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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Cześć uczniowie! Za oknem wietrznie i dżdżysto. Za to 

w szkole jest ciepło i przyjemnie. A co nowego w połączonym 

październikowo-listopadowym numerze „Wieści szkolnych”: 

jak w naszej szkole obchodzono Dzień Edukacji Narodo-

wej. Z okazji tego święta życzymy Wszyst-

kim Nauczycielom satysfakcji z wykonywa-

nej pracy oraz wielu sukcesów na tym polu! 

Pasowanie na Ucznia Pierwszaków, czyli co 

się działo 22 X w Królestwie Szkołolandii, 

spotkanie z policją, 

Lekcja przyrody „na żywo” - spotkanie z gadami uczniów 

klas IV-VI, 

uroczyste obchody 11 Listopada – 

Święta Niepodległo-

ści - montaż słowno-muzyczny przygo-

towany przez klasę IIa oraz chór 

szkolny, 

a na zakończenie zachęta do odwie-

dzenia szkolnej biblioteki :) 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Dzień Nauczyciela 2-3 

Ślubowanie klas 

pierwszych 

4-5 

Dziecko bezpieczne 

na drodze 

6 

Lekcja przyrody 

„na żywo” - spotka-

nie z gadami 

7 

Święto Niepodległo-

ści 

8 

Czytanie to przy-

jemność 

9 
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Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 

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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 W dniu 13 października 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: 

Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, Zastępca Przewodniczącego Ra-

dy Rodziców, Dyrektorzy GCK i Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Dyrektorzy 

przedszkoli z terenu Gminy Dąbrówka, Nauczyciele, oraz Emerytowani i Obecni 

Pracownicy Szkoły. 

 Z tej okazji klasy drugie  

zaprezentowały piękne wiersze, 

piosenki i układ taneczny, 

w którym tańczyły z chustami .  

 Klasa 6b przedstawiła skecz  

„ Niezbędnik Nauczyciela ”, w którym 

zaopatrzono uczennicę grającą na-

uczyciela  w zabawne pomoce naukowe. 

Łukasz Kaszuba, uczeń klasy 6b zagrał 

na gitarze „ Hey Jude” zespołu „The 

Beatles”.  
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Dwie uczennice z klasy 5b od-

czytały piękną prezentację mul-

timedialną o pracy pedagogów.  

 

 W trakcie trwania przedstawienia uczniowie składali nauczycielom życze-

nia i wręczali czekolady. Po części artystycznej Rada Rodziców wręczyła peda-

gogom  „drobny upominek”. Po  akademii wszyscy nauczyciele i pracownicy szko-

ły udali się na szkolną stołówkę, dokąd zostali zaproszeni na uroczysty obiad.   

                                          Julia Ryst i Nikola Przetacka  z klasy 6b 
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 22 października odbyło się w naszej szkole Ślubowanie klas pierwszych. 

Zaszczycili nas swoją obecnością w tym dniu: zastępca Wójta Gminy Dąbrówka 

- pan Zenon Zadróżny, dyrektorzy przedszkoli w Dręszewie i Chajętach, Dy-

rektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce - pani Anna Maniecka, dyrekcja 

naszej szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców - pani Dominika Podgórna, Rodzi-

ce i Dziadkowie uczniów klas pierwszych, nauczyciele, pracownicy obsługi szko-

ły, oraz społeczność uczniow-

ska.  

 Rzecz miała miejsce w 

Królestwie Szkołolandii, gdzie 

czwartoklasiści - Król i Królo-

wa Ołówkowa przy pomocy 

Gwardzistów sprawdzali goto-

wość Pierwszaków do pasowa-

nia na ucznia. Te musiały wykazać się w kilku zadaniach. Pierwszą była próba re-

cytacji, następnie śpiewu, matematycznych zdolności i wreszcie Pierwszaki mu-

siały udowodnić znajomość najważniejszych informacji o Polsce. Wszystkie pró-

by zaliczono.  
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 W końcu mogło się odbyć ślubowanie Pierwszaków przed sztandarem 

szkoły, następnie pan Dyrektor Stanisław Wójcik i pani Wicedyrektor Joanna 

Jackowska pasowali Pierwszaki na uczniów ołówkami, które otrzymali od króla i 

królowej. Na pamiątkę tak ważnego wydarzenia Pierwszoklasiści otrzymali z rąk 

swoich wychowawczyń dyplomy. 

