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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:  

wiesciszkolne@op.pl  lub zgłoś się do swojego wychowawcy! 

Każda praca jest premiowana plusami lub ocenami z przed-

miotu.  

życzymy wszystkim uczniom  

wszystkiego najlepszego  

oraz osiągnięcia zamierzonych celów 

  

Redakcja  

„Wieści Szkolnych”  
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Ludzie wiersze piszą,  

ludzie je czytają… 
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„Święta” 

Św. Mikołaju święta są 

Więc prezentów chce dostać moc 

Bo Wigilii nadszedł czas 

Tańczcie dzieci wszyscy wraz. 

Amelia Tyczyńska kl. III b.  Za oknem pada śnieg puszysty i czysty. 

Taki czysty jak kartka papieru 

I tak puszysty jak wata cukrowa. 

Dzieci czekają na taki śnieg 

Jak wiosną czekają na pierwszy kwiat 

przebiśnieg. 

Justyna Zdunek kl. III b. 

W miesiącu grudniu został rozstrzygnięty konkurs na naj-

lepsze opowiadanie fantastyczne na dowolny temat. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie –  

z klasy IV b  

- Getka Olga 

z kl. V a  

- Łukasiewicz Karolina i Kryszkiewicz Karolina 

z kl. III a  

- Lewandowska Weronika i Stankiewicz Julia 

 

Zwycięzcami konkursu są: 

 w klasie III a: Stankiewicz Julia 

 w klasach IV - V:  Getka Olga z kl. IV b  
Uczennice Getka Olga z kl. IV b oraz  Stankiewicz Julia z kl. III a 

otrzymują nagrody książkowe oraz dyplomy, pozostałe osoby dyplomy. 

 Konkurs oceniała Komisja w składzie: p. Renata Samsel naucz. j. polskiego 

oraz Wiesława Malinowska naucz. bibliotekarz.  

„Pierwszy śnieg” 

Drogi Św. Mikołaju list do Ciebie piszę 

Bo zabawek mam aż tyle, że nie zliczę. 

Piszę list do Ciebie, bo nie chcę prezentów 

Apeluję dziś do Ciebie, że chcę tylko jedno 

Proszę o me zdrowie i już nie chcę więcej! 

Zuzanna Rurarz kl. III b. 

„List do  

św. Mikołaja” 
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 Dnia 7 grudnia odbyła się wycieczka 

do Cinema City w Warszawie. Najpierw spo-

tkaliśmy się w sali szkolnej, gdzie Pani Ane-

ta Brzuska sprawdziła listę obecności i 

omówiła zasady zachowywania się na wy-

cieczce. Później ubraliśmy się i wyszliśmy 

przed szkołę. Każdy od razy pobiegł do au-

tokaru, aby zająć najlepsze miejsce. Weseli 

wyruszyliśmy w podróż. Jechaliśmy około godziny.  

 Gdy weszliśmy do kina, dostaliśmy bilety w formie opaski na rękę i mieliśmy 15 

minut na gry i zabawy. Po minionym czasie wszyscy zebraliśmy się w Sali 3D, gdzie do-

staliśmy specjalne okulary. Film wszechświecie i kosmosie wywarł na nas ogromne 

wrażenie. Wszystkim się on bardzo podobał.  

 Po seansie nasz przewodnik zaprowadził nas do następnej Sali Muzyki, gdzie za-

fundowano nam galaktyczny koncert. Seans zakończył się naśladowaniem występują-

cych w filmie postaci, poprzez wystukiwanie rytmu.  

 Trzecią salą była sala wyobraźni. Zebrani z zamkniętymi oczami wysłuchali hi-

storii o kosmitach i wyobrażali sobie ją.   

 Czwartą i przedostatnią salą, była sala inspiracji. W niej każdy otrzymał swój 

interaktywny pilot, którym zaznaczaliśmy prawidłowe odpowiedzi na zadawane pyta-

nia. Każdemu się to podobało. Trzecie miejsce zajął Patryk Stankiewicz z klasy Vb, 

drugie miejsce zajęła dziewczyna, ale nie z naszej szkoły, zaś pierwsze zajął Bartek 

Kowalski również z klasy Vb. Dostali oni w nagrodę pamiątkowe dyplomy. 

