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 Już zakończył się wypoczynek zimowy. Wróciliście do szkoły wy-

poczęci i pełni nowych sił do pracy. Życzymy Wam, by ten semestr minął 

szybko i bez kłopotów. Ale zanim do końca porwie Was wir nauki, wspo-

mnijcie jeszcze czasu ferii.  

 

Ferie, ferie i po feriach! 
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WIEŚCI  

SZKOLNE 

ŚMIECH  

TO ZDROWIE 

- Tatusiu, dzisiaj na klasówce nie zrobiłem ani jedne-

go błędu ortograficznego! 

- Wreszcie! A jaki był temat? 

- Dodawanie i odejmowanie ułamków. 

 

Nauczyciel po raz pierwszy wchodzi do nowej klasy: 

- Dzień dobry nazywam się Mikrut. A wy? 

- A my nie! - odpowiada chórem klasa. 

 

- Jaka jest ulubiona ryba matematyków? 

- SUMY 

- Krysiu dlaczego znów się spóźniłaś się na lekcję? 
- Bo gdy czekałam na przystanku, to jednej pani zginęło 20 
zł. 
- I co? Pomogłaś szukać? 
- Stałam na banknocie i czekałam, aż tramwaj odjedzie. 

 

Nauczycielka zwraca się do ucznia: 

- Dlaczego twoje wypracowanie o mleku jest takie krót-

kie? 

- Bo ja pisałem skondensowanym. 

 

Nauczyciel na lekcji matematyki pyta ucznia: 

- Powiedz mi co to jest kąt? 

- To jest najbardziej zakurzona część mojego pokoju. 

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel,  

Dziennikarze: Ola Malinowska, Daniel Pawelczuk, Małgorzata Kaszuba,  
Patrycja Nowak 

Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersz, opo-
wiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail: wiesciszkol-
ne@onet.pl! Lub zgłoś się do swojego wychowawcy! ZAPRASZAMY! 



Ludzie wiersze piszą, ludzie je czytają… 

W naturze reguła bywa 
i nie chodzi tu o mezalianse, 
widziane w lustrze krzywym 
bywają przypadkowe romanse. 
 

Prawda oczywista jest 
a kłamcę boli głowa, 
ptaszek daje gest 
i wypełniły się słowa. 
 

Wiadomo! 
To jest wiosna, 
ciepła pora roku. 
Dla każdej istoty na ziemi 
tak bywa rok po roku. 
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Dzisiaj prezentujemy  wiersz Waszej koleżanki Łucji Dąbrowskiej. Łuc-

ka chodzi do klasy VI b. Jej hobby to gra na gitarze i taniec nowocze-

sny. W wolnym czasie lubi czytać książki, a także jeździć na  rolkach. 

Mamy nadzieję, że talentu pisarskiego nie zarzuci i dalej będzie pisać 

wiersze oparte na codziennych obserwacjach 

swojego otoczenia. „To wiosna” 
Wiosną przy mojej działce 
bazie rozkwitają. 
Zajączki urządzają harce, 
zielone żabki kumkają. 
 

Bocian klekocze z oddali, 
kukułka kuka w lesie. 
Poszukują swoich rywali, 
a ich głosy echo niesie. 
 

Przecież to nasza wiosna 
już do nas przybyła. 
Mina każdemu urosła 
i siła się mocno wzmocniła. 
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W miesiącu lutym 2011r. w bibliotece  odbyło się podsumowanie projektu  pt.: „Powstawanie pisma i książki” orga-

nizowanego  w bibliotece szkoły podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. Projekt był realizowany od10.X.2010 

r. – 15.I.2011r. w roku szkolnym 2010/2011. Brali w nim udział n-le naucz. zintegrowanego p. H. Rosa  oraz p. na-

ucz. historii A. Jaśkiewicz oraz n-l bibliotekarz W. Malinowska. 

Uczniowie byli podzieleni na VIII  zespołów 3-4 osobowych. Raz na dwa tygodnie uczniowie zdawali relację z 

przeprowadzonych zadań.  Na początku było zawarcie kontraktu między naucz. i uczniami, tzn.: podanie: 

a.) Tematu oraz celów projektu. 

b.) Zadań dla poszczególnych zespołów. 

c.) Źródeł informacji. 

