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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Kolejny miesiąc minął, a do końca roku szkolnego zostały 

tylko dwa miesiące. Z pewnością wyczekujecie go, a ciepła pogo-

da na dworze nie sprzyja myśleniu o szkole. W czasie deszczu 

zachęcamy jednak do przeczytania kolejnych 

artykułów opisujących wydarzenia z kwiet-

nia. W tym numerze: 

Opis wyjazdu naszej Gromady Zuchowej do 

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loret-

to koło Kamieńczyka, 

Relacja z wyjazdu 

uczniów klas czwartych do Warszawy na 

przedstawienie „Odys i bogowie Olimpu” oraz 

interaktywną wystawę 

„Pompeje — w cieniu wulka-

nu”, 

Podsumowanie apelu z okazji Dnia Ziemi, 

który został przygotowany przez uczniów klasy 

II b, 

Kolejne zwycięstwo naszych uczennic, tym 

razem w kategorii piłki ręcznej. 

Życzymy miłej lektury. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Zuchy w Loretto 2 

Otoczeni historią 

starożytnych miast 

3 

Dzień Ziemi 4-5 

Zwycięstwo w piłce 

ręcznej dziewcząt 

6 
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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! 
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 Wyjazd 9 kwietnia do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto był uczcze-

niem Roku Życia Konsekrowanego . Pobyt zaowocował wysłuchaniem prelekcji s. Klary Bielec-

kiej na temat sanktuarium i  życia w klasztorze. Leśną ścieżką zuchy dotarły nad rzekę Li-

wiec oraz aktywnie uczestniczyły w Leśnej Drodze Krzyżowej, 

która zaprowadziła je aż do Cmentarza Sióstr Loretanek. Końco-

wym i bardzo ważnym wydarzeniem dla Gromady było ognisko, 

przy którym została złożona OBIETNICA ZUCHOWA nowych 

członków Gromady, jak również Obietnica Zuchów Sprawnych.  

Małgorzata Bakiera 
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 Z takim właśnie przesłaniem wyjechali do Warszawy uczestnicy wycieczki 

edukacyjnej, czyli uczniowie klas czwartych. Wyjazd odbył się 20 kwietnia. 

Wśród punktów zwiedzania był Pałac Nauki i Kultury, gdzie uczniowie obejrzeli 

przedstawienie p.t.: „Odys i 

bogowie Olimpu” oraz uczest-

nictwo w interaktywnej wysta-

wie na Stadionie Narodowym 

„Pompeje — w cieniu wulkanu”.  
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 W  dniu  

24 kwietnia  na 

dużej  sali gim-

nastycznej  od-

był się apel  z 

okazji Dnia Zie-

mi, którego tytuł 

brzmiał „Jak 

rozweselić Zie-

mię”. Cała część 

artystyczna  została przygotowana przez  klasę 2b pod opieką 

pani Urszuli  Bartosiak.  Bohaterami przedstawienia były zarów-

no realistyczne i nierealistyczne postacie. Występowały dzieci 

bawiące się bez-

trosko na łące,  

ale także swój 

głos zabrała 

brudna rzeka, 

zaśmiecony las i 

chora od zanie-

czyszczeń pani 

ziemia.  Cdn... 
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Przesłanie końcowe miało uzmysło-

wić widowni  potrzebę segregacji śmieci i 

dbania o środowisko. Naszą szkołę odwie-

dziły również trzy panie: Grażyna Bober, Barbara Skotnicka, Barbara Nowacka, które zapre-

zentowały swoje rękodzieła wykonane z materiałów ekologicznych lub pozyskanych z elemen-

tów które miały trafić do śmieci. Pani wicedyrektor Joanna Jackowska wręczyła na  zakoń-

czenie dyplom i nagrodę dla Rasińskiej Patrycji  za 

udział w konkursie plastycznym „Drzewa naszych lasów” 

oraz Kamili Chacińskiej za udział w konkursie na prezen-

tację multimedialną  p.t.: „Przyjaciel lasu” . 

Amelia Tyczyńska 6b 
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 Coroczny turniej piłki ręcznej dla szkół podstawowych  odbył się  we Wszeborach  27 

kwietnia. Wśród drużyn z Wszebor , Guzowatki,  Józefowa  i Dąbrówki nasza okazała się 

najlepsza. Zwycięski skład reprezentowały uczennice Banasiak Daria, Kaszuba Natalia, Za-

remba Weronika, Mędrzycka Oliwia, Getka Dominika, Bereda Ada, Jachacy Aleksandra, Ja-

chacy Patrycja, Zdunek Justyna, Królik Wiktoria. Zwycięstwo zaowocowało kolejnym pucha-

rem i medalami dla zawodników. 


