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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

Witajcie! Za oknem już mróz, a w szkole słychać już na przerwie roz-

mowy o klasowych wigiliach, świątecznych prezentach i zimowej prze-

rwie świątecznej. A w listopadzie troszkę spokoj-

niej w szkole, ale jak zwykle mamy o czym pisać: 

Internetowy Teatr dla szkół zaprosił naszą 

szkołę na kolejne przedstawienie. Tym ra-

zem przygotował je Teatr w Toruniu, a spektakl nosił tytuł 

„Dziób w dziób”. 

Jak co roku Święto Niepodległości jest obcho-

dzone na dużej sali gimnastycznej. Uczniowie podnio-

słymi słowami i pieśniami patriotycznymi wzniecali w 

nas promień patriotyzmu. 

W listopadzie trwała również akcja pomocy bez-

domnym zwierzętom. Uczniowie przynosili do szkoły karmę dla 

psów i kotów przebywających w Schronisku w 

Józefowie. 

W tym roku szkoła włączyła się w akcję Szla-

chetna Paczka. Przygotowujemy paczkę dla po-

trzebującej rodziny. Prosimy, pomóżcie nam w 

jej skompletowaniu. 

Rusz głową, czyli rozwiąż zagadki .matematyczne. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Internetowy  

Teatr dla szkół 

2 

Święto  

Niepodległości 

3 

Pomoc bezdomnym 

zwierzętom 

4 

Przygotowujemy 

paczkę potrzebują-

cej rodzinie 

5 –6 

Rusz głową 7 
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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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 Dnia 06.11.2014r. o godz.11:00 klasy szóste obejrzały 

transmisje internetową na żywo spektaklu ,,Dziób w dziób''. Przed-

stawienie było przeznaczone dla klas gimnazjalnych i szkół podstawo-

wych. Artyści którzy tam występowali często używali języka młodzie-

żowego. Spektakl opowiadał o gołebiach, wróblu i kocie. Bardzo rozba-

wił nas okrzyk gołębi ,,Kto nie skacze ten nie gołąb''. Były sceny za-

równo zabawne jak i smutne. Występowały świetne efekty specjalne, 

a sceneria zachwycała. Było widać, że artyści i wszyscy pracujący 

przy spektaklu bardzo się starali. Myślę, że uczniom klas szóstych 

bardzo spodobało się to przedstawienie.    

Julia Pawlak kl.6 b                                                                           
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 Zebrani na uroczystości uczniowie mogli poznać hi-

storię utraty państwowości, a następnie prześledzić drogę 

jej odzyskania. Było to możliwe dzięki przygotowanej przez 

koło historyczne prezentacji multimedialnej. Uroczystości 

towarzyszył podniosły nastrój, 

obecny był sztandar szkoły, a 

uczniowie mieli kokardy i cho-

rągiewki w biało-czerwonych 

kolorach. Koło muzyczne wystą-

piło z krótkim koncertem pieśni 

patriotycznych.  

 Akademia była przygotowana tak, by włączyli 

się w nią również widzowie, dla nich przygotowano 

krótki test wiedzy historycznej. W trakcie apelu 

odczytany był również list Prezydenta Bronisław Ko-

morowskiego. Pani Katarzyna Brodzik 

odczytała też nazwiska uczniów naszej 

szkoły, którzy wzięli udział w konkur-

sie organizowanym przez GCK w Dą-

brówce pt. „ Liryki o niepodległej”. Je-

steśmy dumni z Weroniki Lewandow-

skiej, która zajęła w nim I miejsce, a 

także z wyróżnionej Oliwii Mędrzyc-

kiej.  
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 Akcja ,,Pomoc bezdomnym zwierzętom’’ zaczęła się od początku listopada. 

