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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Za oknem pięknie, wokół zielono i ciepło. A my staramy się 

wytrwać w szkolnych ławkach niczym średniowieczni rycerze 

w swoich zbrojach z książką - tarczą przy boku. Uczymy się pil-

nie, chętnie przebywamy na świeżym powietrzu, ale 

i czytamy gazetkę szkolną. W tym numerze: 

Lekcja historii na żywo - spotkanie ze średnio-

wiecznymi rycerzami; 

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika; 

Jak przebiegały Szkolne Dni Matematyki; 

Biwak Zuchów i złożenie OBIETNICY ZUCHOWEJ; 

„Spotkania z muzyką” - koncert dla klas II i III w 

Gminnym Centrum Kultury ;  

Lekcja w kinie dla klas I i II, czyli wszystko o reklamie; 

Jak spędziły w szkole wieczór filmowy klasy 5A i 5B; 

Przebieg Obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole; 

225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 

uroczysta akademia z tej okazji; 

Życzymy miłej lektury. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Spotkanie ze śre-

dniowiecznymi ry-

cerzami 

2 

Pasowanie  pierw-

szoklasistów na czy-

telnika 

Dni Matematyki 

3 

 

 

 

4-5 

Zuchy 6 

Spotkania z muzyką 7 

Lekcja w kinie 7 

Wieczór filmowy 

klas VA i VB 

Dnia Ziemi 

Konstytucja 3 Maja 
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8-9 

10 

  

  

  

  

K W I E C I E Ń  2 0 1 6     N U M E R  V  

Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 

Zamieszczam sprostowanie: artykuł z III numeru „Wieści szkolnych” pt. „Zabawa 

choinkowa” napisał Łukasz Kaszuba z kl. VI B 

Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Sylwia Chądzyńska  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

sylwiabiblioteka@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest pre-

miowana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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 Dnia 07.04.16r na małej sali gimnastycznej naszej szkoły podstawowej odby-

ło się spotkanie z rycerzami. Było ich dwóch i mieli na sobie średniowieczne zbroje 

rycerskie. Prowadzili oni tę lekcję bardzo interesująco i zabawnie. Na początku 

pokazali nam jak odbywa się pasowanie na rycerza. Nasz kolega Przemek, zgłosił 

się jako chętna osoba. To właśnie na nim zademonstrowano ten zwyczaj. Nasi kole-

dzy mogli również wziąć 

udział w konkursie, który 

polegał na uniesieniu bardzo 

ciężkiego miecza. Dzięki 

temu chłopcy wykazali się 

odwagą i siłą. Jednak nie 

wszyscy poradzili sobie z 

tym zadaniem. Rycerze po-

kazali nam również, jak mo-

głaby wyglądać ewentualna 

bitwa. Pokazywali nam tak-

że różne miecze i pozwolili 

nam je obejrzeć.  

Na koniec wyjęli dyby - ta-

kie urządzenie, w którym 

wycięte były otwory 

na głowę i ręce. 

Wszyscy, którzy 

chcieli, to mogli je 

tam włożyć. Bardzo 

podobała nam się ta „ 

żywa lekcja historii”. 

Byliśmy bardzo zado-

woleni. 

                                                                                   

Dominika Elak Kl.6b  
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 Pasowanie odbyło się 8 kwietnia o godz. 10.00 na małej sali gimnastycznej. Przedsta-

wienie przygotowała klasa VB. W tym dniu pierwszaki już obeznane z biblioteką, systemem 

wypożyczania i oddawania książek, zdawały egzamin ze znajomości baśni. 
Na wstępie aktorzy przedstawili zachętę do ksiąg w postaci sentencji. Następnie pierwszaki 

dowiedziały się, jakie korzyści płyną z czytania: książki wzruszają, bawią, uczą, ćwiczą pa-

mięć, rozwijają wyobraźnię, przedstawiają świat bohaterów autentycznych i baśniowych.  

Tych ostatnich, czyli baśniowych bohaterów pierwszoklasiści odgadywali prawidłowo z podpo-

wiedzi kl. VB 

Na pamiątkę pasowania, każdy z uczniów otrzymał zakładkę do książek, dzięki czemu będzie 

zawsze pamiętał, że kartek nie można zginać, tylko miejsce, w którym się skończyło czytać 

należy zaznaczyć zakładką. Uczniowie wspólnie z panią bibliotekarką odczytali wierszyk na 

odwrocie zakładki i już oficjalnie stali się czytelnikami biblioteki. Pani bibliotekarka poinfor-

mowała również uczniów, że od momentu pasowania pierwszaki mogą wypożyczać trzy książki 

jednocześnie na okres 1 miesiąca. 

Na zakończenie głos zabrał Dyrektor Szkoły Stanisław Wójcik, który podkreślił, jak ważnym 

miejscem jest biblioteka oraz, że książki warto czytać… 

Biblioteka za-

prasza do zwie-

dzenia zaczaro-

wanej krainy 

książek, którą 

uczniowie sami 

odkryją w niej :) 

Sylwia Chądzyń-

ska - bibliote-

karka 
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14 kwietnia odbyło się podsumowa-

nie ,,Dni Matematyki”. W ciągu paru dni 

odbyło się wiele konkursów dla wszyst-

kich klas. 