 Po zakończeniu uroczystości Pierwszoklasiści wraz z zaproszonymi gośćmi 

udali się do swoich sal na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.  
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 W piątek 23 października przyjechało do naszej szkoły trzech policjantów z Wydziału 

Ruchu Drogowego, by porozmawiać z nami na temat  bezpieczeństwa. Przyjechali do nas z 

prezentacją, w której były pokazane statystyki wypadków z 2004r. Opowiadali nam też o 

sprawach, które prowadzili i pokazywali zdjęcia wypadków spowodowanych nadmierną pręd-

kością i niewłaściwym zachowaniem pieszych na drodze. Zwrócili również uwagę na to, jak 

ważne jest używanie elementów odblaskowych. 

Lekcja nauczyła nas, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drodze.  

                                                                                     Jakub Zadrożny kl. 5b  
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Dnia 28 października dla klas 4-6 odbyła się lekcja z gadami. Na żywo można było podzi-

wiać: pytona królewskiego, pytona tęczowego, boa dusiciela, pytona tygrysiego oraz pytona 

albinotycznego.  

O tych gadach opowiadała nam pani Magda-hodowca i miłośnik tych zwierząt. Każdy, kto 

chciał mógł dotknąć węża i przekonać się, że jego skóra jest pokryta łuskami, nie jest mo-

kra, lecz sucha i ciepła. Emocji przy tym kontakcie nie brakowało. Hodowca bardzo ciekawie 

opowiadał o swoich zwierzętach, o ich sposobie odżywiania i rozmnażania się i o miejscu wy-

stępowania. Dowiedzieliśmy się, że węże są bardzo spokojnymi zwierzętami o suchej i miłej 

w dotyku skórze. Spotkanie z panią Magdą i jej zwierzętami dostarczyło nam wiele cennych 

informacji oraz wiele zabawy. Uczniowie oraz nauczyciele z wielkim zaciekawieniem obser-

wowali zachowania  tych zwierząt. Nie tylko radość, ale też i zaciekawienie uczniów poka-

zały jak ważne są lekcje z żywymi zwierzętami.   

                                         Zuzanna Głażewska, kl.Vb 
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 Dnia 10.11.2015 r., tj. we wtorek odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległo-

ści. W apelu tym uczestniczyła cała szkoła. Uroczystość składała się z dwóch części.  

 Kiedy wszyscy zajęli swoje miejsca, klasa IIa rozpoczęła przygotowane przez siebie 

przedstawienie. Przypomniała nam w nim parę ważnych dat związanych z tym świętem. Krótka 

przemowa przewodniczącego spotkania wprowadziła nas w kolejną część apelu. Chór szkolny 

pod przewodnictwem pani Oksany Getki zaprezentował nam cztery pieśni patriotyczne. 

Wszyscy uczestnicy apelu dołączyli do chóru i wspólnie śpiewali pieśni. 

  Całe spotkanie jednak zbliżało się do końca, kiedy to wygłosiła przemowę pani wicedy-

rektor oraz zostały wręczone nagrody za dwa konkursy w których brali udział nasi koledzy 

i koleżanki.  

 Myślę, że po tej uroczystości wszyscy zrozumieli, a szczególnie nasi najmłodsi kole-

dzy, jak ważne jest to święto dla każdego Polaka. 

                                                                            Łukasz Kaszuba kl. VI B  



 9 

Książki są jedną z najpopularniejszych rozrywek. Nie wszystkiego może-

my doświadczyć sami, ale za to wszystko możemy znaleźć w książkach, do cze-

go jest przekonana Zuzanna Głażewska z klasy Vb – Przewodnicząca Samorzą-

du Szkolnego. Czytanie dla niej, jak i dla wielu innych osób to mile spędzony 

czas. Zapytana przeze mnie, skąd zrodził się w niej apetyt na książki, odpo-

wiada, że to dzięki książkom polecanym jej przez kolegów i koleżanki. Niektó-

rzy czytają mało dlatego, że nikt im nie pokazał, że warto czytać. Należy dać 

im do ręki inne ciekawe książki, poza lekturami. Także, już w grudniu będę mo-

gła polecić wszystkim niezdecydowanym, czy warto czytać, czy nie, „Książki 

naszych marzeń”, zakupione dzięki programowi rządowemu, który miał na celu 

wsparcie bibliotek i rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Mam nadzieję, że 

przyczynią się one do rozwijania w was pasji czytelniczych. 

Zapraszam do lektury :) 

bibliotekarka 


