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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Witamy Was po przerwie. Miło nam znów gościć w Waszych 

rękach. Mamy Nowy Rok 2017, a więc składamy Wam moc życzeń i 

sukcesów w nadchodzącym roku 

Grudzień to m.in..: 

Mikołajki w tym roku obchodzone były z wielkim 

rozmachem. Był mikołaj, a nawet dwóch, ale też 

słodkości na syto zastawionych stołach korytarzy; 

Anioły latają wokół nas, przekonali się o tym 

uczniowie klas IV podczas wizyty w Mazowieckim 

Zaścianku w Grabowie; 

Uczniowie klasy I-szej i klas II-gich powędrowali do 

fabryki Elfów, która ruszyła na Stadionie Narodowym w 

Warszawie; 

Uczniowie klas III-cich pokazali swoje artystyczne 

umiejętności podczas Jasełek szkolnych. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z Życia Szkoły 1 
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Wśród aniołów... 3 
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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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 Mikołajki są tylko raz w roku. Co tu dużo pisać. Był Mikołaj, a nawet dwóch, 

były prezenty, były słodkości, kiermasz ozdób świątecznych, śnieżynki, uśmiech i 

zadowolenie na twarzach. Jeden z ciekawszych dni w roku szkoły. A zresztą, sami 

zobaczcie, jak to wyglądało. 
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 W dniu 5 grudnia klasy 4-te i 5-te wybrały się do Mazowieckiego Zaścian-

ka w Grabowie, by spędzić czas z aniołami. Każdy z uczestników miał okazję ule-

pić własnego aniołka z masy solnej, a także wykonać je z drewna. Uczniowie mię-

dzy sobą podziwiali pięknie ulepione figurki. Atrakcją była również przejażdżka 

bryczką po okolicach Grabowa zakończona ciepłą przekąską z ogniska. Właści-

ciele zapewnili świetną zabawę umysłową w postaci ciekawych zagadek zimo-

wych. Wszystkim bardzo podobała się wycieczka. Na pamiątkę każdy z uczest-

ników wyjazdu zabrał własnoręcznie ulepionego aniołka. 

Anna Zdunek IVa 
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 To była nie powtarzalna okazja spotkać 

elfy i św. Mikołaja w akcji. Razem z nimi 

uczniowie klas : I, II a, II b, II c bawili się, 

ścigali, wygłupiali i dużo więcej. Trudno opisać 

słowami, co tam się działo, ale jedno trzeba 

zaznaczyć: kto nie był, niech żałuje… Gry, za-

bawy, malowanki, wycinanki, gry zręcznościo-

we. Tak właśnie bawili się uczniowie na wyjeź-

dzie do PGE Narodowy. 
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 Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Przy-

gotowania do przedstawienia trwały od miesiąca, uczniowie poświęcili wiele czasu na próby i 

przygotowania, tym bardziej, że poza nauką tekstu dzieci uczyły się śpiewać, by w pełni od-

dać radość z narodzenia Pana. Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy część artystyczna dobiegła końca wszyscy występujący na 

scenie otrzymali gromkie brawa, które były 

uznaniem za pięknie wykonane przedstawie-

nie. Po występach odbyły się wigilie klasowe. 

Składaniu życzeń i śpiewaniu kolęd, które 

słychać było na korytarzu nie było końca…  

Wychowawcy klas trzecich:  

Marzena Przybysz III a  

Anna Pietrzak III b  

Agnieszka Malinowska III c  


