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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

Witamy Was po dłuższej przerwie. Mamy nadzieję, że  

wypoczęli w czasie świąt i pełni pracy sta-

rają się podnieść oceny na pierwszy se-

mestr. Życzymy powodzenia. Zapraszamy 

również do przeczytania artykułów, na te-

mat: 

Przedstawienia klas 

drugich, poświęconego 

twórczości Juliana Tuwima, 

Nocnego biwaku 17 Gromady Zu-

chowej „Kolorowe Smerfy”, 

Wyników konkursu na najpiękniej-

szą kartkę świąteczną, 

Jasełek szkolnych, które 

zostały w tym roku przy-

gotowane przez uczniów 

klas trzecich, 

Podsumowania akcji 

„Podaruj książkę bibliote-

ce”. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 

 

1 

W Tuwimowie 2 

Nocny biwak  

zuchów 

3 

Kartka świąteczna 4 

Jasełka szkolne 5 

Akcja „Podaruj 

książkę bibliotece” 

- zakończona 
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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 11 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00 na 

dużej sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło 

się przedstawienie pt. „W  Tuwimowie” w wyko-

naniu klas II. Organizatorami tego przedsta-

wienia były p. Małgorzata Bakiera i p. Cecylia 

Nowak. Inscenizacja miała zbliżyć nas do twór-

czości polskiego poety Juliana Tuwima. Występ 

rozpoczął się krótką notką biograficzna poety a 

następnie uczniowie w swoich teatralnych strojach przedstawili nam 

kilka wierszy pisarza np. ,,Lokomotywa’’, ,,Ptasie radio’’, ,,Słoń Trąb-

alski’’, ,,Abecadło’’, ,,Dwa Michały’’. Julian Tuwim nie tylko był z nami 

na spektaklu ale także już od dawna 

mieszka w szkolnej bibliotece prowa-

dzonej przez p. Renatę Samsel. Dzię-

ki tej inscenizacji z pewnością zapa-

miętacie na długie lata kim był Julian 

Tuwim. 

Aleksandra Getka 
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W nocy z 06-07 grudnia.2013r. w Szkole Podstawowej w Dąbrówce odbył się 

Nocny Biwak Zuchowy.  

Cała Gromada została podzielona na szóstki- Ważniaki, Smerfetki, Lalusie, 

Śpiochy i Marudy. Po zbiórce generalnej na szóstki czekały następujące zada-

nia : wspólne rysowanie i kolorowanie portretu Mikołaja, nauczenie się piosenki 

świątecznej, zjedzenie uroczystej kolacji przy… latarkach, wysłuchanie opowia-

dania pt. „Mikołaj też ma złe dni”, wy-

konanie kartki świątecznej oraz przy-

jęcie od Mikołaja świątecznego pre-

zentu. Zadania przygotowały wcześniej 

i poprowadziły na biwaku uczennice z 

klas V i VI. Zuchy z wielkim zaangażo-

waniem wykonywały wszystkie zadania. 

Jadły wspólnie kolację i śniadanie. 

Przyszła pora na sen. Wszyscy spali 

mocno, a rano po pobudce o godzinie 

6.00 na buziach wszystkich zaspanych 

śpiochów gościła radość i szerokie 

uśmiechy. Brawo zuchy! Po śniadaniu, w 

trakcie pożegnalnej zbiórki zuchy 

otrzymały sprawności, wykonane przez 

siebie kartki świąteczne dla rodziców, 

pamiątkowe dyplomy oraz upominki od 

Mikołaja.  

Małgorzata Bakiera 
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Konkurs na najpiękniejszą kartkę 

świąteczną 

 

W kategorii klas I-III: 

I miejsce – Ewelina Pachulska z klasy IIA 

II miejsce – Adrianna Bereda z klasy IIIA 

III miejsce – Dawid Sadowski z klasy IA 

Wyróżnienie – Oliwia Tomczak z klasy IB 

 

W kategorii klas IV-VI 

I miejsce ex aequo – Łukasz Kaszuba z klasy IVB 

              Kacper Socha z klasy VIB 

II miejsce – Oliwia Mędrzycka z klasy VA 

  

 Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone podczas uroczystości 

jasełkowych w naszej szkole, czyli 19 grudnia. 
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 Dnia 19.12.2013roku na dużej sali 

gimnastycznej odbyła się uroczysta Wi-

gilia szkolna. Zaszczycili nas swoją 

obecnością emerytowani nauczyciele, 

jak również cały personel szkolny. Na-

stępnie obejrzeliśmy przedstawienie ja-

sełkowe przygotowane przez klasy trze-

cie. Uczniowie swoim występem wprowadzili wszystkich w nastrój bo-

żonarodzeniowy. Pokazali nam w jakim ubóstwie narodził się Jezus. 

Wspaniale zaśpiewali kolędy. 

 Ten wspaniały występ zakończyły serdecz-

ne życzenia od dyrektora i przewodniczącego 

rady rodziców. 

Natalia Grześkowicz klasa 6a 
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Na początku grudnia zakończyła się zorganizo-

wana przez Bibliotekę szkolną oraz Samorząd 

Uczniowski akcja „Podaruj książkę bibliotece. W cza-

sie trwania akcji uczniowie mogli oddawać do biblio-

teki książki, które już przeczytali i chcieli się nimi po-

dzielić z innymi. Dzięki trwającej miesiąc czasu akcji 

biblioteka szkolna wzbogaciła się o 44 książki oraz 

dwie płyty DVD. Poniżej prezentujemy listę darczyń-

ców. Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za 

podarowane książki. 

Niech każdy pamięta, że 

„książka czytana, żyje 

dłużej”. 

L.p. Klasa Nazwisko i imię ucznia  Ilość oddanych książek/CD/DVD 

1 1A Gajewski Dawid 1 

2 1A Skiba Oliwia 2 

3 1A Wilkowska Oliwia 1 

4 1B Rasiński Paweł 1 

5 1B Tomczak Oliwia 1 

6 2A Malinowska Maja 1 

7 2B Maniecka Karolina 1 

8 3A Augustyniak Wiktor 3 

9 3B Głażewska Zuzanna 2 

10 3B Szklarczyk Amelia 4/2 DVD 

11 4B Elak Dominika 6 

12 4B Gromadowski Patryk 1 

13 4B Kłębek Norbert 4 

14 4B Murza Michał 4 

15 4B Marcinkowska Weronika 2 

16 4B Podgórny Hubert 8 

17 4B Przetacka Nikola 1 

18 6A Getka Aleksandra 1 

    Razem 44 książki/2 DVD 