W klasach 1-3 uczniowie brali udział w konkursie o tematyce ,,Zwierzaki-

figuraki”, a uczniowie z klas 4-6 wykonywali witraże z figur geometrycznych.  

Odbywały się też turnieje ma-

tematyczne. Wszystkie klasy 

brały udział w turnieju rachunku 

pamięciowego. Zwycięzcy z tego 

konkursu w klasach 4-6 wzięli 

udział w konkursie ,, Jeden z 

sześciu”. Wyłoniony został zwy-

cięzca, czyli mistrz matematyki 

w roku szkolnym 2015/2016 -  

Łukasz Kaszuba z kl. 6b. 

W klasach 1-3 w konkursie ,, Mistrz 
liczenia” zwycięzcami zostali: 

W kategorii klas pierwszych - Szy-

mon Dziążak z klasy 1a 

W kl.2a – Marcel Rosa 

W kl.2b – Szymon Mróz 

W kl.2c – Norbert Augustyniak 

W kl.3a – Piotr  Rossa 

W kl.3b – Kacper Turkiewicz 

 

W konkursie ,, Zwierzaki- figuraki 
zwycięzcami zostali: 

 

I Jakub Czuba kl. 3a 

II Irmina Bakiera kl. 1a 

III Wiktor Klusek kl. 2a 
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W konkursie ,, Mistrz rachunku pamięciowego” w klasach 4-6 zwycięzcami zo-
stali: 

W kl.4a - Kacper Wilkowski 

W kl.4b - Filip Gawlik 

W kl.5a - Aleksandra Mróz 

W kl.5b - Wiktoria Szymańska  

W kl.6a - Szymon Malinowski  

W kl.6b - Łukasz Kaszuba 

A w konkursie plastyczny  

w klasach 4-6 o tematyce  

,, Witraż z figur geometrycz-
nych”  

zwyciężyli: 

Magdalena Lewandowska kl. 4a 

Łukasz Kaszuba kl. 6b 

Szymon Malinowski kl. 6a 

W czasie akademii uczniowie z 

klas: drugich, czwartych i pią-

tych przedstawiali repertuar 

wierszy, scenek teatralnych i 

prezentacji multimedialnych o ciekawych liczbach. 

Mam nadzieję, że takie ,, Dni Matematyki” będą się odbywały co roku w naszej 

szkole. 

Daria Średnicka VA 
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 W nocy z dnia 08 na 09.04.2016r. zuchy z klas II i III uczestniczyły w Nocnym Biwa-

ku w naszej szkole. Biwak opierał się głównie na przypomnieniu Zuchom o Prawie Zucha i 

przygotowaniu zuchów do uroczystości złożenia Obietnicy Zuchowej, która jest najważniej-

szym wydarzeniem w ciągu roku w życiu każdej Gromady Zuchowej Związku Harcerstwa Pol-

skiego.  

Podczas nocy spędzonej w szkole dzieci solidnie utrwaliły sobie poszczególne punkty Prawa 

Zucha poprzez: 

1. Próbę miłości i śpiewu (do punktu Zuch Kocha Boga i Polskę).  

2. Próbę strachu „Łowienie żaby” (Zuch jest dzielny). 

3. Próbę wyparzania języka – zjedzenie ostrych kanapeczek (Zuch mówi prawdę).  

4. Próbę plastyczną- namalowanie swojego obowiązku i stworzenie obrazka do pracy zespoło-

wej Drzewko Naszych Obowiązków (Zuch pamięta o swoich obowiązkach).  

5. Próbę wytrwałości –wspólne oglądanie filmu edukacyjnego „Gwiezdny zaprzęg” (Wszystkim 

z zuchem jest dobrze).  

6. Próbę mocnego postanowienia poprawny (Zuch stara się być coraz lepszy).  

Wszystkie zuchy poprawnie przeszły próby i zadowalająco wykonały zadania wykazując się 

cechami, które powinien posiadać prawdziwy zuch. Po licznych emocjach, wrażeniach doje-

chała do nas pizza, przy której wspólnie miło spędziliśmy czas. Po śniadaniu o godzinie 7.00 

uśmiechnięte, choć niewyspane dzieci z radością zostały odebrane przez rodziców. 

M. Bakiera  

29.04.2016 r. po akademii  nt. Konstytucji 3 Maja wystąpiły zuchy, które zaprezentowały się 

ze strony muzycznej jak i recytatorskiej. Opowiadały o sprawnościach jakie zdobyły i  

w obecności całej społeczności szkolnej złożyły uroczystą przysięgę.  



 7 

Dnia 14 kwietnia klasy drugie i trzecie uczestniczyły w koncercie z cyklu 
„Spotkania z muzyką„ w Gminnym Centrum Kultury. Spotkanie nosiło tytuł 

„Planeta pełna piosenek”.  

