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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Witamy wszystkich czytelników po wakacjach. Wypoczę-

ci, spragnieni przygód oczekuje pewnie nowych wyzwań. Znów 

się zacznie dziać wiele i znów będziemy Wam o tym pisali. Prze-

cież każdy uczeń musi wiedzieć, co w jego 

szkole się dzieje! W tym numerze: 

Relacja z rozpoczęcia Roku Szkolnego 

2014/2015, 

Podejrzeliśmy również co się działo w 

tym miesiącu u pierwszoklasistów, 

Ważnym punktem we wrześniowym harmonogramie jest 

zawsze wybór do samorządu uczniowskiego. 

Kogo w tym roku wybrano? Czy nowy prze-

wodniczący podoła tym obowiązkom? Przeczy-

tajcie na stronie 4 i 5, gdzie znajduje się re-

lacja z wyborów oraz wywiad z nowym prze-

wodniczącym, 

A na zakończenie czas ruszyć głową, labirynt i matema-

tyczne zagadki. 

 Życzymy miłej lektury :-) 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Rozpoczęcie roku 

szkolnego 

2 

Nasi kochani 

pierwszoklasiści 

3 

Wybory do Sa-

morządu 

Uczniowskiego 

4 

Wybory rozstrzy-

gnięte 

5 

Rebusy 6 
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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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 Dnia 1 września odbyło rozpoczęcie roku szkolnego. Sala gimnastyczna  

o godz. 9.00 była już cała zapełniona uczniami i towarzyszącymi im rodzicami.  

W tym dniu nasza szkoła powstała  klasy pierwszej. Duża liczba uczniów w tych 

klasach sprawiła, że są teraz trzy klasy pierwsze. Powstała nowa klasa 1C.  

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły głos zabrał Pan Dyrektor Stanisław Wójcik  

i przedstawił przydział wychowawców wszystkim klasom. Od nowego roku szkol-

nego pojawiło się stanowisko Wicedyrektora, które objęła Pani Joanna Jackow-

ska. Po zakończeniu uroczystości wszystkie dzieci ze swoimi wychowawcami ro-

zeszli się do klas, gdzie zapoznali się z nowym planem lekcji. W tym roku poja-

wiło się również dużo zajęć pozalekcyjnych: koło historyczne, językowe, pla-

styczne, muzyczne, informatyczne, matematyczne i zajęcia taneczne,  

na które serdecznie zapraszamy. 

Dominika Getka i Nikola Przetacka kl. 5B 
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 Od miesiąca pierwszoklasiści zmagają się  z nowymi obowiązkami. Redak-

cja „Wieści Szkolnych” podejrzała ich pracę. 

 W pierwszym tygodniu uczniowie 

klas pierwszych poznawali szkołę i na-

uczycieli. Zapoznawali się ze sobą na-

wzajem. W kolejnych tygodniach brały 

udział w zabawach integrujących gru-

pę, rozmawiali o bezpieczeństwie w 

szkole i w drodze do szkoły. Oprócz 

zajęć prowadzonych przez wychowaw-

ców uczą się również języka angiel-

skiego i religii. Lubią malować, śpiewać, 

tańczyć i bawić się na szkolnym placu 

zabaw. Dodatkowo dzieci uczęszczają 

na zajęcia zuchowe, koła taneczne, pla-

styczne, muzyczne i ruchowo-

sportowe. Obecnie pierwszaki przygo-

towują się do pasowania. Pilnie uczą się 

wierszyków i piosenek. 

Patrycja Jachacy, Julia Pawlak VI B 

Alan Zaręba 
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 Tydzień przygotowań do wyborów Samorządu 

Uczniowskiego rozpoczęty. Każdy z kandydatów 

musiał przedstawić swoją sylwetkę i przygotować 

swój program wyborczy na formę szkoły. Wybrano 

formę plakatów wyborczych. I zaczęło się. Obiecy-

wanie, koloryzowanie, jak na prawdziwych wybo-

rach. Jedna z uczennic powołała się nawet na znajo-

mości z wszechobecnym Chuckiem Norrisem, który 

jak twierdzi kandydat, jest autorem jej hasła wy-

borczego: „Chuck wymyślił teorię, głosuj na Wikto-

rię”. Inni kandydaci obiecywali mniej sprawdzianów i kartkówek, więcej wycieczek, dys-

kotek i zabaw, czyli przed wyborcze „obiecanki-cacanki”. 

Minęła godzina 11.45. Zabrzmiał dzwonek ogłaszając uczniom, że rozpoczęła się 

przerwa. Pod salą gimnastyczną zebrał się tłum, który zaczynał napierać na drzwi, domaga-

jąc się ich otwarcia. W środku już siedzieli członkowie komisji wyborczej z przygotowany-

mi listami uczniów poszczególnych klas. Drzwi w końcu zostały otwarte. Uczniowie w pę-

dzie podeszli do swoich okręgów wyborczych i zaczęli pobierać swoje listy do głosowania. 

Pierwsi karty odebrali sami kandydaci, następnie pozostali uczniowie. Chwila zastanowie-

nia przed skreśleniem odpowiedniej pozy-

cji, kto obiecywał ten szczęśliwy numerek, 

który nie będzie pytany? Kto obiecywał 

dzień koszulowy? Kolejno na kartach poja-

wiały się krzyżyki przy wybranym nazwi-

sku. Każdy z uczniów miał możliwość po-

czuć się jak na prawdziwych wyborach. 

Frekwencja była 80 procentowa. Wybory 

samorządowe w gminach mogą tylko po-

zazdrościć.  
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 Po wyborach samorządowych czas na rozmowę ze 

zwycięzcą. Nasze dziennikarki, zadały więc kilka pytań no-

wej przewodniczącej Natalii Kaszubie. 

1. Jak myślisz, czy podołasz wszystkim obowiązkom? 

Natalia: Na pewno będę się starała. 

2. Co byś chętnie zmieniła w naszej szkole? 

N.: Chciałabym zapobiegać nadmiernemu hałasowi w 

szkole oraz organizować więcej zabaw. 

3. Czy cieszysz się, że zostałaś przewodniczącą? 

N.: Tak, cieszę się. 

4. Czy sama zdecydowałaś się startować w wyborach, czy zostałaś nominowa-

na przez kolegów i ? 

N.: Wszyscy z mojej klasy chcieli, bym starowała. 

5. Co mogłabyś pozytywnego powiedzieć o sobie? 

N.: Jestem zwarta i gotowa do działania. 

6. Jak myślisz, czemu tak wiele osób na Ciebie zagłosowało? 

N.: Bo byłam przewodniczącą wcześniej i mam doświadczenie. 

7. Czy miałaś przed wyborami nadzieję na wygraną? 

N.: Nie sądziłam, że wygram. 

 Gratulujemy serdecznie wygranej i mamy dzieję, że przewodnicząca bę-

dzie współpracować z naszą gazetką. Na bieżąco będziemy was informować o 

przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego na czele z Przewodniczącą Nata-

lią Kaszubą. 

Z Natalią Kaszubą rozmawiały: Zuzanna Parzydło i Wiktoria Królik kl. VIb 

Sekretarze 

Szymon Staśkiewicz i Dominika Elak  

Przewodnicząca  

Natalia Kaszuba  

Zastępca przewodniczącej 

Wiktoria Królik 



 6 

Twoim zadaniem jest zjeść wszystkie 

serki.  

Ale uwaga! Nie wolno wejść na minę 

czyli pole z ogniem. Nie wolno także 

przejść przez jakiekolwiek pole więcej 

niż jeden raz.  

Poruszać się można tylko pionowo i 

poziomo.  


