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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Mamy już grudzień. Jak ten czas szybko mija. Pojawił się 

pierwszy śnieg i pierwsze przymrozki. Trzeba ubierać się ciepło, sto-

sownie do pogody. Ale w naszej szkole nie grożą nam chłodne dni, bo 

dzieję się tak dużo, że atmosfera roz-

grzeje każdego. 

 U nas w grudniu odbyły się: 

Wycieczki klas V i VI do pałacu w 

Chrzęstnem. Tak nie daleko, a atrakcji 

co niemiara. 

Jak co roku uczciliśmy ob-

chody Święta Niepodległości 

uroczystym apelem. 

Prężnie działające koło wolontariatu odwie-

dziło Schronisko w Józefowie koło Legionowa, za-

wożąc im zebraną w szkole karmę. 

Uczniowie uwielbiają 

bawić się na dyskotekach 

i dlatego dla klas IV, V, 

VI –tych zorganizowano muzyczną im-

prezę mikołajkową,. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z Życia Szkoły 1 

 

 

Wycieczka  

do Pałacu  

w Chrzęsnem 

2 

Dzień 

Niepodległości 

3 

Z wizytą u czworo-

nożnych przyjaciół 

3 

A muzyczka gra... 4-5 
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 W dniu 2 listopada odbyła się wy-

cieczka klas VI-tych do Pałacu w Chrzę-

snem. Po dojechaniu i zwiedzeniu pałacu 

tworzyliśmy wierszyki ze słynnym pisa-

rzem — Michałem Książkiem, który czytał 

nam różne śmieszne rymowanki. Pisarz po-

prowadził zajęcia literackie p.t.” O co 

chodzi z tym pisaniem?”. W czasie zajęć 

zostały nagrodzone najaktywniejsze osoby długopisami i 

smyczami do zawieszania. Później odbyło się spotkanie z 

autorami książki o Gruzji Anną Dziewit – Meller i Marci-

nem Mellerem. Goście opowiadali o przygodach, które ich 

spotkały w Gruzji i tworzeniu książek podróżniczych. W 

czasie ich wykładu były wyświetlane slajdy ze zdjęciami z 

podróży. Na zakończenie rozdawano autografy i była moż-

liwość zakupu książek. 

 Wycieczka była interesująca. W pierwszej części 

dobrze się bawiliśmy podczas tworzenia wierszyków, a 

później dużo dowiedzieliśmy się o odległym kraju i zwy-

czajach mieszkańców Gruzji. 

Dawid Pachulski, Kacper Roczniak VI b 

 

 8 listopada uczniowie klas V-tych również udali się 

do wspomnianego pałacu. Ich celem było pogłębienie wie-

dzy na temat  Cypriana Kamila Norwida . W Pałacu w 

Chrzęsnem została przygotowana wystawa o pisarzu oraz 

prezentacja multimedialna. 
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 Szkolne Koło Wolontariatu przez dłuższy czas zbierało karmę dla zwierząt. Postanowili 

ją przekazać podopiecznym Schroniska dla Zwierząt w Józefowie koło Legionowa, gdzie swój 

dom znalazło 184 zwierzaczków. Pojechali tam 16 listopada. Uczestnicy wycieczki mieli oka-

zję poznać historię kilku z nich oraz zapoznać się z pracą przy opiece nad tymi zwierzętami. 

Pogoda nie sprzyjała, ale widok kudłatych pyszczków rozgrzewał uczniowskie serca. Zwierzę-

ta czekają na adopcję. Może znajdzie się chętny, który przygarnie psa? Zachęcamy. 

 „Jesteśmy Polką i Polakiem…” I właśnie dlatego 

10 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji 98 

rocznicy odzyskania niepodległości. Uczennice klasy 6 

recytowały wiersze patriotyczne, a następnie przedsta-

wiły prezentację dotyczącą dnia 11 listopada. Na dźwięk 

wspomnianej wyżej piosenki uczniowie machali zrobiony-

mi własnoręcznie flagami Polski.  

 O takich świętach każdy powinien pamiętać i wy-

wieszać flagi przed domem, ukazując w tym samym swój 

patriotyzm. Nie zapominajcie o tym, przy następnym 

święcie. 

Klasa Vb   
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,,Dyskoteka się udała,  

bo muzyczka sobie grała. 

Sobie ładnie potańczyłam  

i się fajnie zabawiłam”  

Wiktoria Oparzela kl. Vb 

,,Na dyskotece były ciekawe konkursy: ta-

niec z balonem, krzesełka, łączenie róż-

nych części ciała w parach”  

Sandra Rosa kl. Vb 

 

,,Lubię jak odbywają się dyskoteki, można 

było się  wyszaleć i pobawić” 

Karolina Maniecka kl. Vb 

 

,,Królem i królową balu zostali: Dominik Gra-

bowski i Kinga Szymuta. Wybranie króla i 

królowej balu odbyło się po przez głosowa-

nie”  Marta Szczepańska kl. Vb 

 

 

,,Założyłem się z 

bratem ciotecz-

nym, kto zatań-

czy z większą ilo-

ścią dziewczyn. 

Ja  wygrałem” 

Damian Pawlak  

kl. Vb 
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