Przynosząc do szkoły pożywienie dla zwierząt pomagamy schronisku w Józefo-

wie. Mile widziany jest pokarm dla psów i kotów.  Wieloletnia znajomość Pani 

Wice Dyrektor Szkoły Joanny Jackowskiej ze schroniskiem daje nam  pewność, 

że schronisko jest bezpieczne.  W akcji pomoc bezdomnym zwierzętom zaanga-

żowało się nie wielu uczniów około 5 osób z każdej klasy. Zachęcamy do przyno-

szenia  pożywienia dla zwierząt w kolejnych akcjach. Zwierzęta same nie kupią 

sobie jedzenia. 

W akcji zebrano: 

około 12 kg suchej karmy dla psów, 

około 3 kg suchej karmy dla kotów, 

3 duże i 5 małych puszek dla psów, 

 15 saszetek dla kotów. 

Aleksandra Jachacy, Amelia Tyczyńska kl. VIb 
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Żywność trwała: 

Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem, Konserwy 

mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w puszkach, soki, napoje 

  

Środki czystości 

Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń, Szampon, Pasta do 

zębów, Szczoteczka do zębów, Mydło/żel myjący  

Pomoce szkolne: 

Zeszyty, Bloki, Kredki, Farbki, Plastelina, Papier kolorowy, Nożyczki, Klej, 

Przybory do pisania  

 

Wyposażenie mieszkania: 

Kołdra, Koc, Poduszka, Pościel, Ręczniki  

Inne: Poszewki na poduszki, ponieważ stare są już bardzo zniszczone.  

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: lodówka(może być używana, ale w 

dobrym stanie), ponieważ ta którą rodzina obecnie posiada rodzina często się 

psuje, słabo chłodzi, niedługo nie będzie nadawała się do użytku. Stół kuchenny 

- popsuł się żelazko - poprzednie się popsuło  

 

Szczególne upominki: 

Krzysztof: model do składania za pomocą śrubek (zestaw konstrukcyjny) Barba-

ra: torba sportowa typu listonoszka mieszcząca format A4 do szkoły Zofia: ko-

smetyki kolorowe Anna: gra rodzinna planszowa Michał: samochód terenowy 

na zdalnego pilota Mariusz: tablica korkowa  

 

VII. INNE POTRZEBY: 

węgiel na zimę - jest niezbędny do ogrzania domu, a rodziny nie stać na jego za-

kup.  
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Odzież  

Lp Płeć Rodzaj 

(letnie/

zimowe/ 

przejściowe) 

Kategoria 

(bluzka, 

spodnie, kurtka 

itp.) 

Rozmiar Sylwetka Uwagi 

1 M zimowa kurtka 156 cm szczupły  

2 M  spodnie dreso-

we, sztruksy, 

czapka zimowa 

156 cm szczupły czapka - marzy 

o "uszatce" 

3 M zimowa kurtka 140 cm szczupły  

4 M  bluzki z długim 

rękawem, bluzy, 

spodnie materia-

łowe, czapka 

zimowa 

140 cm szczupły czapka - marzy 

o czapce zimo-

wej z dasz-

kiem, spodnie - 

nie jeansy. 

5 M zimowa kurtka 140 cm szczupły  
6 M  spodnie dreso-

we, bluzki z dłu-

gim rękawem, 

bluzy, czapka 

zimowa 

140 cm szczupły czapka typu 

"smerf" 

7 K  spodnie W32 sylwetka 

wysporto-

wana 

 

8 K  bluza na suwak XL damskie normalna  

9 K  spodnie W31 normalna  

Obuwie  
Lp Płeć Rodzaj (letnie / zi-

mowe / przejściowe) 
Kategoria (klapki, 

tenisówki, kozaki itp.) 
Rozmiar Uwagi 

1 M zimowe buty sportowe 41  
2 M  halówki 41 do szkoły na 

wf 

3 M zimowe trapery 41  

4 K  halówki damskie 43 do szkoły na 

wf 

5 K zimowe kozaki damskie 43  

6 K zimowe kozaki damskie 43  

7 K zimowe kozaki damskie 43  
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Rozwiązania z poprzednich 

numerów: 


