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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

1. 1 wrzesień już za nami. Rok szkolny 2011/2012 oficjalnie 

został rozpoczęty. Teraz tylko wziąć się do pracy, bo 

tylko się tak wydaje, że jeszcze dużo czasu. Nawet nie 

wiecie, jak ten czas szybko minie. Nie traćcie więc cza-

su. Do dzieła! 

2. 27 września odbyła się uroczystość otwarcia Szkolnego 

Placu Zabaw. Ksiądz proboszcz Jerzy Mackiewicz w 

obecności  darczyńców i zaproszonych gości poświęcił 

wszystkie zabawki na placu. Uczniowie mogą się teraz 

bawić już bez obaw. 

3. 29 września był bardzo 

ciekawym i wyjątko-

wym dniem. W ciągu 

całego dnia uczniowie 

brali udział w różnych 

imprezach. Dwuosobowe delegacje ze wszystkich klas 

udały się na plener malarski „Ginące zawody”, uczniowie 

klas V b, VI a i VI b uczestniczyli w filharmonii w Gmin-

nym Centrum Kultury, a klasa V a wybrała się na ognisko. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   
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Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
Dziennikarze: Ola Malinowska, Małgorzata Kaszuba. 

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 pre-

miowana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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 Uczniowie klas VI podczas omawiania lekcji dotyczących 

Ojczyzny, mieli w ramach jednej z prac domowych napisać wiersz 

na temat kraju, miejsca zamieszkania lub rodziny. Trzeba przy-

znać, ż poradzili sobie z tym tematem bardzo profesjonalnie. 

Prezentujemy kilka z nich. „Moja Ojczyzna” 
Moja Ojczyzna to Polska 

To mój rodzinny dom, 

Wszystko co mnie otacza  

Jest właśnie nią. 

Pola, lasy i łąki 

Pagórki, rzeki i stawy 

Są to takie miejsca, 

W których mogę się bawić. 

Kocham rodzinne strony, 

Stąd się wywodzi mój ród, 

Tu mieszka mój pradziadek 

I cała rodzina 

Tu mój rodzinny gród. 

  Dawid Rasiński VI b 

„Kochana Ojczyzna” 

Dzisiaj na lekcji nauczyciel spytał: 

- Czym jest dla Ciebie Ojczyzna Michał? 

- Cóż, to bardzo trudne pytanie… 

- Spróbuj, spróbuj odpowiedzieć na nie! 

- Więc, Ojczyzna to pieśni ptaków 

oraz w polu tłumy pięknych, czerwonych maków. 

Ojczyzna to kraj, do którego chcę wracać 

I jestem gotów Ojczyźnie zawsze pomagać. 

- Świetnie ! Ktoś jeszcze odpowie na to pytanie? 

- Dla mnie Ojczyzna to drugie śniadanie ! 

- Słucham ?! Co ty pleciesz ?! 

- Zaraz to Panu wytłumaczę przecież ! 

Pyszna bułeczka jest z ojczystych zbóż, 

A zboża na polskich polach rosną, i już ! 

- Dobrze… Jeszcze wspomnijmy ten piękny watek: 

OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK ! 

   Olga Malinowska VI b 
Twarze Ojczyzny są różne 

Czasem  smutne — podczas deszczu 

Lub szalone gdy wiatr wieje. 

Szczęśliwe gdy niebo jest bezchmurne, 

A słońce przez nie grzeje. 

Zdziwione gdy pogoda jest w kratkę, 

A źle gdy burza panoszy strach. 

Często zastanawiam się nad słowami: 

„Dziwny jest ten świat”. 

  Urszula Jabłońska VI a 

„Twarze Ojczyzny” 
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w godz: poniedziałek 7.15 – 15.15 oraz środa 

7.15 - 15.15. 

W nowy roku szkolnym zaplanowane są  konkursy 

i projekty, zapraszamy serdecznie do udziału. 

 

Wrzesień, biblioteka szkolna. 

