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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

 

 

   

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Rozpoczęcie roku  

2013/2014 

2 

Rocznica urodzin 

C.K. Norwida 

3 

X Plener malarski 

„Wspomnienie 

miejsc dzieciństwa 

Cypriana Norwida  

4 

Wybory do Samo-

rządu Uczniow-

skiego 

5 

Zagadki matema-

tyczne 
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W R Z E S I E Ń  2 0 1 3      N U M E R  I  

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! 

Witajcie w nowym roku szkolnym 

2013/2014. 

Zapewne jesteście pełni zapału do nowych obowiąz-

ków szkolnych oraz ciekawi, co w tym roku Was spo-

tka. Miejmy nadzieję, że ten rok minie szybko i po 

Waszej myśli. 

Wrzesień obfitował już w wiele ciekawych wyda-

rzeń: 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

Udział naszych uczniów w X Plenerze Malarskim 

„Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana 

Norwida” w Sulejowie, 

Apel z okazji obchodów rocznicy 192 rocznicy 

urodzin naszego patrona C. K. Norwida, 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

Życzymy miłej lektury. 

 

Redakcja 
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 Dnia 2 września  szkoła 

znów zaczęła żyć. Gwar na pla-

cu szkolnym, nadjeżdżające 

autobusy z tłumem dzieci, 

śmiechy, rozmowy o minionych 

wakacjach sprawiły, że każdy z 

uśmiechem na twarzy witał no-

wy rok szkolny. Uroczystość 

rozpoczęła się na dużej sali 

gimnastycznej o godz. 9.00. Po 

wprowadzeniu sztandaru i od-

śpiewaniu zwrotki hymnu pań-

stwowego głos zabrał Dyrektor 

Szkoły —Stanisław Wójcik.  

 W swoim przemówieniu 

zwracał uwagę na potrzebę 

systematycznego uczenia się i 

działania już od początku roku 

szkolnego, współpracy z rodzi-

cami oraz chęci do działania 

przez cały rok szkolny. Życzył 

również wszystkim udanego 

powrotu do szkoły i samych 

sukcesów w postawionych so-

bie celach. Z wielką radością 

powitał również nowych pierw-

szoklasistów, przed którymi 

jeszcze najdłuższa droga do 

osiągnięcia wymarzonego celu. 

Redakcja 
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 Dnia 24 września nasza 

szkoła obchodziła rocznicę 

urodzin Patrona - Cypriana 

Kamila Norwida. W związku z 

czym o godzinie 11:00  odbył 

się apel upamiętniający 192 

rocznicę jego urodzin. Na po-

czątku apelu cała szkołą  od-

śpiewała jedną zwrotkę hym-

nu państwowego. Uczniowie 

uczęszczający na koło te-

atralne przygotowali  krótkie 

przedstawienie opowiadające o 

życiu i twórczości Norwida.  

Zachwycili nas  recytacją naj-

piękniejszych utworów Patrona. 

Usłyszeliśmy również dwa 

utwory poezji śpiewanej. Jeden 

z nich nosi tytuł ,, W Wero-

nie.'' Apel zakończył się uro-

czystym wyprowadzeniem 

sztandaru oraz odśpiewaniem 

jednej zwrotki hymnu szkolne-

go. 

 Apel choć krótki, przybli-

żył naszym uczniom sylwetkę 

Cypriana Norwida. 

                                                

Natalia Grześkowicz                                                                                           

Aleksandra Getka     
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 Dnia 18.09.2013r. odbył się wyjazd uczniów naszej szkoły na plener malarski do dwor-

ku w Sulejowie. Przeprowa-

dziliśmy wywiad z jedna z  

uczestniczek tego wyjazdu- 

Ewą Staśkiewicz z klasy 6a.  

 - O której godzinie wyje-
chaliście ze szkoły? 

- Wyjechaliśmy ze szkoły o 

9:30. 

- Gdy dojechałaś na miejsce 
jakie były Twoje wrażenia? 

- Byłam zaskoczona wielko-

ścią dworku, trochę się de-

nerwowałam, że trzeba było 

to wszystko namalować. 

- Jakich przyborów malar-
skich używałaś do wykonania swojej pracy? 

- Używałam pasteli suchych, ołówka grafitowego, oraz gumki chlebowej. 

- Ile czasu było na namalowanie rysunku? 

- Na namalowanie rysunku mieliśmy 3 godziny. 

-Ile było uczestników i czy miałaś dużą konkurencję? 

- Było około 40 uczestników, owszem miałam dużą konkuren-

cję. 

- Na co jurorzy zwracali szczególną uwagę przy ocenianiu ? 

- Jurorzy zwracali szczególną uwagę na estetykę pracy i 

jej wykonanie. 

-Czy uważasz, że coroczny plener malarski rozwija Twoje 
zainteresowania plastyczne i dlaczego? 

-Tak, bo mogę ćwiczyć moją ulubioną technikę plastyczną. 

- Czy jesteś z Siebie dumna? 

- Tak jestem, ponieważ uważam, że dzięki tym plenerom 

poprawiam swoje umiejętności plastyczne. 

Z Ewą Staśkiewicz rozmawiały Natalia Grześkowicz i Alek-

sandra Getka z klasy VIa 
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 Dnia 26 września o godzinie 10.00 w Sali gimnastycznej 

naszej szkoły odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. 

W wyborach swoje głosy oddawali uczniowie klas 4-6. Prze-

wodniczącą wyborów była Pani Aneta Brzóska, natomiast zdję-

cia robił Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Wójcik. Do samorzą-

du kandydowali:  

Anna Zielińska  – IV a,  

Patryk Kujawski — IV b,  

Natalia Kaszuba — V a,  

Daria Banasiak — V b,  

Natalia Grześkiewicz — VI a,  

Jakub Średnicki — VI b.  

 Każ-

da klasa 

miała wła-

sny stolik, 

przy któ-

rym siedziała osoba pilnująca poprawności od-

dawania głosów, wśród nich byli: Wiktoria 

Królik, Weronika Malinowska, Kamila Chaciń-

ska, Katarzyna Chacińska, Sebastian Stankie-

wicz i Zuzanna Rurarz. Po wyborach uczniowie Magdalena Balcer, Przemek 

Stankiewicz, Dawid Kłonica i Julia Pawlak pod 

nadzorem Pani Anety w Sali historycznej po-

liczyli głosy.  

 Zwycięzcą głosowania okazał się Jakub 

Średnicki z klasy VIb, który obejmie funk-

cję Przewodniczącego Samorządu Uczniow-

skiego, zaś jego zastępcą będzie Natalia 

Kaszuba z klasy Va. 

Wygranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy w samorządzie. 

Natalia Kłębek i Aleksandra Elak VIb 
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Zagadka 1 
 Przestaw 4 zapałki z 16 aby uzyskać 3 kwadraty 

Zagadka 2 
Usuń 5 zapałek z 25 tak, aby pozostało 6 kwa-

dratów  

Dla najmłodszych: 

Policz, ile prostokątów ukryło się na rysunku? 


