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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 W tym miesiącu naprawdę dużo się działo. Był sport, rysunek, 

słodkości, wolne dni od nauki. Z jakiej to okazji? Wszystkiego się do-

wiecie u nas. W tym numerze: 

Relacja z wizyty klasy III a w piekarni. 

Uczniowie poznawali pracę piekarza oraz sa-

modzielnie formowali bułki. 

13 października, tuż przed Dniem Na-

uczyciela cała szkoła i zaproszeni goście 

uczestniczyli w uroczystej akademii, w czasie 

której kilka miłych słów szepnięto nauczycie-

lom z okazji ich święta oraz odbyła się uro-

czystość pasowania pierwszoklasistów na 

uczniów Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dąbrówce. 

Październik, to Miesiąc Bibliotek Szkolnych, a z tej 

okazji biblioteka szkolna przeprowadziła kilka ciekawych 

lekcji bibliotecznych o sporcie, nauce rysunku oraz pa-

pierowych ciekawostek. 

Słodki dzień to nowość dla naszej szkoły. Trzeba 

przyznać, że nic tak nie umila dnia, jak słodki 

poczęstunek. Szkolne Koło Wolontariatu zbiera-

ło fundusze na paczki świąteczne dla dzieci. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z Życia Szkoły 1 

 

 

Z wizytą piekarni 2 

Podwójna  

uroczystość 

3-4 

Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych 
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Słodki dzień 6 
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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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 Do piekarni „Żytnia w Dąbrówce udała się 29 września klasa IIIa. Przed-

stawiamy Wam relację jednej z uczennic: 

 „Pan kierownik opowiadał jak wyrabia się ciasto orz w jakiej temperaturze 

piecze się chleb. Dowiedzieliśmy się jak powstają bułeczki. Cała klasa wyrabiała 

z ciasta różne kształty, co było dla nas ogromną frajdą. Rumiane bułeczki sma-

kowały znakomicie, a ich zapach unosił się od piekarni aż do naszej szkoły.  

Na koniec złożyliśmy panu kierownikowi szczere 

podziękowania za ukazanie rzemiosła piekarniczego 

i niezwykle miłe przyjęcie. Wszyscy fajnie się ba-

wili i każdy w przyszłości chciałby zostać pieka-

rzem.”  

Aleksandra Dmochowska 

ucz. kl. IIIa  
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 13 października o godz. 10.00 na Sali gimnastycznej odbyła się uroczysta 

akademia z okaz Dnia Nauczyciela i Ślubowania klas pierwszych. Swoją obec-

nością zaszczycili : Wójt Gminy Dąbrówka - p. Radosław Korzeniewski i jego 

zastępca - p. Zenon Zadróżny, Przewodniczący Rady Gminy – p. Marcin Kacz-

marczyk, Dyrektor GCK – p. Anna Maniecka, Dyrektor Gimnazjum im. T. Ko-

ściuszki w Dąbrówce – p. Aneta Stańczak, Ksiądz Proboszcz Andrzej Piotrow-

ski, Przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą p. Ewą Nagrodzką – 

Rossą na czele, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. 

 W pierwszej części  odbyło się pasowanie klasy pierwszej na ucznia Szko-

ły Podstawowej im. C. K. Norwida  w Dąbrówce. P)pierwszoklasiści przygoto-

wali z tej okazji ciekawy program artystyczny, w którym zaprezentowali swoją 

już zdobytą wiedzę. Dyrektor Szkoły Stanisław Wójcik pasował indywidualnie 

każdego ucznia za pomocą magicznego ołówka. Na pamiątkę otrzymali również 

kolorowe dyplomy. 

 Druga część dotyczyła nadchodzącego Dnia Nauczyciela. Klasy starsze z 

humorem przedstawiły 

sy lwetkę  idealnego 

ucznia i nauczyciela. Uro-

czystość rozświetliły rów-

nież występy muzyczne 

Julii Rossy oraz Eweliny 

Pachulskiej.  
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 Już od wielu lat w październiku obchodzi się Miesiąc Bibliotek Szkol-
nych. Z tej okazji dla uczniów naszej szkoły biblioteka przygotowała liczne 
atrakcje i konkursy. 

 Uczniowie mogli wziąć udział w konkursie na najładniejszą zakładkę do 
książki oraz na stworzoną przez siebie książkę. Uczniowie cały miesiąc przy-
nosili zakładki, wszystkie wykonane w sposób oryginalny i ciekawy. Zabrakło 
jednak chętnych na stworzenie książki. Trudno. Może innym razem się uda. 

 W czasie tego miesiąca uczniowie przeszukiwali również książki w celu 
wyszperania ukrytego cytatu. Warto było, ponieważ za znaleziony cytat moż-
na było dostać cukierka. Chętnych było co niemiara. Dużo cytatów znalezio-
no, ale jeszcze nie wszystkie. Nadal zagorzały czytelnik może je znaleźć. 

 Ciekawym pomysłem okazały się również przeprowadzane w tym mie-
siącu lekcje biblioteczne o różnej tematyce. Uczniowie mogli podszkolić się w 
wykonywaniu ciekawych trików z piłką podczas „Lekcji z piłką”, nauczyć się 
malować zwierzęta, helikoptery oraz twarze ludzi w trakcie lekcji p.t.” Nauka 
rysunku”, a na zakończenie pobudzić swoją fantazję i stworzyć niesamowite 

rzeczy ze zwykłej kartki papieru. Lek-
cje cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Uczniowie z zaangażowaniem 
uczestniczyli w nich i wykonywali pole-
cenia. Dzięki czemu każda lekcja prze-
biegła miło i ciekawie. 

 Renata Samsel —Bibliotekarka 
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 Poranek 25 października był gwarny, na parterze i na pierwszym piętrze jak w 
mgnieniu oka pojawiły się stoły, a na nich: szarlotka, babeczki owocowe i śmietan-
kowe, serniki, ciasteczka francuskie i owsiane, makowce, rolady, keks, bajaderki i 
delicje. Wszystko uczynione rękami i sercami naszej młodzieży przy pomocy mam i 
tatusiów, którym składamy serdeczne podziękowania za włączenie się w działanie 
Szkolnego Koła Wolontariatu.  

 Przez cały dzień nasi wolontariusze dzielnie zachęcali pracowników placówki, 
rodziców i swoich młodszych i starszych kolegów oraz koleżanki do skosztowania i 
nabycia słodkiego daru serca. Tak, każdy zakupiony kawałek 
słodyczy to dar dziecięcego serca dla kogoś potrzebującego, 
gdyż środki zebrane przez wolontariuszy zostaną przeznaczo-
ne na zakup paczek świątecznych dla dzieci, które nie mają ta-
kich rarytasów na co dzień.  

 Wszystkim małym i dużym 
dziękujemy za uczynienie tego je-
siennego wtorku słodkim dniem dla 
ciała i dobrym dla duszy. 

Opiekun Szkolnego Koła Wolonta-
riatu 

Kamila Skibniewska 


