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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

 

 

  W maju wiele się działo 

w naszej szkole. Najważniej-

szym wydarzeniem tego mie-

siąca jest niewątpliwie Święto 

Szkoły, ale w naszej gazetce znajdziecie również artykuły 

dotyczące wycieczki klas III, lekcji o Norwidzie, testów 

kompetencyjnych klas V oraz zamieściliśmy wiersz jednej z 

naszych uczennic o Ojczyźnie. Serdecznie zapraszamy do 

przeczytania i zapoznania się z nowym numerem Wieści 

Szkolnych. Życzymy miłej lektury. 

      Redakcja 

Z ŻYCIA SZKOŁY  
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NUMERZE: 

Z życia szkoły 

Kalendarium 

1 
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Wycieczka kl. III 2 
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Święto Szkoły 4 
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— KRZYŻÓWKA 
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Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 

Kalendarium — Czerwiec 
01 czerwiec Światowy Dzień Dziecka 

02 czerwiec Dzień bez Krawata 

03 czerwiec Dzień Dobrej Oceny 

06 czerwiec Dzień Pocałunku 

07 czerwiec Dzień Chemika 

15 czerwiec Dzień Wiatru 

21 czerwiec Święto Muzyki, Światowy Dzień Deskorolki 

23 czerwiec Dzień Ojca 
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Ludzie wiersze piszą,  

ludzie je czytają… 
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 Po lekcjach o Norwidzie przeprowadzonych przez Pana Krzysztofa Wiejskiego 

uczniowie mieli napisać o swoich uczuciach do Ojczyzny i co dla nich znaczy Ojczyzna. Nie-

którzy, by wyrazić swoje uczucia,  wybrali formę wiersza. Jedną z tych osób była Kamila 

Chuda uczennica z kl. VI b. 

„Ojczyzna” 
Ojczyzna – szczęści rodzinne, 

dom, bezpieczeństwo, spokój, 

piękna przyroda, 

Przyjaciele. 

 

Nasi przodkowie oddawali życie, 

aby polska istniała. 

Dlatego przypominamy sobie 

te chwile wojennych lat. 

 W piątek 29.05 w naszej szkole odbył się  apel z okazji Konsty-

tucji 3 Maja. Cały apel został przygotowany przez koło historyczne 

prowadzone przez Panią Anetę Jaśkiewicz. Uczniowie mówili wiersze i 

opowiadali, co tak naprawdę wydarzyło się 3 maja 1791r. Występowali 

uczniowie klasy 3-5. Apel bardzo nam się podobał. Na koniec Pan Dy-

rektor podziękował aktorom. 

Olga Malinowska Vb 

Każdy ma swoją Ojczyznę, 

małą czy dużą, 

to bez znaczenia, 

ale powinien pamiętać, 

że właśnie to ona 

ma pozostać na zawsze w jego sercu. 

 

Kocham moją Ojczyznę, 

bo to Bóg stworzył ją dla mnie, 

abym miała 

swoje miejsce na ziemi. 

  

 

 12 maja uczniowie klas III odbyli  

wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. W cza-

sie wycieczki uczniowie zwiedzili Jaskinię 

Raj, ruiny zamku w Chęcinach, muzeum za-

bawek oraz zobaczyli najstarszy dąb Bar-

tek. Wycieczka przepełniona atrakcjami 

pozwoliła uczniom zdobywać wiedzę w 

praktyce. Pomimo napiętego planu ucznio-

wie są zachwyceni wyjazdem i jeszcze 

przez długi czas będą go wspominać.  
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 18 maja w naszej szkole odbyły się dwa spotkania (dla 