 Po zakończeniu przewodnik zaprowadził nas do piątej i ostatniej Sali Ruchu. Ta 

sala była najciekawszą salą w całym kinie. Oglądaliśmy tam film, podczas którego były 

efekty specjalne t.j. ruszający się fotel, kapiący na twarz deszcz. Pod siedzeniem 

chodziło również coś, co przypominało 

szczury. Z boku wypuszczony był dym, a z 

siedzeń dmuchał wiatr.  

 Na tym skończył się nasz seans. Wy-

cieczkę uważam za udaną. Bardzo mi się po-

dobało. Mam nadzieję , że kiedyś ją powtó-

rzymy. 

Kinga Chacińska i Paulina Wrona  Va 
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13 grudnia  wraz z klasą VI a  

byliśmy  na wycieczce w Muzeum 

Papiernictwa w Konstancie.  

 Najpierw po dotarciu na 

miejsce, patrzyliśmy i słuchaliśmy 

przewodnika, który mówił nam spo-

sobie robienia papieru. Gdy dowie-

dzieliśmy się, jak go się robi, przy-

stąpiliśmy do własnej produkcji. 

Zrobiliśmy dwa papiery: jeden z ususzonymi płatkami róży, a drugi ze zna-

kiem wodnym. Po skończonej pracy pani przewodniczka ususzyła go w spe-

cjalnej do tego przeznaczonej maszynie. Następnie zapoznaliśmy się z ma-

kietą tego zakładu. 

 Pod koniec pani przewodniczka dała nam nasze własnoręcznie wykona-

ne papiery na pamiątkę. Mogliśmy też kupić pamiątki. Później pojechaliśmy 

do Parku i Pałacu w Wilanowie. Teren była bardzo piękny, przepełniony pła-

skorzeźbami.  Na tym skończyła się nasza wycieczka. Autokarem wróciliśmy 

do domu. 

 Ten wyjazd 

bardzo mi się podo-

bał. Jestem bardzo 

zadowolony, że 

uczestniczyłem w tej 

wycieczce. Mam na-

dzieję, że kiedyś 

wrócę w tamto miej-

sce. 

Sebastian Górski 

VIb 
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 Tradycją Szkoły 

Podstawowej w Dąbrówce 

jest organizowanie w okre-

sie przedświątecznym jase-

łek. W tym roku odbyły się 

one 21 grudnia. Cała sala 

gimnastyczna była zapełnio-

na uczniami, gronem pedago-

gicznym i zaproszonymi go-

śćmi. 

 Jasełka przygotowali ucz-

niowie klas III. Zaśpiewali zna-

ne kolędy i pastorałki. Wśród 

nich m.in..: Cicha noc, W śród 

nocnej ciszy, Gdy śliczna panna 

i wiele innych wspaniałych ko-

lęd. Kolędy wykonywane były 

solo, w duecie i w chórku. Ucz-

niowie recytowali również pięk-

ne wiersze poświęcone Bożemu 

Narodzeniu, które każdy z nas 

powinien już znać.  

 Po przedstawieniu Pan 

Dyrektor Stanisław Wójcik i 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Joanna Pawlak złożyli wszyst-

kim świąteczne życzenia i za-

prosili przybyłych gości i nau-

czycieli na wigilię. 

 Wszystkim obecnym bar-

dzo się podobało. Była to piękna 

uroczystość. 

Julia Wójcik Va. 
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Piramida składa się 

z 18 zapałek i zawie-

ra 9 przystających 

zapałczanych 

(jednakowych) trój-

kątów. Znudziła się 

nam piramida i chcemy ją przerobić na 

5 trójkątów. Zdejmij z figury tylko 5 za-

pałek.  

Na rysunku mamy 5 małych 

przystających zapałczanych 

kwadratów. Przestawiając 

tylko zapałki, nie dodając 

ich ani ujmując, przerób fi-

gurę na 2 duże kwadraty. 

1) 

2) 

3) 


