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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! 

 Witajcie! 

W kwietniowym 

numerze znaj-

dziecie relacje 

z apelu poświę-

conego Świato-

wemu Dniu 

Książki i Praw 

Autorskich po-

prowadzonego 23 kwietnia przez panię bibliotekar-

kę Wiesławę Malinowską. Przeczytacie również o 

apelu  z okazji Dnia Ziemi i zakończenia akcji 

„Miesiąc walki z hałasem”. Te dwie imprezy zostały 

przeprowadzone 25 kwietnia na Sali gimnastycznej. 

Dzień później 26 kwietnia w progi naszej szkoły za-

witał misjonarz ks. Roman Rusinek, który przekazał 

nam wrażenia ze swoich misji w Afryce. 

 Zapraszamy serdecznie do czytania. Życzymy 

miej lektury. 
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 Dnia 23 kwietnia 2012 roku odbyła się uroczystość z okazji światowego  Dnia 

Książki i Praw Autorskich. W związku z tym na sali gimnastycznej w szkole uczennice z 

klasy V a, t.j.: Dominika Kaszuba, Karolina  Kryszkiewicz , Karolina Łukasiewicz, Klaudia 

Pawlak,  Julia Wójcik, Paulina Wrona, prezentowały przedstawienie o książkach i prawach 

autorskich. 

 Karolina Kryszkiewicz  wprowadzała w poszczególne etapy przedstawienia jako 

narrator. Pozostałe osoby  prezentowały swój udział w następujący sposób:  

Julia prezentowała wiersz Tadeusza Kubiaka  „Ja jestem książka ”.  

Scenkę I -  Czy wolno kopiować cudze prace zamieszczone na blogach  w Internecie? 

prezentowały Dominika i Karolina. 

Scenkę II- co to jest prawo autorskie i słowo copyright?  prezentowały Klaudia  

i Paulina. 

Scenkę III – Co to jest utwór? prezentowały Ewelina i Dominika. 

Scenkę IV – Kto to jest twórca? prezentowały Ewelina i Karolina. 

Ciekawostki z prawa autorskiego prezentowały: 

Julia, Dominika i Paulina. 

Na zakończenie przedstawienia  cała grupa uczniów zaśpiewała piosenkę pt.: „Cała Pol-

ska czyta dzieciom.” 

Następnie ucz. kl. Vb Katarzyna Podgórna powiedziała wiersz Twardowskiego 

„Dlaczego?”. 

Dąbrówka, dn. 23.IV. 2012r. 

Ludzie wiersze piszą, ludzie je czytają… 

Mama jest moim Aniołem Stróżem, 

Który zawsze i wszędzie czuwa nade mną, 

Który martwi się niepotrzebnie 

I który staje w mojej obronie. 

Mama jest moją przyjaciółką, 

Której zawsze mogę się w ramie wypłakać, 

Która mi pomaga, gdy tej pomocy potrzebuję 

I która zawsze się ze mną cieszyć będzie. 

Mama jest moim pięknym pamiętnikiem, 

Któremu powierzam swoje sekrety, 

Która zna wszystkie moje słabe 

  i mocne strony 

I  który zawsze chcę mieć przy sobie  

 z obawy, że go stracę 

„Mama jest...” 
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Mama jest mi zwierzątkiem,  

śliczną muszką, Która wszędzie wejdzie  

 i wszystkiego się dowie, 

Sową mądrą, co zna wszystkie odpowiedzi 

I małym kotkiem, co jest przyjacielem,  

 lecz czasem fuknie. 

Mama jest postacią z uczuć stworzoną, 

Z miłości, niczym serce  

 z koroną uniesioną w niebiosa 

Z radości, jak słońce każdego ranka świeci 

I ze smutku, niczym deszcz co łzy swe leje. 

Mama jest mi nie tylko matką, 

Lecz i Aniołem Stróżem, 

Bliską przyjaciółką 

I najdroższym pamiętnikiem. 