Wieści z biblioteki. 

Witamy w nowym roku szkolnym  

2011/2012. 

Zapraszamy do korzystania z 

księgozbioru oraz czytelni cza-

sopism i księgozbioru podręczne-



 3 

  Pew- nego wakacyjnego  wraz z kuzynką zorganizować wycieczkę nad je-

zioro. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy w stronę lasu, jechałyśmy ścieżką rowerową. Między gałęziami drzew 

był już widoczny cel naszej podróży. 

 Nagle w oddali ujrzałam coś, co mnie zaciekawiło. 

- Monika, popatrz — pokazałam jej ręką obiekt mojego zainteresowania. 

- Co to jest? - spytała. 

- Wygląda jak kawałek materiału — powiedziałam. 

- A może ręcznik kąpielowy? - zgadywała Monika — Może wypadł komuś z plecaka? 

- To co robimy? 

- Zatrzymajmy się koło niego! 

 Powoli zbliżyłyśmy się do obiektu. Naszym oczom ukazało się coś małego, zwiniętego w niebieski koc. 

Delikatnie odwinęłam kocyk. Okazało się, że był to słodziutki szczeniaczek. Miał złotą sierść i śmieszne, rude 

łatki. Jego krótki ogonek był nieustannie w ruchu. 

- Co z nim zrobimy? - spytała Monika. 

- Jest śliczny, ale co z tego? To i tak kłopot, a ja już mam psa. 

- Ja go wezmę — zaproponowała. 

- Przecież twoja mama od dawna powtarza, że jest przeciwna zwierzakom w waszym domu. 

- Pokażę mamie, że jestem odpowiedzialna — oznajmiła. 

- Dobrze, weźmy go, ale na twoją odpowiedzialność. 

 Zamontowałyśmy koszyk z pieskiem na bagażniku roweru i pojechałyśmy do domu. Nie przypuszczały-

śmy, że tak zakończy się nasza wyprawa nad jezioro, na które nie dojechałyśmy. 

 Ciapek, bo tak wabi się teraz szczeniak, ma się dobrze. Ciocia od razu go zaakceptowała, a Monika 

wykazała się odpowiedzialnością, podczas opieki nad szczeniakiem. 

        Paulina Wrona Va 

  

 W tym roku wakacje spędziła razem z rodzicami nad morzem. Cały czas padało, dlatego nie mogliśmy 

spędzać dużo czasu na  nie zapomnę jednak dnia, w którym poznałam Karolinę i Basię. Z początku dziewczyn-

ki wydawały mi się bardzo nieśmiałe i nieufne, jednak szybko udało nam się zaprzyjaźnić. Okazało się, że one 

mieszkają w domku obok mojego, dlatego też mogłyśmy dużo czasu spędzać razem.  

 Pewnego dnia, w tajemnicy przed rodzicami, wybrałyśmy się razem z Karoliną i Basią na plażę w po-

szukiwaniu muszki. Długo spacerowałyśmy brzegiem morza, zbierając ciekawsze okazy. Zajęte wspólną roz-

mową, nie zauważyłyśmy, że zrobiło się późno i nie potrafimy same wrócić do domu. Na plaży nie było już ni-

kogo. Wszystkie bałyśmy się ciemności. Nagle zobaczyłyśmy małe światełko w oddali. Okazało się, że nasi 

zaniepokojeni rodzice, zaczęli nas szukać. Bardzo się z tego ucieszyłyśmy. Ich widok sprawił nam ogromną 

radość. 

 Z tego wydarzenia wyniosłam naukę, że nie wolno wychodzić z domu bez zgody rodziców i  pomimo 

deszczowej pogody wakacje te będę miło wspominać. 

