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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

W dzisiejszym numerze: 

1. Pasowanie uczniów klas 

pierwszych na czytelni-

ka.. Zachęcamy do prze-

czytania relacji z uro-

czystości. 

2. Uczniowie klas szóstych 

wybrali się do Wyszkowa 

na występ Rewii Dziecię-

cej Sylaba. Opisali swoje wrażenia.  Prezentujemy jedną 

z ich prac. 

3. Pamiętaj, że telewizja nie jest jedynym źródłem infor-

macji. W telewizji również robią błędy językowe. Prze-

czytaj artykuł o poprawnej polszczyźnie w 

telewizji. 

4. Uczniowie klas szóstych są po kolej-

nym sprawdzianie próbnym. Prezentujemy 

odpowiedzi na zadania otwarte. Tak powin-

ny wyglądać Wasze prace. Zajrzyj i porów-

naj! 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Kącik biblioteczny 

 

2 

Sylaba, sylaba... 3 

TV, a poprawna polszczy-

zna 

3 

Jak napisać sprawdzian 4 
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Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie 

z o b a c z y l i  T w o j e  w i e r s z e ,  o p o w i a d a n i a ,  

komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

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

K a ż d a  p r a c a  j e s t  p r e m i o w a n a  p l u s a m i  

lub ocenami z przedmiotu.  
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W i e ś c i  z  b i b l i o t e k i . 

 

Dnia 27.02.2012r. odbyło się pasowanie na czytelnika klas pierwszych. 

Na początku uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów 

kl. V a (7 osób) tzn.:  Dominiki Kaszuby, Karoliny Kryszkiewicz, Patrycji Osik, Michaliny 

Szklarczyk, Krystiana Turkiewicza,  Julii Wójcik, Pauliny Wrony oraz kl. II b (2 osoby) 

Weroniki Manieckiej i Karoliny Mazek. Dzieci mówiły wiersze, śpiewały piosenki, prezen-

towały w przedstawieniu praktycznie Bibliotekę, Księgarnię, Czytelnię.  

Bibliotekę prezentowała Julia z kl. Va wraz z wypożyczającymi uczniami z kl. Va. Księgar-

nię Michalina wraz z 

uczniami z kl. Va, Czy-

telnię Karolina i Weroni-

ka z kl. II b. Dialog o 

postępowan iu  z 

książką wykonywał 

Krystian z kl. Va 

oraz Paulina również 

z kl. Va. 

Mówione wiersze: 

„Ja jestem książka” 

w wykonaniu Micha-

liny i Pauliny z kl. 

Va, „Żółw”,  w wy-

konaniu Karoliny i 

Weroniki z kl. II b „Wiersz o bibliotece” - wszyscy.  Śpiewane piosenki: „Na wy-

spach Bergamudach” w wykonaniu Weroniki i Karoliny z II b oraz Dominiki i Patrycji 

z kl. Va, „Cała Polska czyta dzieciom”w wykonaniu Dominiki i Patrycji oraz wszyscy 

refren. Rolę narratora pełniła Karolina Kryszkiewicz z kl. Va. 

Po przedstawieniu  uczniowie byli pasowani na czytelnika biblioteki i rycerza książ-

ki. Otrzymali dyplomy oraz legitymację czytelnika biblioteki szkolnej . 

Na koniec Pani wychowawczyni klasy I a Marzena Przybysz podziękowała za przy-

gotowaną uroczystość. 

Dąbrówka, dn. 27.02.2012r.  
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 15 lu- tego tj. środa klasy  

szóste wybrały się na krótką wycieczkę do Wyszkowa, 

na, występy różnych zespołów tanecznych. 

 O godz. 8.30 rozpoczęło się przedstawienie, w 

którym brała udział uczennica klasy 6a, Weronika Getka. 

Występ był bardzo ciekawy i interesujący. Tańczyło kil-

ka zespołów starszych i młodszych dziewczyn. Miały 

bardzo ciekawe układy taneczne i piękne głosy. Trudno 

było w tym tłumie znaleźć Weronikę, ale w końcu się to 

udało. Wszystkie tancerki były ubrane w kolorowe stro-

je. W przerwach na projektorze były wyświetlane film, na których nauczycielka pytała uczniów, co dla 

nich znaczy POLSKA. 

 Uważam, że występ był bardzo ciekawy, ponieważ czasami fajnie jest zobaczyć talenty innych 

i bardzo fajnie jest także patrzeć na wygibasy innych na scenie. Bardzo podobało mi się to, jak  

dziewczyny robiły szpagat lub inne skomplikowane figury. 

Weronika Getka VIb 

 Zastanawialiście się kiedyś, czy to, co mówią prezenterzy i 

inni ludzie w TV zawsze jest poprawne? Czy nie zdarzają się błędy 

w wymowie i błędy gramatyczne? 

