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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Z pewnością wszyscy już odliczamy do zakończenia roku 

szkolnego. Nic dziwnego, przecież zostało zaledwie kilka tygo-

dni. Za oknem zaczęła się już letnia pogoda, więc wszystko 

sprzyja dobrym nastrojom wśród uczniów. 

 W tym numerze: 

Relacja z wycieczki klas szóstych do Warszawy do Teatru 

Buffo oraz Hulakula, 

Pyszności na stołach rozsta-

wionych w korytarzu to już 

tradycja. Tym razem kiermasz 

świąteczny odbył się przy wsparciu grupy ludowej 

„Dąbrowianki”, 

Palemkowa wieczornica to już kolejne z kolei spotkanie in-

tegrujące uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników 

szkoły. Świąteczny nastrój przenikał w czasie prac nad 

świątecznym jajkiem lub palemką, 

Apel z okazji Dnia Ziemi w tym roku 

przygotowały klasy II-gie. Wszystko w 

pięknej zielonej oprawie kostiumowej. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z Życia Szkoły 1 
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Palemkowa Wie-
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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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 Dnia 3 kwietnia ok. godz. 7.30 

spod szkoły spod szkoły w Dąbrówce 

wyruszyliśmy na wycieczkę do War-

szawy. Najpierw mieliśmy obejrzeć 

spektakl pt. „Szatan z siódmej klasy”, 

a następnie pograć w kręgle. 

 Około godz. 10.00 przyjechali-

śmy do Teatru Buffo, w którym odby-

ło się przedstawienie na podstawie 

wspomnianej już powieści Kornela Ma-

kuszyńskiego. Sztuka bardzo mi się 

spodobała. Widać było, że aktorzy by-

li świetnie przygotowani do swoich ról, ponieważ odegrali je bardzo realistycznie. Po 

spektaklu udaliśmy się do HULAKULA, gdzie przez dwie godziny graliśmy w kręgle. W 

czasie gry każdy mógł zamówić sobie coś do zje-

dzenia. Po wszystkich atrakcjach wróciliśmy do 

szkoły. 

 Wycieczka bardzo mi się podobała. Do domu 

wróciłam bardzo szczęśliwa i zadowolona. Cieszę 

się, że mogłam w tej wycieczce uczestniczyć. 

Wiktoria Szymańska kl. VIB 

 … Po zakończeniu spek-

taklu pojechaliśmy na kręgle, 

gdzie każdy się wspaniale ba-

wił i nikt z tego miejsca nie 

chciał wychodzić. Gdy wracali-

śmy autokarem do szkoły kla-

sy 6A i 6B musiały zaśpiewać 

piosenkę grupy Akcent „Oczy 

zielone” i jakąś piosenkę har-

cerską. 

Dominik Grabowski VIB 
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 Po raz kolejny Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało kiermasz słodkich przysma-

ków. Do młodzieży przyłączyła się też Rada Rodziców, oferując rękodzieło wielkanocne: słom-

kowe króliki, stroiki , ażurowe koszyczki etc. 

 Akcję świąteczną uświetnił występ „Dąbrowianek” w kameralnym składzie: Elżbieta 

Berlińska, Rasińska Jadwiga, Urbanowska Maria i Edward Kryszkiewicz. 

Zespół wokalny został bardzo ciepło i serdecznie przyjęty przez młodzież naszej szkoły. 

Ludowi twórcy muzyczni zaprezentowali się także wolontariuszom oraz uczniom, opowiadając 

o początkach powstania Dąbrowianek , czasie świetności i teraźniejszości, która sprawia, że 

trudno krzewić tradycje folklorystyczne, zwłaszcza wśród nastolatków. 

To spotkanie pokazało , że dzieci chcą chętnie angażować się w działania wokalno-ludowe i 

podtrzymywać mazowiecką tradycję. 

Kamila Skibniewska– Opiekun Koła Wolontariatu 



 4 

 W czwartek 6 kwietnia o godzinie 18.00 Rada Rodziców zorganizowała kolejną Wie-

czornicę. Tematem przewodnim spotkania: były "PISANKI, KRASZANKI, PALMY, BARAN-

KI". Program spotkania obejmował artystyczne zdobienie i malowanie jajek styropianowych 

oraz tworzenie palm wielkanocnych. Licznie przybyły dzieci z rodzicami oraz nauczyciele i 

pracownicy szkoły. Wśród zaproszonych osób byli przedstawiciele „Dąbrowianek” w swoich 

regionalnych strojach z Panem Edwardem Kryszkiewiczem na czele.   

Świetna zabawa jaka towarzyszyła zebranym przy tworzeniu palm była naprawdę imponująca. 

Ta owocna praca przyniosła efekty w postaci palm zrobionych za pomocą różnych metod i 

materiałów. 

Agnieszka Malinowska— wych. kl. III c 
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 Któż by nie chciał spędzać chwili czasu na łonie natury, wśród pól i lasów, oddychając 

świeżym powietrzem. Każdy. Ale uczniowie klas II-gich przypomnieli podczas akademii z oka-

zji Dnia Ziemi, że czyste środowisko zależy od nas, od naszego zaangażowania w promowanie 

ekologii i zachowań w czasie codziennych czynności. Recykling jest bardzo ważny. Nie może-

my rzucać śmieci gdzie popadnie. 

 W przygotowaniach do przedstawienia wzięli udział również uczniowie Małego Wolon-

tariatu oraz rodzice, którzy wykonali przepiękne dekoracje i rekwizyty. 

 Temat dbania o naszą planetę powraca co rok, ale najważniejsze jest, byśmy pamiętali 

o  ekologii codziennie i pokazywali, że temat nie jest nam obcy. 


