzięki 

wizycie w Muzeum Przyrodni-

czemu Białowieskiego Parku Narodowego. Wycieczkowicze mieli również okazję zobaczyć 

prawdziwą cerkiew prawosławną, dzięki zwiedzeniu Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy. Na za-

kończenie uczniowie zwiedzili 

zwierzyniec, w którym mogli zo-

baczyć znane i mniej znane im 

zwierzęta, m.in..: żubry, żubro-

nie, dziki, sarny, jelenie, rysie i 

koniki polskie.  

 Kolejnym punktem wy-

cieczki był obiad, a zaraz po nim 

zwiedzanie skansenu, w którym uczestnicy mogli zobaczyć stare gospodarstwa i zobaczyć 

życie sprzed 100 lat. Ostatnim 

punktem programu był słynny 

Szlak Dębów Królewskich. Przez 

cały czas trwania wycieczki po-

goda dopisywała, dzięki czemu 

zwiedzanie było przyjemne i 

owocne. 
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 Pierwszoklasiści swoją podróż do warszawskiego ZOO 

odbyli 11 czerwca. Podczas spaceru po warszawskim ZOO 

uczniowie zobaczyli i poznali wiele gatunków zwierząt. Uczniom 

podobały się pawiany, które mogli oglądać na skalistym wybie-

gu, na którym pawiany bawiły się i zajmowały swoimi dziećmi nie 

zwracając uwagi na pierwszoklasistów.  

 W Ptaszarni mogli obejrzeć jaja, pióra oraz wiele rzad-

kich i egzotycznych gatunków ptaków. Bardzo miło przywitał 

dzieci tukan, stukając dziobem w szybę. O miłym przywitaniu 

nie można było powiedzieć w pawilonie dla małp człekokształtnych. Kiedy grupka dzieci zbliży-

ła się do okna, ogromny goryl Azizi skoczył na szybę i przestraszył je. O wiele gościnniejsze 

okazały się pełne życia i radości szympansy. Na wybiegu 

uczniowie mogli zobaczyć słonie jedzące śniadanie oraz 

nosorożca, który pięknie pozował z nimi do zdjęcia.   

 Z zainteresowaniem zwiedzały budynek zwany 

Herpetarium zamieszkały przez przedstawicieli gromady 

gadów. Były wśród nich: żółwie, jaszczurki, krokodyle i 

węże. Okazały się też bardzo odważne i zwiedziły pawilon dla bezkręgowców. Można w nim 

było zobaczyć różne gatunki ptaszników i egzotyczne karaczany. Uczniowie na wybiegach zo-

baczyli też m.in. żyrafy, tygry-

sy, lwy, wielbłądy, zebry i 

niedźwiedzie. Zachwycali się 

wielkością tych zwierząt. Byli 

też w Hipopotamiarni i akwa-

rium ryb morskich, które na 

ich oczach karmione były przez 

opiekunów.  
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 W dniu 12.06.2013r. wybrali-

śmy się na wycieczkę pt. „Szlakiem 

t o l e r a n c j i ” . 

Zwiedzaliśmy świątynie innych wy-

znań. Zobaczyliśmy żydowska syna-

gogę, w której pan przewodnik mu-

siał założyć specjalną czapkę. Opo-

wiadał, że wszyscy dorośli mężczyź-

ni muszą tak zrobić jeżeli chcą 

wejść do synagogi. Najbardziej zaciekawiła nas wiara muzułmańska. Gdy wchodziliśmy do me-

czetu musieliśmy zdjąć buty. Tam dowiedzieliśmy się o pięciu największych rzeczach, które 

wypełnia muzułmanin tj. modlitwa (pięć razy dziennie), post, jałmużna, pielgrzymka do Mekki i 

wyznanie wiary. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o innych religiach, np. duchowni w pra-

wosławiu i islamie mogą mieć żonę i dzieci, a w naszej religii jest to niemożliwe. Bardzo podo-

bały nam się również wnętrza świątyń, które były całkiem in-

ne niż w kościele chrześcijańskim. Po zwiedzaniu pojechali-

śmy do klubu „Hulakula”, gdzie graliśmy w kręgle i inne gry 

rozrywkowe. Bogatsi w zdobyte wiadomości o obyczajach i 

kulturach in-

nych religii, 

z a d o w o l e n i 

wróciliśmy do 

domów. 

Olga Getka  
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 27 czerwca, dzień przed zakończeniem 

roku szkolnego, klasy szóste przygotowały na 

pożegnanie uroczystą akademię. Całość po-

dzielona została na dwie części podniosłą i ka-

baretową. 

 Przed godziną 10.00 na dużą salę gimna-

styczną zaczęli przybywać zaproszeni goście: Wójt Gminy Dąbrówka- Pan Tadeusz Bulik, 

Ksiądz Kanonik Jerzy Mackiewicz, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce – Pani 

Anna Maniecka, Przewodnicząca Rady Rodziców- 

Pani Justyna Wątorską- Parzydło wraz z delegata-

mi. Goście w gronie nauczycieli, pracowników obsłu-

gi, rodzi-

ców oraz 

u c z n i ó w 

klas I-V 

mieli okazję 

o b e j r z e ć 

część oficjalną oraz artystyczną przygotowaną 

przez szóstoklasistów.  
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 Uroczystość odbyła się 28 czerwca br. 

Rozpoczęła się w dużej sali gimnastycznej szkoły 

o godzinie 9.00, gdzie nagrodzeni zostali najlepsi 

uczniowie. Następnie w salach lekcyjnych otrzy-

mali świadectwa.  

 W bieżącym roku szkolnym w szkole uczyło 

się 257 uczniów w 12 oddziałach. Promocji do kla-

sy wyższej nie otrzymało 5 uczniów, w tym jeden uczeń ma wyznaczony egzamin poprawkowy 

z języka angielskiego. 

 28 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce. 39 uczniów ukończyło szkołę, w 

tym 10 z wyróżnieniem. Zostało wręczonych 5 listów 

gratulacyjnych dla rodziców najlepszych absolwen-

tów. Świadectwa z wyróżnieniem w sumie otrzymało 

35 uczniów, a nagrody książkowe w sumie otrzymało 

92 uczniów co stanowi prawie 36 % uczniów.  

 