 Przez ostatnie dwa dni redakcja zwracała uwagę na wypowie-

dzi prezenterów i ich gości w studio. Co wynikło z badań-

obserwacji? Więc, nawet w telewizji popełniają błędy!  Otóż np..: 

prezenter pewnego programu powiedział „we czwartek”. Czy tak 

powinno być? Właśnie nie! Powinno być „w ”. I od razu lepiej brzmi. 

Błędy popełniano również w nazwach np.: zamiast Tadż Mahal powie-

dziano Tadź Mahal. Jeszcze inni wypowiadali bezsensowne zdania 

typu „zwracam uważnie uwagę, jak przykazano” lub „po raz pierwszy 

raz”. Nawet był taki błąd „dziękujemy panowi Kacperowi” :) 

 Wiemy już, że telewizja nie zawsze używa poprawnej polszczyzny, dlatego radzimy lepiej się-

gnąć po Słownik Poprawnej Polszczyzny. 

Olga Malinowska VIb 

 Dzisiaj w naszym artykule będziemy pisami o telewizji. Telewizja jest konkurentem książek. 

Zamiast czytać raz w tygodniu jedną książkę, oczywiście jaką chcemy, my wolimy oglądać od rana do 

nocy telewizję. Niektóre dzieci sądzą, że z telewizji można się uczyć. W pewnej części jest to praw-

da, ponieważ dowiadujemy się wielu  informacji o ludziach, przyrodzie i całym świecie. Ale nie zawsze 

telewizja uczy. W niektórych filmach, bajkach, teleturniejach i programach zdarzają się różne błę-

dy, zamiast powiedzieć „co tam jest napisane”, to mówią „co tam pisze”, zamiast „poszedłem, mówią 

„poszedłem”. Zdarzają się również liczne przejęzyczenia. Z tego artykułu powinniśmy wywnioskować, 

że telewizja jednak nie jest najlepszym źródłem nauki dla dzieci i młodzieży. 

Klaudia Jankowska VIb 
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Jesteście po kolejnym próbnym sprawdzianie szóstoklasistów, który przygotowało wydawnic-

two OPERON. Dzisiaj prezentujemy przykładową formę odpowiedzi zadań otwartych. 

23. Napisz dlaczego twoim zdaniem wiele osób kibicuje 

drużynom piłkarskim. Rozwiń swoją wypowiedź w 3-4 zda-

niach. 

Moim zdaniem wiele osób kibicuje drużynom piłkarskim, by za-
grzać ich do walki. Przychodzą także, żeby ich podnieść na du-
chu. Wszyscy kibice chcą poczuć emocje panujące na stadionie. 

24. Wyobraź sobie, że jesteś kibicem drużyny piłkarskiej. 

Napisz opowiadanie z dialogiem pod tytułem „To był na-

prawdę ciekawy mecz”. 

15 sierpnia 2011 roku był zaplanowany mecz o Puchar Polski. Na 
stadionie Lechni Gdańsk gospodarze grali z ŁKS-em. Przed roz-
poczęciem meczu, ja razem z kibicami Lechni rozpoczęliśmy 
rozmawiać: 

- Trzeba dać jakiś porządny doping Lechni — powiedziałem. 

- Ok. Ale jaki? - odparł kolega. 

-Trzeba będzie zaśpiewać „ole,  nie damy się” - zaproponowałem. 

- Dobrze, będziemy tak śpiewać. -  potwierdzili. 

- Musimy wygrać. 

- Pomożemy im. 

 Zaczął się mecz, razem z kibicami zaczęliśmy śpiewać „ole…”. W pierwszej połowie nie 
padła żadna bramka. Druga połowa była ciekawsza. Piłkarze pokazali kilka ciekawych akcji. 
Wreszcie padła bramka, 1:0 dla nas. Skakaliśmy z radości. Jednak dwie minuty przed koń-
cem, po niewykorzystanych wielu , goście wyrównali. Trzeba było rozegrać dogrywkę.  

 Dogrywka okazała się bardzo ciekawa. Pierwsza 
strzeliła gola drużyna gości. Jako kibice Lechni zmartwili-
śmy się. Zaczęliśmy śpiewać jeszcze głośniej, aż wyrównali-
śmy. 2 minuty przed końcem było 2:2. Wszyscy popadli w 
szał radości. Wszystko miało rozstrzygnąć się w rzutach 
karnych. A było co oglądać. Do ostatniej minuty nie było wia-
domo kto wygra. Ale udało się. Wygrała drużyna Lechni. 

 Moim zdaniem ten mecz był bardzo ciekawy, ponieważ  
przeżyli duże emocje, o których jest trudno zapomnieć. 

Sebastian Górski VIb 


