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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

1. Najważniejszym wydarzeniem 

w tym miesiącu była niewątpli-

wie zabawa andrzejkowa. Ucz-

niowie długo czekali na szkolną 

dyskotekę, dlatego też bawili się aż do ostatniej piosen-

ki. Dlatego też na relację z tej zabawy poświęciliśmy 

całą stronę. Przeczytajcie koniecznie str. 4 

2. Dzień misia obchodzili pierwszoklasiści. Przez cały dzień 

najmłodszym towarzyszyły ich ulubione zabawki, co 

wpłynęło na przyjemny i ciepły nastrój w całej szkole. 

Więcej na ten temat znajdziecie na str. 2 

3. Wśród nas jest wielu zdolnych i ambitnych osób. Arty-

styczne dusze siedzą w każdym z nas. Zobaczcie galerię 

prac przygotowanych przez uczniów naszej szkoły na 

str. 3 

4. Umiejętności matematyczne trzeba ćwiczyć przy każ-

dej okazji, dlatego przygotowaliśmy dla Was kolejną za-

gadkę z zapałkami. Sprawdź i ćwicz swoje myślenie lo-

giczne. Str. 5 

5. Do biblioteki możecie przynosić swoje wiersze. W tym 

tygodniu prezentujemy wiersze uczennic klas III. Prze-

czytajcie. Może Was zainspirują i sami spróbujecie  sił. 

Bawcie się słowami i twórzcie. Str. 2 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Kącik poetycko-

biblioteczny 

2 

Dzień Misia 2 

„Usłysz Panie moje słowa” 3 

Być artystą 3 

Bal andrzejkowy 4 

Rebusy i zagadki 5 
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WIEŚCI  

SZKOLNE 

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  Dziennikarze: Ola Malinowska. 
Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania,  komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail: wiescisz-
kolne@op.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premio-

wana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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 Przedstawiamy  własny wiersz Zuzanny Rurarz  i  

Justyny Zdunek z kl. III b.  

„Jeżyk” 

Za wysokimi trawami, pod kolorowymi 

jesiennymi dębami 

Leży sobie jeżyk mały 

Całkiem zakłopotany 

Bo ciągle jest za mały  

By pomagać mamie dzień cały. 
Justyna Zdunek kl. III b. 

„Czy to ju-

tro, czy to 

dziś, 

wszyst-

kim jest potrzebny miś!” 

Dnia 25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień 

Pluszowego Misia. Uczniowie klasy pierwszej również nie 

zapomnieli 

o tym mi-

łym świę-

„Książka” 

Są już opracowane książecz-

ki  z wierszami poetki Stani-

sławy Gujskiej, która odwie-

dziła naszą szkołę. 

Zapraszamy do czytania. 

W bibliotece powstaje tomik 

wierszy pisanych przez 

uczniów. 

Listopad 2011 

Książka jest ciekawa 

Dla nas są tam wiadomości i często zabawa 

Bo igraszki, to dla nas ważna sprawa. 

Niech w kąt pójdzie telewizor i gra komputerowa 

Bo książka jest dla nas bardziej pomysłowa. 
Zuzanna Rurarz kl. III b. 
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Malarstwo 

Klasy I-III 
I Miejsce 

Daria Banasiak 

Szkoła Podstawo-

wa im. 

C.K.Norwida  

w Dąbrówce  

Ołówek 

Klasy IV-VI 

II Miejsce  

Karolina Sałajczyk 

Szkoła Podstawowa  

im. C.K.Norwida  

w Dąbrówce 

Rysunek kredką 

Klasy IV-VI 

I Miejsce 

Małgorzata Kaszuba 

Szkoła Podstawowa  

im. C.K.Norwida w Dąbrówce 

W październiku odbył się  IX  Konkurs 

Poezji Religijnej  

,,Usłysz Panie moje słowa „ dla  uczczenia pon-

tyfikatu błogosławionego Jana Pawła II .  Do 

finału  tego konkursu  zakwalifikowała się  

uczennica  klasy IIIa Łucja RaśińskaDnia 2011-

11-09 odbyła się uroczysta Gala wręczenia na-

gród wszystkim finalistom . 
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 24 listopada w czwartek 

odbyła się dyskoteka andrzej-

kowa. Impreza została podzielo-

na na dwie części. Przez pierw-

sze dwie godziny lekcyjne bawili się uczniowie z klas I-

III, zaś od trzeciej godziny lekcyjnej na parkiet weszli 

uczniowie z klas IV-VI.  

 Zabawa była wy-

jątkowa. Uczniowie 

przez większy czas tań-

czyli, zaś przerwy robili 

sobie już w ostateczno-

ści. Muzyka sprzyjała 

dobrej zabawie. 

 Uczniowie mogli 

również zajrzeć w swoją przyszłość, 

dzięki wróżbom przygotowanym 

przez uczniów klas piątych. Odważni mogli poznać imię 

swojego wybranka lub wybranki, dowiedzieć się o przy-

szły zawód, zaczerpnąć  kart itp.. Odważnych nie bra-

kowała, dzięki czemu sala  wróżb cieszyła się dużym 

zainteresowaniem.  Ucz-

niowie dzięki Radzie Rodziców 

otrzymali również słodki poczęstu-

nek i napój, który pozwolił bawić się uczniom do godz. 15.00. 

 Dzieci do domu wrócili zgodnie z planem rozkładu au-

tobusów, by na drugi dzień znów rozpocząć intensywną pra-

cę umysłów przed wystawieniem ocen cząstkowych.  Ucznio-

wie klas  

młodszych przedstawili 

swoje wrażenia z dysko-

teki w formie prac pla-

stycznych, które w części 

przedstawiamy. 

Kolejna zabawa już nie-

długo w styczniu, każdy 

czeka z niecierpliwością. 

Wiktoria Getka Ia 

Daria Średnicka Ia 

Kacper Chudzik Ia Kinga Szymuta Ia 
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Czy można z tej samej liczby zapałek ułożyć 5 kwadratów, przy czym żaden kwadrat nie 

zawiera w swoim wnętrzu innego? Oto kilka rozwiązań: 

Piramida składa się z 18 zapałek i za-

wiera 9 przystających zapałczanych 

(jednakowych) trójkątów. Znudziła się 

nam piramida i chcemy ją przerobić 

na 5 trójkątów. Zdejmij z figury tylko 

5 zapałek.  


