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MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  
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Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Ostatnie wspomnienia 

wakacji IV a 

2 

Kącik poetycki 3 

Wieści biblioteczne 3 

Sesja historyczna  

w Trojanach 

4 

Filharmonia 5 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego 
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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:  

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana 

plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

  

 

 

 

 

 

 Nowy rok szkolny 2012/2013 to nowe wyzwa-

nia i obowiązki. Życzymy wszystkim, by każdy dzień, 

był przyjemnie i pożytecznie spędzony, a nauka była 

łatwa i przyjemna.   

 Ruszamy również znów z gazetką szkolną oraz 

zachęcamy Was, byście zgłaszali swoje propozycje 

na artykuły, problemy, sprawy, które powinniśmy po-

ruszyć na łamach naszej wspólnej szkolnej gazety. 

Czekamy na Was z otwartymi rękoma. 

Redakcja 
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Jakub Getka 

Wiktor Kłonica 

Weronika Lewandowska 

Weronika Zaremba 

Łucja Rasińska 
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Ludzie wiersze piszą, ludzie je czytają… 
Dzisiaj prezentujemy wiersze napisane przez uczniów klasy VI a.  

Tematem przewodnim tych wierszy jest OJCZYZNA. 
 

Od 10 września  biblioteka ma nowe godziny otwarcia:  

 

 

 

 

 

 

Pamiętajcie również, że biblioteka jest organizatorem wielu cieka-

wych konkursów. W tym roku z konkursami ruszamy już na początku 

października. 

Zachęcam Was również do współpracy, przyda się każda para rąk 

przy układaniu i foliowaniu książek, pisaniu artykułów do gazetki. 

Biblioteka  
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

10.00—12.55 9.05—12.55 NIECZYNNA 8.00—12.00 9.05—12.55 

Moja Ojczyzna 

Ojczyzna 

Moja Ojczyzna 
Czym jest dla mnie Ojczyzna? 

Ojczyzna to ziemia żyzna 

I rosnące na łące kwiaty, 

To dom Mamy i Taty… 

Ojczyną jest także szkoła, 

Czasem smutna, czasem wesoła. 

Ojczyzna to moje podwórko, 

Na którym mówię czasem „odejdź chmurko”, 

Bo przyjemniej bawić się w słońcu, 

Aniżeli w deszczu… 

Ojczyzna to polska, 

Piana morska 

I Ja 

Jakub Parzydło 

Nasza ziemia Ojczysta 

Jest piękna i bardzo mi bliska. 

Są lasy, góry wysokie, 

Morza, jeziora głębokie. 

Pola, łąki i sady, 

Łono natury i wodospady, 

Czy to miasto, czy to wieś, 

Oddaję Ojczyźnie cześć! 

Kinga Chacińska 

Polska — moja ojczyzna, 

Kraj piękny i wspaniały, 

Chociaż w wielu rzeczach  

Mało doskonały 

 

Krajobraz to Polska ma zróżnicowana 

Na północy — morze, Na południu — góry, 

A na wschodzie są nasze wspaniałe Mazury. 

 

Obyczaje i zabytki 

To my Polacy mamy, 

Kochamy Polskę za Sukiennice i Katowice, 

Za Wrocław wspaniały 

I Kraków, który nie jest wcale taki mały. 

Adrianna Tomczak 

Ojczyzna 

Polsko Ty moja, 

Ojczyzno moja … 

Piękna nasza kraina ojczysta, 

Wysokie są góry, głęboka jest Wisła, 

Piękne są lasy i cudne jeziora, 

Zwłaszcza, gdy wiosny nadchodzi pora. 

Ewelina Podgórna 
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 24 września wybrani uczniowie ze szkół znajdujących 

się na terenie gminy Dąbrówka uczestniczyli w specjalnej 

sesji historycznej p.t.: 

„Nasza  historia - nasza 

pamięć. Dąbrówka na 

historycznej mapie Ma-

zowsza”. 

 W świetlicy w 

Trojanach przybyli go-

ście mogli obejrzeć wy-

stawę starych, niekiedy 

zabytkowych  przed-

miotów znajdujących 

się na terenie gminy 

m.in.. na plebani Kościo-

ła w Dąbrówce. Zaprezentowano również prace nagro-

dzone w gminnych konkursach nawiązujących do historii 

ziemi Dąbróweckiej. 

 Po zapoznaniu się z eksponatami wystawy przybyli 

goście udali się na wykłady o historii naszej gminy, aż od lat prehistorycznych po czasu Polski 

Ludowej. Słowo wstępu zabrał Wójt Gminy Tadeusz 

Bulik. Następnie wszystkich zebranych przywitała Dy-

rektorka GCK Anna Maniecka. Wśród  prelegentów 

znaleźli się m.in..: nauczyciel historii Tomasz Rurarz, 

archeolog Piotr Kozioł, ks. Dr Andrzej Rusinowski, hi-

storyk Marcin Ołdak, historyk dr Bogdan Chodkiewicz, 

miłośnik historii Jarosław Stryjek, historyk Arkadiusz 

Wójcik. 
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 27 września 2012 roku  z klasą na filharmonię, w której wy-

stępował kwartet „IL CANTO MINORE”. 

 Przed każdym wy-

stępem prowadząca Pani 

Magda Przybylska opo-

wiadała historie związa-

ne z daną piosenką. 

„Piosenka jest dobra na 

wszystko” -  z tym utwo-

rem zespół rozpoczął 

swój występ. Zgadzam 

się również z tym twier-

dzeniem. Nie wiedziałam, że można śpiewać i grać nie używając in-

strumentów, a jedynie własnego głosu. Wśród bardziej znanych utworów zaprezentowano 

również „Odę do radości”, psalmy oraz „ach 

śpij, kochanie…”. W swoim repertuarze arty-

ści wykonali dziesięć utworów. Wszystkie były 

przyjemne dla ucha. 

 Miło było tego słuchać, ale to jednak nie 

był mój styl, ale o gustach się nie dyskutuje. 

By poznawać świat, trzeba poznawać nowe 

rzeczy.  

Aleksandra Ziółkowska i Magda Balcer Vb 

 20 października odbyły się wybory do samorządu uczniowskie-

go. Glosowanie zostało poprzedzone apelem, w czasie którego Dyrek-

tor Stanisław Wójcik i pani Aneta Brzóska przedstawili zasady odda-

wania głosów. Uczniowie w cza-

sie długiej przerwy głosowali na 

wybranego kandydata, a spe-

cjalna komisja przeliczyła te 

glosy. Zwycięzcą okazała się 

Dominika Kaszuba z klasy VIa, 

zaś jej zastępcą została Nata-

lia Kaszuba z klasy IVa.  


