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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

Witamy Was po feriach. Już pierwszy miesiąc drugiego  za nami. 

Uczniowie jeszcze trochę zaspani, ale pełni zapału do dalszej pracy. 

Mamy nadzieję, że ten semestr minie szybko, a oceny na koniec roku 

nikogo nie rozczarują. Życzymy powodzenia. A w tym numerze: 

Jedna z uczennic naszej szkoły zdobyła I miejsce w konkursie 

na kartkę świąteczną „Boże Narodzenie na świecie, na różnych 

kontynentach”. Tą uczennicą jest Wiktoria Królik.  

Kolejny spektakl w ramach Internetowego Te-

atru dla szkół obejrzeli tym razem uczniowie klas 

III-cich. Widowisko pt.: Pacan — historia o miłości” 

bardzo spodobała się uczniom. Sprawdźcie sami, co 

napisali na ten temat. 

Uczniowie z aktywu bibliotecznego nakręcili film na konkurs 

„Książki naszych marzeń”, który został zorganizowany przez Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej. Była dobra zabawa i wspomnie-

nia. 

Do szkoły zawitała pani biolog Katarzyna Ryglicka wraz ze swoimi 

wspaniałymi okazami owadów. 

Już niedługo Dzień matematyki w naszej 

szkole. Będzie się dużo działo. Sami zobacz-

cie, co jest zaplanowane.  

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Dobyła I miejsce 2 

Internetowy Teatr 

TVP dla szkół 

3 

Książki naszych ma-

rzeń 

4 

Lekcja przyrody na 

żywo 

5 

Dzień matematyki 6 
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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! 
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Wiktoria Królik uczennica klasy 6b zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie na 

kartkę świąteczną „Boże Narodzenie na świecie, na różnych kontynentach” w kategorii 

uczniów szkół podstawowych klas IV – VI. 

Do konkursu zostało zgłoszonych 

720 prac, nadesłanych m.in. przez 

uczniów ponad stu szkół podstawo-

wych, gimnazjów, szkół ponadgimna-

zjalnych i szkół specjalnych z tere-

nu całej Polski. 

Opiekunem Wiktorii był nauczyciel 

katecheta p. Barbara Pasoń.  

Zadaniem uczestników ogólnopolskiego konkursu na 

kartkę świąteczną pn. „Boże Narodzenie na świe-

cie, na różnych kontynentach” było przygotowanie 

kartki świątecznej oraz przesłanie jej na adres 

Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hu-

cie Komorowskiej w dniach 12 listopada – 12 grud-

nia 2014 roku. Kartka mogła być wykonana dowolną 

techniką, liczył się pomysł i oryginalne podejście do 

tematu. 
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     W lutym szczęśliwcami oglądającymi w naszej szkole na żywo internetowy teatr były 

klasy trzecie. Miały one okazję obejrzeć spektakl Wrocławskiego Teatru Lalek pt. „PACAN 

- HISTORIA O MIŁOŚCI” Marii Wojtyszko. Sztuka ta to napisana z dużą wrażliwością i 

poczuciem humoru opowieść o zwierzętach, które straciły dom. Opowieść o zwierzętach w 

schronisku okazała się metaforą losu wszystkich 

tych, którzy znaleźli się na marginesie. 

 Głównym bohaterem sztuki teatralnej był 

neurotyczny kundel, który kiedyś miał na imię Fry-

deryk. Pewnego dnia właściciel Pacana zniknął w 

niewyjaśnionych okolicznościach. Zrozpaczony pies 

postanowił go odszukać, nie był jednak przyzwycza-

jony do samot-

nych wędrówek po mieście i szybko trafił do schroni-

ska. Spotkał tam grono doświadczonych przez los 

zwierząt o dość ekscentrycznych osobowościach. Jed-

nym z nich była Księżniczka – piękna i dumna charci-

ca, która, jak twierdziła, „nie zadawała się z pospól-

stwem”. Trzecioklasiści mieli odwagę przekonać się, 

czy starzejący się kundel z nadwagą może mieć u niej 

szanse? I co Pacan ostatecznie wybrał- powrót do do-

mu, na ukochaną kanapę, czy też niełatwą miłość do Księżniczki… 

    Dnia 24 lutego 2015 roku oglądaliśmy teatr pt. „Pacan- historia o miłości”. Oglądaliśmy 

go ponad godzinę. W tym spektaklu występują Pacan, Księżniczka i Słoń . Sztuka opowiada 

o miłości Pacana do Księżniczki. Po pewnym czasie Księżniczka rodzi szczenięta. Ze schro-

niska Marcin zabiera Pacana, Księżniczkę i szczeniaki. Przedstawienie teatralne bardzo mi 

się podobało, ponieważ było ciekawe i występowały w nim zwierzęta.    