Podczas realizacji projektu uczniowie nauczyli się planować swoja pracę, współpracować w grupie, rozwiązywać 

konflikty w grupie, prezentować swoje prace, podejmować samodzielnie decyzje, zbierać i selekcjonować infor-

macje, opracowywać raporty oraz pełnić rolę liderów, korespondentów, sekretarzy. 

Poszerzyli wiadomości na temat powstawania pisma, książki oraz wiadomości o zawodach związanych z powstawa-

niem książki dawniej i obecnych czasach. np. zawód skryby, zecera, introligatora, ilustratora, redaktora. 

W wyniku realizacji projektu powstał biuletyn, który pozostaje w bibliotece. 

 

Pierwsze miejsce otrzymał zespól I- Podgórna Aleksandra z kl. V b, Malinowska Olga z kl. V b, Kaszuba 

Małgorzata z kl. V b,  Pawelczuk Daniel z kl. Vb, drugie miejsce zespół II- Skorek Natalia z klasy V b, 

Kryszkiewicz Karolina z klasy IV a,  trzecie  miejsce zespół VIII – Elak Aleksandra z klasy III b, Getka 

Olga z klasy III b, Stankiewicz Samanta z klasy III b.  

Do uzyskania miejsc wpłynęły nie tylko treści, ale też terminowość  

w oddawaniu prac, poprawność wiadomości , właściwe pełnienie ról liderów, korespondentów, sekretarzy. 



Każdy z nas ma w swoim albumie zdjęcia z ferii 

sprzed lat.  Kilkoro uczniów z naszej szkoły odnalazło 

je. Ciekawe czy ich rozpoznacie? 

Klasa IV a prezentuje: 



 W drugim tygodniu ferii, w środę, wybrałem 

się do szkoły z Arkadiuszem Podgórnym i Rafałem Au-

gustyniakiem.  W szkole naszym opiekunem był pan 

Bartosz Wójcik, nauczyciel wychowania fizycznego. 

Na Sali gimnastycznej graliśmy w halówkę i koszy-

kówkę. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Ten dzień należy 

do moich ulubionych dni w szkole. Jestem bardzo za-

dowolony, że tam poszedłem.              

                      Marcin Średnicki VIb 

Ferie w szkole 

Ferie w Gminnym Centrum Kultury 

Ferie spędziłam w mojej rodzinnej miejscowości. Codziennie jeździłam do Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, gdzie 

przez 4 dni w tygo- dniu organizowane były różne zabawy. Pierwszego dnia byłam na 

„Koralikowym szaleń- stwie”. Robiliśmy tam korale, kolczyki i bransoletki. Drugiego dnia 

odbyły się zajęcia artystyczne, w czasie których malowałam martwą naturę. Gdy skoń-

czyłam malować po- szłam na spotkanie z tancerką, panią Anna Głogowską. Na tych zaję-

ciach nauczyłam się kroków do m.in. walca angielskiego, bachaty, scooby-doo. W drugim 

tygodniu ferii odbyły się warsztaty bębniarskie pt. „Dotyk Afryki”. Pan, który prowadził te 

zajęcia, był Afrykań- czykiem. Grałam na bębnach i cymbałach oraz tańczyłam i śpiewałam 

w rytm afrykańskiej muzyki. Następnego dnia pojechałam na film 

animowany p.t. „Artur i zemsta Maltazara”. Opowiadał o małych mi-

minkach walczących z Maltazarem niepokonanym. Ferie uważam za 

bardzo udane. Świetnie się bawiłam. 

     Adrianna Tomczak IV a 

22 lutego w Gminnym Centrum Kultury odbyły się zajęcia taneczne z 

panią Anną Głogowską, znaną z programu „Taniec z gwiazdami”. Na 

początku zajęć podeszłyśmy z koleżankami do pani Anny i poprosiłyśmy o autografy. Po krót-

kiej przemowie instruktorki zaczęła się nauka tańca. Pierwszy taniec, jakiego się uczyłyśmy, 

to był hip-hop. Drugim tańcem była bachata (czyt. baciata), czyli taniec z Karaibów. Tańczy 

się go na ugiętych kolanach. Trzecim tańcem był walc angielski. Jako ostatni taniec nauczyli-

