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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Za oknem już wiosna. Uczniowie klas młodszych już wychodzą 

na plac zabaw, dzięki czemu mogą zaczerpnąć, każdy promień słońca. 

Na  powietrzu zabawa jest przecież najfajniejsza. 

 Oczywiście w szkole dzieje się jak zwykle dużo, atrakcji nie 

brakuje. W tym numerze m.in..: 

Wiosenne wyjazdy się zaczęły. Trasy nie są dalekie, 

ale zawsze to jakaś atrakcja. Uczniowie zajrzeli na wy-

stęp Rewii Dziecięcej Sylaba z Wyszkowa. 

Kolejny turniej tenisa sto-

łowego zakończony sukcesem. W rankin-

gu szkół jesteśmy najlepsi. 

Pierwszaki stały się oficjalnymi czytel-

nikami biblioteki szkolnej. Otrzymały 

mały prezent i mogą wypożyczać więcej 

książek. Wyglądali na zadowolonych. 

Dzień wagarowicza, to w naszej szkole Dzień pomysłów na zdro-

wy styl życia. Dużo konkursów i nagród. Warto 

było wziąć w nich udział. 

W tym miesiącu odbył się również Dzień ma-

tematyki. Każdy ścisły umysł nie mógł przepuścić 

takiej okazji. Łamigłówek nie brakowało. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Wiosenne wyjazdy 2 

Turniej tenisa stoło-

wego 

2 

Pasowanie na czy-

telnika 

3 

Dzień pomysłów na 

zdrowy styl życia 

4 

Dzień matematyki 5 
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 2 marca br. w naszej szkole odbył się kolejny turniej w tenisie stołowym o Puchar 

Wójta. W zawodach udział wzięły szkoły z Guzowatki, Jó-

zefowa, Wszebor i Dąbrówki.  Na uczniów z naszej szkoły 

nie było mocnych.  W rankingu szkół zdobyliśmy I miejsce 

z przeważającą liczbą 82 punktów . 

 Turniej rozgrywał się między klasami w kategoriach: 

chłopcy i dziewczęta.  

 Na zakończenie 

oczywiście nie mogło za-

braknąć nagród dla zwy-

cięzców.  

 Teraz czas przy-

gotowywania się do kolej-

nych zawodów. 

 Dnia 12.03.2015 roku klasy 5 i 6 pojechały na występ 

rewii dziecięcej ,,Sylaba’’ do Wyszkowa. Było to przedsta-

wienie taneczno – muzyczne. Niektóre występy wywoływały 

na naszych buziach uśmiech lecz inne powagę. Widać było, 

że wszyscy bardzo starali się aby wszystko wyszło świetnie 

i tak było. Osoby, które tam występowały są bardzo utalen-

towane. Największe uśmiechy wywoływały występy najmłod-

szych dzie-

ci. Bardzo duże emocje wywołał u 

nas ,,taniec czarownicy’’. Na pewno każdemu 

spodobał się występ. Chętnie wybrałabym się 

tam drugi raz. 

Julia Pawlak kl. 6b 
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 Naszedł długo oczekiwany moment dla pierwszokla- sistów, czyli pasowanie na 

czytelnika biblioteki szkolnej.  Dlaczego to takie waż-

ne? Ponieważ ten dzień jest sprawdzeniem wiedzy 

pierwszaków na temat umiejętności zachowywania się 

w bibliotece, wypożyczania i oddawania książek, ale 

także znajomości 

postaci bajkowych i 

baśniowych. 

Pasowanie odbyło 

się 18 marca o 

godz. 10.00 na ma-

łej sali gimna-

stycznej. Przed-

stawienie przygotowali przyja-

ciele biblioteki, a wśród nich 

uczniowie klas: Vb, VIa i VIb. 

Uczniowie odpowiadali również 

na liczne pytania dotyczące za-

sad wypożyczania i oddawania 

książek, zachowywania się w bi-

bliotece szkolnej. Quiz na roz-

poznawanie ba-

śniowych postaci, 

też uczniowie 

zdali śpiewająco.  

Renata Samsel 

bibliotekarka 
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 20 marca w naszej szkole odbył się apel na temat zdrowego stylu życia. Podobnie jak 

na innych apelach na początku zaśpiewaliśmy zwrotkę hymnu państwowego.  

Klasy pierwsze na ten dzień przygotowały przepiękne przedstawienie na temat zdrowego od-

żywiania.  Przedstawienie było fantastycznie wykonane. W tym dniu także odbyło się roz-

strzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialna na temat zdrowego stylu 

życia - ,,ABC zdrowego stylu życia - STOP nałogom" , komisja wyłoniła następujących laure-

atów : I miejsce Wiktoria Królik wraz z Zuzanną Rurarz kl. VI b, II miejsce Kamila Chaciń-

ska kl. VI b, III miejsce Zuzanna Parzydło i Martyna Stankiewicz kl. VI b, wyróżnienie 

otrzymały Natalia Kaszuba wraz z Weronika Zaremba kl. VI a. Po rozdaniu nagród została 

w y ś w i e t l o n a  z w y c i ę s k ą  p r e z e n t a c j a . 

Na zakończenie została odśpiewana zwrotka hymnu 

szkolnego. Serdecznie gratulujemy laureatom kon-

kursu i życzymy klasom kolejnych zwycięstw oraz 

klasom pierwszym kolejnych tak wspaniałych wystę-

pów. 

Wiktoria Królik VI b 
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 Dzień 13 marca odbył się pod znakiem matematyki. Zadania 

przygotowane przez szkolnych nauczycieli trafiły do uczniów z róż-

nego etapu kształcenia. Klasy 

I-III brały udział 

w konkursie „Mali 

Mistrzowie Mate-

matyki”, dla klas 

starszych przygo-

towano konkursy 

„Szkolny Mistrz 

Nietypowej Ta-

bliczki Mnożenia”, 

„ Szkolny Mistrz 

Kwadratów Półma-

gicznych”, Szkol-

ny Mistrz Mate-

matycznej Prezentacji Multimedialnej” i konkurs pla-

styczny  „Matematyka Wokół Nas”. Zwycięzcy każdego 

konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Radę 

Rodziców. Po wręczeniu nagród klasa IVa  przygotowała 

krótkie przedstawienie z Jasiem i Małgosią , które po-

zwoliło na aktywne uczestnictwo publiczności. Dzień 

matematyki , który odbył się pod hasłem „Matematyka jest klu-

czem do nauki, 

którego nie można 

zgubić, więc spró-

buj go polubić” 

uczniowie uznali za 

udany.  

Amelia Tyczyńska 

kl. VI b  