Na fortepianie grał Michał Załęski. Piosenki wykonały Martyna Ciok i Agnieszka 

Konarska. Dzieci usłyszały kompozycje solowe oraz słynne duety popularnych 

filmów i musicali. Odbyły niezwykłą podróż po krainie dźwięków. Mali melomani 

dowiedzieli się w rytm jakich przebojów bawili się ich rodzice i dziadkowie. 

Wysłuchali również utworów współczesnych artystów, takich jak Elton John i 

jego „Hakuna Matata „ z filmu „Król lew”. Piosenki Krystyny Kwiatkowskiej 

„Zuzia ,lalka nieduża” i „Najłatwiejsze ciasto w mieście”. 

Agnieszka Malinowska  
 

 

 

 

 

 
 
 
Dnia 22 kwietnia uczniowie klas pierwszych i drugich udali się na „Lekcję w ki-
nie” zorganizowaną przez Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie. 
Podczas lekcji uczniowie: dowiedzieli się czym jest reklama. Odkryli, że rekla-

ma może być źródłem ważnych informacji oraz dlaczego w reklamach występują 

znane osoby Poznali różnice między światem przedstawionym w reklamach a 

rzeczywistością. Dowiedzieli się, że reklamy otaczają nas z każdej strony.  

Lekcja prowadzona była bardzo interesująco. Szczególnie dużym zainteresowa-

niem i zaangażowaniem cieszyło dzieci wspólne tworzenie reklamy pluszowego 

misia o imieniu „Funfel”. Dobór i przekaz informacji dostosowany był do możli-

wości uczniów klas I-II. 

Na zakończenie wszyscy obejrzeli film animowany pt: „Kot w butach”. 

 

Wychowawcy klas I i II.  
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Dnia 11 kwietnia klasa Va i Vb brały udział w wieczorze filmowym. Do szkoły 
uczniowie przyszli na godz. 18:00. W sali matematycznej klasy V oglądały film 

p.t. ,,Mój biegun", który opowiadał o życiu Jasia Meli. Do jedzenia została zamó-
wiona pizza i kebab (według wcześniejszych ustaleń) . Uczniowie z uśmiechami 

wrócili do domów o godz. 22:00. 

                                       Aleksandra Mróz, kl. Va 

22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi. Z tej okazji 21.04.2016r. 

odbył się apel przygotowany przez klasę 2b pod opieką wycho-

wawczyni pani Anny Pietrzak i asystentki nauczyciela pani Sylwii 

Chodkowskiej.  

Uczniowie klasy drugiej recytowali wiersze, śpiewali piosenki na 

tematy ekologiczne. Na szczególne brawa zasłużyły dziewczynki, 

które odtańczyły taniec motyli. W drugiej części apelu uczeń 

klasy 6b Patryk Kujawski pokazał prezentację multimedialną na 

temat zagrożeń środowiska i sposobów ratowania naszej plane-

ty.  

Na zakończenie została ogłoszona akcja wiosennego sprzątania 

Dąbrówki organizowana corocznie przy współpracy wydziału 

ochrony środowiska naszej gminy. Uczniowie pod opieką nauczy-

cieli sprzątnęli teren wokół szkoły i najbliższą okolicę. W ten 

sposób nasza społeczność szkolna aktywnie włączyła się w ochro-

nę środowiska. 

Joanna Jackowska 
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Dzień Ziemi powszechnie obchodzony 22 kwietnia – jego cel to promowanie po-

staw ekologicznych w społeczeństwie, oraz uświadomienie jak kruchy jest eko-

system. Został wymyślony przez Johna McConnella, z ideą Dnia Ziemi wystąpił 

na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku. W 

2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 22 kwietnia Międzynarodowym 

Dniem Matki Ziemi. Podsumowując Dzień Ziemi to dzień w którym staramy się 

ulżyć naszej planecie Ziemi, lecz należy każdy dzień obchodzić jak ten, bo co 

da jeden dzień w którym ,,naprawiamy” naszą planetę, kiedy resztę roku nisz-

czymy jej niezwykły ekosystem, pamiętajmy o tym. 

Dawid Kłonica VIB 
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Dnia 29.04.2016 r. odbyła się akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Upamiętniając to wydarzenie, uczniowie koła historycznego, muzycznego oraz 

klasy młodsze z pomocą nauczycielek  przygotowali część artystyczną. 

    Akademia rozpoczęła się zaprezentowaniem sytuacji polityczno-gospodarczej kraju 

w tamtej epoce. W trakcie uroczystości naświetlono, jak ważne było to wydarzenie 

nie tylko dla Polski, ale również dla przyszłej Europy i zaśpiewano pieśń „Witaj majo-

wa jutrzenko”. 

    Drugim wątkiem tematycznym akademii były obchody dnia flagi państwowej. Młodsi 

uczniowie przygotowali z tej okazji kotyliony i flagi oraz wykonali o niej wiersze i pio-

senki.             

Julia Ryst 6B 