śmy się rock-n-roll. Pani Anna Głogowska jest bardzo miła i uważam, że te zajęcia były jed-

nym z najmilszych chwil podczas ferii.      
       Michalina Szklarczyk IVa 

Pierwszy tydzień ferii zimowych spędziłam w domu jeżdżąc z koleżanką do Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce. Było 

tam bardzo fajnie, ponieważ pani Anna Maniecka wraz z innymi organizatorami wymyślili różne konkursy, zabawy, gry, a 

także teatrzyki i filmy, abyśmy mogli mile spędzić ferie. W dniu 15 lutego pani Anna Maniecka zorganizowała „Koralikowe 

szaleństwo”, czyli warsztaty biżuterii. Na warsztatach było można zrobić tylko jedną rzecz do wyboru: kolczyki, naszyjnik 

lub bransoletkę. Z pomocą pani, która prowadziła warsztaty zrobiłam bardzo ładną biżuterię. 16 lutego były zajęcia tanecz-

ne z panią Anną Głogowską. Pani Anna była tancerką, która tańczyła w telewizyjnym turnieju „Taniec z gwiazdami”. Na tych 

zajęciach było bardzo fajnie. Mogła robić to co lubię i nauczyć się kilku przydatnych kroków. 17 lutego odbył się spektakl 

teatralny pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc”. Kolejnego dnia zorganizowana została zabawa zdalnego sterowania samo-

chodzikami. Na tę zabawę przyszło bardzo dużo osób, lecz to właśnie mi udało się zostać mistrzynią Dąbrówki. Jako zwy-

ciężczyni na koniec zawodów dostałam dyplom i słodki poczęstunek. 21 lutego pani Magdalena Karłowicz pokazała nam tech-

nikę plastyczną decoupage. tym sposobem zdobiliśmy drewniane  szkatułki. Ostatnie dni ferii spędziłam u mojej cioci w 

Warszawie. Tegoroczne ferie zimowe bardzo mi się podobały. Czas płynął bardzo szybko i szkoda, że ferie tak szybko się 

skończyły.          Patrycja Nowak Va 

Podczas ferii w drugi tygodniu, w środę wybrałem 

się z Arkiem i Marcinem do szkoły, gdzie organi-

zowane były zajęcia sportowe. Tam mogliśmy po-

grać w kalówkę i w kosza. Naszym opiekunem był 

nauczyciel wychowania fizycznego, pan Bartosz 

Wójcik. Przez cały czas było śmiesznie i zabawnie. 

ten dzień był super, bardzo mi się podobał, ponie-

waż mogłem wraz z kolegami trochę pobiegać. 

   Rafał Augustyniak VIb 



Bliskie i dalekie podróże 

 W piątek przed feriami na ostatniej godzinie lekcyjnej wszyscy z niecierpliwością czekali na dzwonek. 

Kiedy zadzwonił, rozpoczęły się ferie. W piątek z kolegami poszliśmy na boisko, gdzie wspólnie graliśmy w piłkę 

nożną. Jak zawsze gra była interesująca i wszyscy byli w dobrych humorach. następnego dnia przyjechał do 

mnie brat przyrodni. Razem w pełni zaczęliśmy korzystać z uroków zimy. Pojechaliśmy na lodowisko, gdzie każ-

dy z nas mógł popisać się swoimi umiejętnościami jazdy na łyżwach. Po tak wyczerpującym dniu graliśmy w gry 

planszowe. We wtorek rzucaliśmy się śnieżkami, a później odpoczywaliśmy. W środę oglądałem bardzo ciekawy 

mecz. Następnego dnia graliśmy na komputerze i ślizgaliśmy się po lodzie. W piątek robiliśmy iglo. Do tego po-

trzebowaliśmy łopaty. Budowa zajęła nam cały dzień, ale efekt był świetny. W domku ze śniegu mieściły się 

cztery osoby. Sobota to dzień, w którym brat Kacper wyjechał. Kiedy pojechał wraz z kolegami poszliśmy na 

górki, gdzie zrobiliśmy skocznię i kolejno zjeżdżaliśmy. W niedzielę lepiliśmy bałwana. Był ogromny i minęło pół 

dnia zanim go ukończyliśmy. Kolejny tydzień rozpocząłem od SKS-ów w szkole, które prowadził nasz wychowaw-

ca. We wtorek kolejny raz byliśmy na boisku i lodowisku. Środa 

była dniem odpoczynku, który spędziłem u Kacpra w domu, przed 

telewizorem. Pozostałe dni upłynęły na grze na boisku i kompute-

rze. Szkoda, że ferie się skończyły, minęły tak szybko, jakby 

trwały jedne dzień.      

