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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Wiosna już w pełni. Za oknem widać pięknie ukwiecone 

drzewa, pokryte małymi, zielonymi listkami. Większość dzieci 

przerwy spędza już na świeżym powietrzu. Ale w szkole tyle się 

dzieje, że nie zawsze chce się wychodzić.  

 W tym numerze: 

obchody Dnia Pisarza w bibliotece szkolnej połączone z 

czytaniem książki „Przygody Pchły Szachrajki” Jana Brze-

chwy, 

Największą imprezą w tym miesiącu 

jest niewątpliwie Dzień Zdrowego Sty-

lu Życia obchodzony w naszej szkole w 

I-szy Dzień Wiosny, 

Relacja z pasowania na czytelnika. Pierwszoklasiści długo 

czekali na ten dzień, 

W Dniu Teatru uczniowie mogli zrelaksować się podczas 

oglądania spektaklu „Gdzie jest Pinokio?”, wyświetlanego w 

czasie przerw w bibliotece szkolnej, 

A na koniec wiosenne inspiracje, czyli 

artystyczne prace uczniów klasy pierwszej. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z Życia Szkoły 1 

 

 

Dzień Pisarza 2 

Dzień Zdrowego 

Stylu Życia 

3-4 

Pasowanie na czy-

telnika 

 

5-6 

Dzień Teatru 7 

Wiosenne inspiracje 8 
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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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3 marca ogłoszony jest Dniem Pisarzy. Z tej okazji w szkolnej bibliotece zorganizowa-

na został akcja czytania utworu znanego pisarza literatury dziecięcej – Jana Brzechwy. 

 W czasie lekcji bibliotekarka Renata Samsel chodziła po klasach przebrana za postać 

z bajki i zachęcała uczniów klas I-III do odwiedzenia biblioteki w czasie przerwy, gdzie cze-

kało na dzieci wspólne słuchanie ciekawego utworu Jana Brzechwy. Odpowiedź na pytanie: „za 

kogo pani bibliotekarka się przebrała?” na razie pozostało bez odpowiedzi. 

Tajemnica został rozwiana podczas czytania pierwszych wersów utworu. Bibliotekarka 

przebrała się za tytułową postać znanego utworu „Przygody Pchły Szachrajki”. Uczniowie z 

uwagą słuchali fragmentu bajki. Po wysłuchaniu zmagali się również z testem o twórczości 

Jana Brzechwy. Na kolejnej przerwie uczniowie z zaciekawieniem przyszli posłuchać dalszej 

części przygód Pchły Szachrajki. 

Nauczyciel bibliotekarz – Renata Samsel 
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 O godz. 9.00 wszystkie klasy spotkały się na dużej Sali gimnastycznej. 

Tam odbyło się podsumowanie wszystkich przedsięwzięć związanych z Dniem 

Zdrowego Stylu Życia.  

Na stole wszystkie klasy zaprezentowały pyszne pomysły na szybkie dania i 

przekąski, a wśród nich musy i koktajle owocowe, uśmiechnięte kanapeczki, ra-

cuszki, soki, kaszki z owocami, sałatki, itp. Aż ślinka cieknie. A wszystko zdrowe 

i pyszne. W pierwszej kolejności dokonano rozdania nagród dla uczniów, którzy 

wzięli udział w konkursach profilaktycznych. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 

atrakcyjnymi upominkami.  

Swoje zdanie na temat przygotowanych wyraziła również Pani dietetyk Anna 

Podgórksa-Seroka, która potwierdziła spełnienie kryteriów na zdrowe i pyszne 

przekąski oraz przypomniała kilka ważnych zasad dotyczących zdrowego odży-

wiania się. 

Kolejna część to czas nagród i rozstrzygnięć konkursów wiosennych. Wybrano 

Miss i Misstera Wiosny, Miss i Misstera Publiczności i jak się okazało w obu 

konkurencjach wygrały dwie osoby: Maja Augustyniak z kl. I i Dawid Szydłowski 

z kl. III a . 

Wręczone zostały również nagrody za najpięk-

niej udekorowane sale lekcyjne w motywy wio-

senne. W tej kategorii I miejsca zajęły klasy: 

III A, III C i IV B. Nagrody wręczyła firma Se-

bex. 
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 Nadeszła długo oczekiwana 

chwila dla uczniów klasy pierwszej. 

Dnia 24 marca stali się pełnopraw-

nymi czytelnikami biblioteki szkol-

nej. Z tej okazji pani bibliotekarka 

Renata Samsel przygotowała przed-

stawienie oraz pamiątkowe zakładki 

do książek. 

 Uroczystość pasowania na czytelnika odbyła się na małej sali gimnastycz-

nej. By móc zasłużyć na miano czytelnika uczniowie klasy pierwszej musieli wy-

kazać się znajomością zasad korzystania z książek znajdujących się w bibliote-

ce szkolnej. Na każde pytanie padała odpowiedź bezbłędna. Po krótkim spraw-

dzianie wiedzy nadszedł czas na część artystyczną. Specjalnie na tę okazję 

uczniowie klasy VI b, pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza, przygotowali 

przedstawienie p.t.: Wiedźma Multimedia. Przedstawienie ukazywało perypetie 

znanych i lubianych postaci bajkowych tj. Baba Jagi, Jasia, Małgosi, Sowy, Kota, 

Piratów. Zagrożeniem dla nich okazała się Wiedźma Multimedia, która chciała 

zniszczyć wszystkie książki znajdujące się w Zaczarowanym lesie, by odciągnąć 

dzieci od ich czytania. Chciała, by dzieci zajmowały się tylko komputerami, ta-

bletami, komórkami. Postacie baj-

kowe musiały zrobić wszystko, by 

plan Wiedźmy się nie powiódł. 
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Po przedsta-

wieniu odbyło 

się tradycyjne 

pasowanie na 

czytelnika i 

wręczenie pa-

m i ą t k o w y c h 

zakładek do 

książek. W tym roku zakładki przybrały formę piesków, co 

bardzo przypadło do gustów młodych czytelników. 

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami. 

 

Renata Samsel – nauczyciel bibliotekarz 
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 27 marca jest  obchodzony jako Dzień Teatru. Na ten właśnie dzień biblioteka szkolna 

stała się salą teatralną, w której można było obejrzeć przedstawienie „Gdzie jest Pinokio?”. 

Transmisja przedstawienia „Gdzie jest Pinokio?” odbywała się na długich przerwach. W tym 

czasie uczniowie z zaciekawieniem oglądali perypetie niezwykłego pajaca, a raczej jego po-

szukiwania. Początkowo nieliczna widownia, zaczęła się powiększać. Zainteresowanie rosło w 

miarę upływu czasu. 

Każda spędzona chwila z kulturą, jest chwilą wyjątkową. Uczniowie z zainteresowaniem oglą-

dali   widowisko, dzielili się wrażeniami. Taki był właśnie cel akcji. 

Renata Samsel – nauczyciel bibliotekarz 
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Przedstawiamy pracę najmłodszych uczniów naszej szkoły, którzy stwo-

rzyli swoje wiosenne arcydzieła natchnieni wiosenną aurą za oknem i po-

wiewem ciepłego powietrza. 

Maja Augustyniak 

Nina Górczak 

Karolina Więcek 

Liliana Bielecka 

Wiktor Klimek 

Gabriela  Szubierajska 