                               Dorota Kryszkiewicz, klasa 3b 

(…) Spektakl opowiadał o pieskach. Jeden z nich nazywał się 

Pacan. (…)Było ciekawie, ponieważ Księżniczka urodziła małe 

pieski. 

Wiktoria Oparzela, klasa 3b 

C.d. na stronie  4 



 4 

 Pod takim hasłem Ministerstwo Edukacji Narodowej 

zorganizowało konkurs dla szkół każdego szczebla konkurs, 

w którym można było wy-

grać nowe książki do bi-

blioteki szkolnej. Nasza 

szkoła również przystąpiła 

do tego konkur- su. Udało się z osobami 

chętnymi nakręcić krótki 

film zachęcający do 

czytania ciekawych książek. W filmie wystąpiły trzy 

uczennice naszej szkoły:  Dominika Getka, Nikola 

Przetacka oraz Weronika Malinowska . Dziewczyny 

prawie bez 

przygotowań 

z a - grały jak 

praw- dziwe ak-

tork i . Pomimo, że 

n a s z a s z k o ł a 

nie zdo- była wy-

marzonych książek, ciekawe doświadczenia i wspomnienia zostały. 

  Renata Samsel — nauczyciel bibliotekarz 

 Spektakl pt. „Pacan- historia o miłości” nie podobał mi się ponieważ myślałem, że będą w 
nim prawdziwe zwierzęta. Początek spektaklu był dla mnie nudny, bo nie było w nim żadnych cie-
kawych akcji. Gdy już myślałem, że nie będzie już nic ciekawego, nagle wzruszyło mnie podej-
ście człowieka do zwierzęcia. Pies, który wabił się Pacan znalazł nową rodzinę w schronisku i 
zaprzyjaźnił się z Bąblem, Metalem, Księżniczką i Słoniem cyrkowym. Wszyscy (…) żyli długo i 
szczęśliwie.  

   Damian Pawlak, klasa 3b 

 

   (…) Najbardziej podobało mi się, jak Marcin znalazł swojego psa. Smutno mi było, jak Pa-

can trafił do schroniska, a nie mógł stamtąd wyjść dopóki ktoś go nie zaadoptuje.(…) 

Filip Gawlik, klasa 3b 
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 26 lutego do naszej szkoły zagościły owady z  

świata.  To wszystko za sprawą Pani Katarzyny Ry-

glickiej z , która przywiozła do nas ekspozycje z 

ususzonych motyli i chrabąszczy oraz żywe okazy 

modliszki, larwy, chrabąszczy  i szarańczy. Pani Ka-

tarzyna na stępie opowiedziała o pochodzeniu przed-

stawianych owadów. Na dużych gablotach każdy 

uczeń z bliska mógł 

zobaczyć liczne oka-

zy motyli z bliska. 

 Zac i ekaw ien i 

uczniowie zadawali pytania dotyczące  budowy 

owadów, ich pożywienia. 

 Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję na 

własnej dłoni poczuć owady. Każdy chętny miał 

bowiem możliwość dotknąć i z bliska zobaczyć 

żywy okaz. Uczniowie nie bali się skorzystać 

z okazji, a chętnych, którzy chcieli poczuć 

owada na ręce nie brakowało ani wśród chłop-

ców, ani dziewczynek. 

 Uczniowie nie kryli zadowolenia z  lek-

cji, na której niektórzy pierwszy raz mieli 

okazję zobaczyć owady z różnych zakątków 

świata. 
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Dzień matematyki 

Główne cele: 

1. Promocja matematyki oraz rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz ta-

lentów matematycznych wśród uczniów. 

2. Wdrażanie uczniów do pracy zespołowej. 

3. Umożliwienie uczniom wykazania mocnych stron poprzez udział w konkur-

sach oraz w przygotowaniu Dnia Matematyki. 

Motto: 

 

 

 

Działania poprzedzające: 

1. Zapoznanie klas I – III z prezentacją multimedialna ,,Zastosowanie mate-

matyki na co dzień’’- autor Julia Rossa i Aleksandra Mróz – klasa IVa 

2. Konkurs plastyczny dla klas I – V ,, Matematyka wokół nas” 

3. Konkursy w klasach I – III ,,Mały mistrz matematyki” 

4. Konkursy dla klas IV – V 

– szkolny mistrz matematyki 

– szkolny mistrz matematycznej prezentacji multimedialnej 

– szkolny mistrz nietypowej tabliczki mnożenia 

– szkolny mistrz kwadratów półmagicznych  

W Dniu Matematyki – 13 marzec 2015 godzina 10:00 

Prowadzenie uczniowie klasy IVa  

· Nawiązanie do działań związanych z Dniem Matematyki.  

· Wręczenie nagród zwycięzcom konkursów matematycznych, plastycznych i 

za najlepszą prezentację. 

· Krótka inscenizacja bajka matematyczna (metody interaktywne).  

· Pokaz najlepszej prezentacji multimedialnej.  