     Hubert Jarka Va 

  

 Podczas tegorocznych ferii wraz z rodziną wybrałem się 

na narty do Włoch. Gdy dojechaliśmy na miejsce, nie mogliśmy 

uwierzyć, że na świecie istnieją tak wspaniałe krajobrazy. Pomi-

mo plusowej temperatury nadal leżał śnieg. Na drugi dzień, gdy 

wybraliśmy się na stok, okazało się, że są zadziwiająco dobre 

warunki do zjazdy. Na trasach narciarskich roiło się od narciarzy i snowboardzistów. Dla poszukiwaczy moc-

niejszych wrażeń został wybudowany specjalny snowpark, na który co chwila kursowała karetka. Cały tydzień 

bardzo szybko minął. Ostatniego dnia odbyły się zawody – slalom gigant. Do uczestnictwa w nim zgłosiło się po-

nad 90 osób. Najgorszym elementem w całym wyjeździe była droga powrotna, która mijała bardzo wolno. Pozo-

stały tydzień spędziłem w domu. tegoroczne ferie były bardzo udane. 

           Wojciech Paź Va 

 Moje ferie były bardzo ciekawe, pomimo że pierwszy tydzień spędziłam w domu. Wtedy odpoczywałam i 

bawiłam się z siostrą. W drugim tygo-

dniu odwiedziły mnie moje przyjaciółki: 

Agnieszka i Ola. Razem rozmawiałyśmy i 

jadłyśmy smakołyki, które przygotowała 

moja mama. Nocowało u mnie także ro-

dzeństwo, z którymi wieczorem wspól-

nie obejrzałam film, a rano pojechałam 

do GCK na malowanie martwej natury i 

na zajęcia taneczne. Byłam również w 

Warszawie. Tam razem z rodziną byli-

śmy w kinie i na zakupach. moi rodzice 

za znajomymi urządzili jeszcze kulig i 

ognisko, w którym uczestniczyłam. Uwa-

żam, że dzięki tym feriom wypoczęłam i 

chciałabym, aby takie przerwy od szko-

ły były częstsze.   

  Weronika Getka Va Daniel Pawelczuk kl. Vb 



Prace plastyczne  

Uczniów klas  

I-III 

Patryk Ołdak II b Daria Banaszak II b 

Weronika Zalewska II a 

Kasia Księżyk I b 

Oliwia Mędrzycka II a 



Organizatorzy konkursu:  

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE przy współpracy z  Dąbróweckim Stowarzyszeniem 

„Ścieżkami Norwida” 

 

Cele konkursu: 

 

Uwrażliwienie na piękno polskiej przyrody i zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego róż-

norodnością, bogactwem i pięknem.  

Przybliżenie poezji C. K. Norwida. 

Uwrażliwienie na piękno języka polskiego. 

Pokazanie uniwersalnych wartości  tkwiących w poezji. 

Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy. 

Wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań. 

Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko. 

Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa. 

 

UCZESTNICY, TERMIN I CZAS TRWANIA KONKURSU  

Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.  

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.  

Konkurs odbędzie się w dniach 28 lutego – 14 marca  2011 roku.  

 

ORGANIZACJA KONKURSU:  

Zadania dla ucznia:  

Wyszukanie wśród utworów C.K. Norwida wiersza o tematyce przyrodniczej. 

Kaligrafowanie fragmentu wiersza lub jego całości. 

Wykonanie ilustracji do wybranego przez siebie wiersza przy użyciu dowolnych technik plastycz-

nych. 

Rozmieszczenie i wykonanie pracy na brystolu formatu A3 

 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce. 

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

Ocenie podlegać będzie: 

Trafność wyboru wiersza. 

Zgodność ilustracji z tematyką wiersza. 

Samodzielność wykonania pracy. 

Estetyka pracy i pomysłowość. 

 

Prace należy złożyć do 14 marca 2011r. do nauczycieli: języka polskiego pani Anety Jaśkiewicz i pani 

Renaty Samsel bądź do nauczyciela przyrody pani Joanny Jackowskiej. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 marca  2011 roku. 

Konkurs przyrodniczo - polonistyczny 

Przyroda w poezji Cypriana Kamila Norwida 