        Patrycja Banasiak IV b 
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W czwartek  (29.09.) wybraliśmy się na ognisko kla-

sowe. Wyszliśmy  spod szkoły i szliśmy dwadzieścia minut. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, pani rozpaliła ognisko. Wszyscy 

pobiegliśmy w stronę lasu, aby znaleźć sobie patyk, na którym 

zawiesilibyśmy sobie kiełbaski. Kiedy  zjedli kiełbaskę, niektó-

rzy wyruszyli do lasu z nadzieją, ż znajdą grzyby. Po lesie chodziliśmy z piętnaście minut. Później 

wróciliśmy i zrobiliśmy sobie podpiekany chleb i pianki. Dodatkowo okazało się, że Nasz kolega Michał 

obchodził urodziny, więc otrzymaliśmy od niego słodki 

poczęstunek. Z napełnionymi brzuchami zaczęliśmy po 

sobie sprzątać. Każdy wziął swoje rzeczy i ustawiliśmy 

się w parach. Pani przeliczyła nas, aby się dowiedzieć, 

czy są .  Po przeliczeniu ruszyliśmy w drogę. Po powrocie 

do szkoły  niektórzy poszli prosto do autokaru. Pozostali 

zaś zostali na dodatkowe zajęcia. Myślę, ż ognisko klaso-

we udało się nam i  są zadowoleni. 

Karolina Kryszkiewicz Va 

 27 września o godz.  11.00 w obecności zaproszonych 

darczyńców, gości oraz delegacji szkoły oficjalnie został 

otwarty Szkolny Plac Zabaw.  

 Przybyli darczyńcy oraz zaproszeni goście w pierwszej 

kolejności uczestniczyli w oficjalnym otwarciu placu. Każdy z 

przybyłych osób otrzymał znaczek z napisem „Przyjaciel szko-

ły”. Po krótkim wstępie p. Anna Królik zaprosiła do symbolicz-

nego przecięcia wstęgi Wójta Gminy Tadeusza Bulika, Dyrek-

tora Szkoły Stanisława Wójcika, Przewodniczącą Rady Rodziców Joannę Pawlak oraz Przewodni-

czącego Samorządu Uczniowskiego Wojciecha Pazia. Szkolny Plac Zabaw oficjalnie został otwar-

ty. Następnie ksiądz proboszcz Jerzy Mackiewicz poświęcił plac, by Bóg miał pod opieką wszyst-

kie bawiące się tu dzieci. 

 Kolejna część uroczystości odbyła się w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. 

Wszystkich zebranych przywitała p. Anna Królik, która przypomniała słowa Borysa Pasternaka 

„żyć – oznacza wciąż wyrywać się do przodu, do czegoś wyższego, 

doskonalszego, wyrywać się i starać dotrzeć”. Te słowa odnoszą 

się właśnie do pracy szkoły, która stale wytycza sobie nowe cele, 

by polepszyć warunki nauki i zabawy dzieciom. Słowa wstępu za-

brał również p. dyrektor Stanisław Wójcik, który  opisał proces 

zbierania pieniędzy na budowę placu oraz sam przebieg prac.  
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REBUS 1 

 
 

REBUS 2 

 

 29 wrzesnia o godz. 8.30 dziesięcioro uczniów z naszej klasy   

w  „Ginące zawody” w Skansenie w Kuligowie. Uczniowie mieli  wykonywać  

i ćwiczyć się w metodzie wycinanek, obejrzeć pracę dawnych  tkaczek, kowa-

la i garncarza.  Uczniowie zwiedzili również , w którym widzieli skrzynie  

z dawnych czasów, wóz z czasów Bi-

twy Warszawskiej. 

Uczniowie na zakończenie posili się 

kiełbaskami i pączkami. Na pamiątkę 

każdy z uczestników otrzymał pa-

miątkowy dyplom. Uczniowie wrócili 

do szkoły o godz. 14.00 

Paulina Wrona i  

Adrianna Kaszuba Va 

 

a. Jak dołożyć do tej figury 3 zapałki tak, żeby figura przedstawiała sześcian? 

b. W jaki sposób przesunąć 2 zapałki i dołożyć jedną tak, żeby otrzymać 2 romby? 