 Urszula Jabłońska VI a 
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 Dnia 25 kwietnia na czwartej go-

dzinie lekcyjnej odbył się apel z okazji 

Dnia Ziemi. W ten występ zaangażowa-

ło się wielu uczniów. Trzecie klasy śpie-

wały wesołe piosenki na cześć Ziemi i o 

tym, że nie należy jej zaśmiecać. Star-

si uczniowie recytowali wiersze, które 

dawały nam dużo do przemyślenia. 

Wszyscy występujący uczniowie byli 

ubrani na galowo. Niektórzy byli ubrani na zielono, a na piersiach mieli przypię-

te zielone listki. 

 Druga część apelu była poświęcona  zakończeniu akcji „Miesiąc walki z ha-

łasem”. Klasa Va przedstawiła zabawny skecz, ale z przekazem. Można było po-

śmiać się, ale jednocześnie mieliśmy szansę zastanowić się nad tym, jak bardzo 

szkodliwy dla zdrowia jest hałas. Na zakończenie dyrektor szkoły Stanisław 

Wójcik wręczył najcichszym uczniom 

i klasom nagrody. 

 Podobało się to przedstawienie i 

cieszę się, że poprzez takie poucza-

jące apele można zrozumieć pewne 

ważne sprawy, z jakimi stykamy się 

na co dzień. 

Weronika Getka VIa 
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 Dnia 26 kwietnia o godzinie 11.00 w mo-

jej szkole odbyło się spotkanie z misjonarzem 

ks. Romanem Rusinkiem. Spotkanie było po-

dzielone na dwie części: klasy 1-3 i klasy 4-6. 

  Kiedy  uczniowie klas 4-6 zebrały się na 

Sali gimnastycznej,  czekali z niecierpliwo-

ścią. Po chwili oczekiwania misjonarz wszedł 

do Sali. Był ubrany w białą sutannę przewiąza-

ną czarnym pasem. Misjonarz od razu zaczął 

nam opowiadać o swojej podróży do Afryki. Po między opowiadaniami zadawał nam py-

tania i rozdawał nagrody. Dwoje dzieci dostało książkę z baj-

kami jego autorstwa. Misjonarz opowiadał nam między innymi o 

tym, jak żyją nasi rówieśnicy w Afryce. Każdy bardzo się 

przejął, kiedy dowiedzieliśmy się, że co trzy sekundy umiera 

ktoś na świcie. Następnie  nauczył nas piosenki śpiewanej w ję-

zyku afrykańskim. Po odśpiewanej przez nas piosence gość włą-

czył film nagrany w Afryce. Wszyscy z przejęciem oglądami 

warunki, w jakich żyją  mieszkańcy Afryki.  Misjonarz powie-

dział nam też, że w większej  części Afryki nie ma prądu, ani 

wody. Ludzie sami muszą ją sobie przynosić w beczkach noszo-

nych na głowie nawet z odległości kilkunastu kilometrów.  

 Na zakończenie spotkania wspólnie odśpiewaliśmy wcze-

śniej poznaną piosenkę, a następnie ksiądz zmówił „Zdrowaś Mario” w języku afrykań-

skim. Od dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów zostały przekazane pieniądze dla bied-

nych dzieci z Afryki.  

 Bardzo podobało mi się to spo-

tkanie, ponieważ przybyły gość swoimi 

opowieściami uświadomił mi, że na 

świecie nie jest najważniejszy wygląd, 

tylko to, co ma się w sercu. Dlatego 

ważna jest pomoc ludziom potrzebu-

jącym, w tym również dzieciom afry-

kańskim. 

Kinga Chacińska Va 
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 Kwadrat składa się z 

16 kwadracików jednost-

kowych (patrz rysunek). 

Podziel go na połowy, nie 

uszkadzając kwadracików 

jednostkowych. Ile jest 

różnych sposobów po-

działu?  

Mamy nadzieję, ze sobie poradzili-

ście, a przynajmniej spróbowaliście  

to sudoku. Jeżeli nie, to się nie 

przejmujcie, ponieważ praktyka 

czyni mistrza, więc spróbujcie 

jeszcze raz.  

    

    

    

    