klas I-III i IV-VI) poświęcone rozmyśleniom nad postacią na-

szego patrona C.K. Norwida, które poprowadził Pan Krzysztof 

Wiejski. Tematem spotkań było wskazanie głębokiego patrio-

tyzmu poety w jego twórczości i życiu codziennym. Gość 

zwrócił uwagę między innymi na szacunek, tęsknotę jakie dła-

wiły poetę i które wyraźnie zostały ukazane w wierszu „Moja 

piosenka II”. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat ży-

cia wieszcza oraz umiejętnością wyszukiwania synonimów do 

słowa OJCZYZNA. Chętnie podejmowali współpracę, odpowia-

dając na zada-

wane przez gościa pytania. By praca nad 

Norwidem oraz analiza jego wierszy pod 

kątem Ojczyzny była pełniejsza, uczniowie 

klas IV-VI w ramach pracy domowej mieli 

przygotować w formie pisemnej odpowiedź 

na pytanie: Czym dla mnie jest ojczyzna? 

Uczniowie klas I-III wykonywali zaś prace 

plastyczne o naszej Małej Ojczyźnie. 

 

 

 6 maja w naszej szkole odbył się test kompetencyjny dla klas piątych pod hasłem 

„O komputerach prawie wszystko”. Składał się on z dwóch części. 

Łącznie uczniowie mieli do wykonania 55 zadań.  

 Każda część rozpoczynała się tekstem źródłowym: opowia-

danie o żółwiu oraz hi-

storii powstania kom-

putera. Po zapoznaniu 

się z nimi można było 

przystąpić do dalszej 

pracy. Pytania obejmo-

wały wiedzę z zakresu 

języka polskiego, ma-

tematyki, przyrody i historii.  

Małgorzata Kaszuba Vb 
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 Na 23 maja przypadała 128 rocznica 

śmierci Cypriana Norwida. Obchody Święta 

Szkoły naszej szkoły odbyły się jednak 25 ma-

ja. W tym roku przypadło również 25-lecie na-

dania naszej szkole imienia wspomnianego 

wieszcza. Z tej okazji po dwóch godzinach lek-

cyjnych uczniowie wraz z wychowawcami udali 

się do Gminnego Centrum kultury, by w gronie 

zaproszonych gości obejrzeć przygotowany 

program.  

 Uczniowie podczas  uroczystości mieli możliwość wysłuchać prelekcji Pana Piotra 

Rotkiewicza, obejrzeć inscenizacji klas I-III p.t.”Serce, ty czujesz strony rodzinne”, wy-

słuchać koncertu laureatów z naszej szkoły XI Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid — 

Poeta Naszej Ziemi” (Zuzanny Rurarz, Karoliny Kaszuby, Wiktorii Banaś) oraz koncertu 

absolwentów szkoły Anny i Wojciecha Przybyszów. 

 W Sali były  przygotowane tablice z reprodukcjami rysunków i szkiców Cypriana 

Norwida, prac poświęconych Czesławowi Miłoszowi i Marii Skłodowskiej—Curii. 
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ŚMIECH  

TO ZDROWIE 

 

Na lekcji pani pyta Jasia  

-Kim byli MICKIEWICZ , SIENKIE-

WICZ ,KOCHANOWSKI?  

-A zna pani GRUBEGO , ŁYSEGO i ZE-

NKA .  

-Nie    

-To co straszy mnie 

pani swoją bandą.                                 

 

Pani pyta się Jasia: 

-Jak podzielić 8 jabłek na 5 osób? 

-Najlepiej ugotować kompot 

 

Jasiu z klasą ma lecieć samolotem 

Jasiu mówi 

-Ale mali  jak mrówki. 

Pani na to : 

Bo to są mrówki ! Jeszcze nie  

wystartowaliśmy, 

 

Jaś pod koniec roku przychodzi do domu. 

Tata go się pyta: 

-Jasiu, gdzie masz świadectwo? 

- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastra-

szyć rodziców. 

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
Dziennikarze: Ola Malinowska, Małgorzata Kaszuba, Daniel Pawelczuk. 

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 przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 Chwila relaksu — KRZYŻÓWKA 

Wpisz rozwiązania haseł pozio-

mo. 

1. Łapie myszy. 

2. Patrzysz nim. 

3. …. i Jerry. 

 

Teraz spójrz pionowo. 

Zdziwiony? 
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