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MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 

 

 

   

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

2 

Jestem pierwszo-

klasistą!!! 

3 

Dzień Papieski 4 

Zagadki matema-

tyczne 

5 
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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! 

 Witamy po dłuższej przerwie. Trochę z opóź-

nieniem, ale jesteśmy. W dzisiejszym numerze ma-

my dla was relacje z imprez i uro-

czystości, które odbyły się w paź-

dzierniku, czyli: 

Pasowanie na pierwszoklasistę, 

Obchody Dnia Edukacji Naro-

dowej, 

Apel z okazji Dnia Papieskiego. 

 Przypominamy również o trwa-

jącej do końca listopada akcji 

„Podaruj książkę bibliotece”, w któ-

rej możecie przekazać na rzecz bi-

blioteki szkolnej książki,  które już 

przeczytaliście i nie będziecie do 

nich wracać. Biblioteka  przyjmie każdą książkę, 

która jest w dobrym stanie. Zapraszamy do wzięcia 

udziały w akcji. 

Redakcja 
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 Dnia 11 października o godzi- nie 12:00  odbyła się akademia 

z okazji Dnia Nauczyciela. Cała szkoła zgromadziła się na dużej sali 

gimnastycznej i odśpiewała jedna zwrotkę hymnu szkolnego. Potem w 

skupieniu słuchała przedstawienia w wykonaniu klasy 5b , które zasko-

czyło nas odrobiną żartu. Przedstawienie zostało przygotowane przez 

kółko teatralne, prowadzone przez panią Katarzynę Brodzik.  W y -

słuchaliśmy również pana dyrektora i przewodniczącego rady rodzi-

ców. Potem w godnej postawie od-

śpiewaliśmy jedną zwrotkę hymnu 

szkolnego. Tak zakończyło się co-

roczne święto Dnia Nauczyciela. 

Aleksandra Getka z klasy 6a 
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 Dnia 18.10.2013r. o godzinie 

11.00 w obecności zaproszonych 

gości odbyło się uroczyste ślubo-

wanie klas pierwszych. Uczniowie 

wraz z wychowawcami panią Do-

rotą Sochą i panią Barbarą Siwińską przygotowali  przedstawienie, 

podczas którego udowodnili wszystkim, że zasługują na miano pierw-

szaka. Po wspaniałym występie dyrektor szkoły pasował  ,,magicznym 

ołówkiem” nowych absolwentów naszej szkoły. 

 Mamy nadzieje, że nowi uczniowie w naszej szkole znajdą swój 

drugi dom i z każdym dniem będą 

poszerzali swoją wiedzę o świe-

cie.  

Wszystkim absolwentom życzymy 

owocnych wyników w nauce. 

Natalia Grześkowicz VIa 
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 Dnia 22 października na dolnym korytarzu naszej szkoły odbył 

się apel upamiętniający dzień papieski. Wybrane osoby z klas 5 przy-

gotowały dla nas krótką recenzje na temat Jana Pawła II. Przedsta-

wili kilka wierszy. W czasie apelu wręczono również dyplomy za 

uczestnictwo w konkursie poezji religijnej "Usłysz Panie moje słowa". 

Otrzymali je następujący uczniowie: Wiktoria Zalewska z 2b, Filip 

Getka z 3a, Daria Średnicka z 3a, Łucja Rasińska z 5a, Zuzanna Ru-

rarz z 5b, Justyna Zdunek z 5b.  

 Na zakończenie cała szkoła zaśpiewała jego z ulubionych piosen-

kę polskiego papie-

ża ,,Barkę’’. 

Aleksandra Getka  

z klasy 6a 
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Zagadka 1 
Kilka rozwiązań zagadki nr 1 

Zagadka 2 
Podajemy rozwiązanie zagadki nr 2 

Zagadka 3 
Ułożono z zapałek szesnaście jednakowych kwadra-

tów. Czy na pewno nie ma na rysunku więcej kwa-

dratów? Policz dobrze!  

Usuń najmniejszą liczbę zapałek tak, aby nie zo-

stał ani jeden kwadrat 


