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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

Upłynął pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016. Choć za oknem 

nie było widać zimy, w Wigilię panowała bardzo ciepła atmosfera w 

szkole, gdyż w całym budynku porozwieszano świąteczne dekoracje. 

W dodatku wszyscy mogliśmy się radować ciepłem płynącym z serc 

naszych bliskich i nie tylko, co da się szczególnie odczuć w tym świą-

tecznym czasie. A oto ostatni numer w I semestrze: 

Na początek VII Mikołajkowy Turniej Koszy-

kówki o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie  

Następnie  o tym, jak robi się  

bombki — sprawozdanie z wycieczki 

klas III do Piotrkowa Trybunalskiego 

Co warto wiedzieć o niebezpieczeństwach kry-

jących się w Internecie. 

W szkole co roku również organizowane są jasełka szkolne. W 

świąteczny nastrój przenieśli nas uczniowie z klas III-cich. 

Co robili czwartoklasiści  w Centrum Nauki Kopernik... 

Semestr zakończył się zabawą 

choinkową. Piękne kolorowe 

kreacje lśniły na 2 salach balo-

wych.  

 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

VII Mikołajkowy 

Turniej Koszykówki 

2 

Trzecioklasiści w 

Krainie Bombek 

4 

Profilaktyka prze-

mocy w tym cyber-

przemocy 

5 

Jasełka klas III 6 

Czwartoklasiści w 

Centrum Nauki 

„Kopernik” 

7 

Zabawa choinkowa 8 
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Cyprian Kamil  

Norwid 

WIEŚCI  

SZKOLNE 

   Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Sylwia Chądzyńska 
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

sylwiabiblioteka@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest pre-

miowana plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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W dniu 09.12. 2015r. (środa) o godzinie: 9.00 w Klembowie rozpoczął się VII Mikołajkowy 

Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie (W kategorii: dziewcząt 

i chłopców). Ze szkoły uczniowie wyjechali o godzinie 8.30 . 

Celem rozgrywek było: wyłonienie drużynowych mistrzów Szkół Podstawowych, popularyzacja 

sportu wśród młodzieży oraz zasad gry ,, fair play '' , dobra zabawa i międzyszkolna integra-

cja.  

Każda szkoła podstawowa mogła zgłosić po: 5 chłopców (+ 3 osoby rezerwowe) i 5 dziewcząt 

(+ 3 osoby rezerwowe). Z naszej szkoły pojechało 16 zawodników (8 dziewcząt i 8 chłopców + 

opiekun), dziewczęta: Julia Kryszkiewicz, Dominika Getka, Nikola Przetacka, Katarzyna Księ-

żyk, Julia Ryst, Weronika Marcinkowska, Adrianna Bereda, Marika Dziążak, a z chłpców: 

Przemysław Stankiewicz, Kacper Stankiewicz, Michał Murza, Kamil Jóźwiak, Kacper Jachacy, 

Patryk Augustyniak, Patryk Kujawski, Norbert Kłębek, opiekun: p. Bartosz Wójcik. 

Udział w turnieju brało 6 drużyn chłopców i 6 drużyn dziewcząt. Wylosowano dwie grupy 

chłopców i dwie dziewcząt. Obowiązywał system "Każdy z każdym". Po rozegranych meczach 

w grupie odbyły się najważniejze mecze o miejsca na podium. 

Rozgrywki: 

Chłopcy: 

1. Dąbrówka - Duczki (8:0) mecz w grupie 

2. Dąbrówka - Klembów (6:2) mecz w grupie 

3. Dąbrówka - Postoliska (9:8) - Finał o 1 miejsce 

Dziewczyny: 

1. Dąbrówka - Ostrówek (6:3) mecz w grupie 

2. Dąbrówka - Postoliska (6:9) mecz w grupie 

3. Dąbrówka - Klembów (14:2) finał o 3 miejsce 

Nagrodami były: Dla pierwszych 3 miejsc były puchary oraz dyplomy, a dla wszystkich 

uczestników słodkie upominki od Mikołaja. Uczniowie naszej szkoły zdobyli: 

Chłopcy: 1-wsze miejsce 

Dziewczyny: 3-cie miejsce 

Uczniowie wrócili do szkoły o godzinie 14.30, a potem rozjechali sie do domów. 
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 10 grudnia uczniowie klas trzecich udali się do Fabryki Bombek w Piotr-

kowie Trybunalskim. 

Wizyta w fabryce rozpoczęła się od „dmuchalni szkła”. Dmuchanie bombek 

troszkę przypominało puszczanie baniek mydlanych, tylko temperatura pracy 

była wyższa – ok. 600 stopni Celsjusza. 

Kolejne pomieszczenie, do którego udali się trzecioklasiści to „srebrzalnia”. 

Bombki są tam srebrzone od środka. Następnie poddawane są wstrząsaniu, 

aby sreberko równo się rozłożyło… i już tylko kąpiel bombek, a potem susze-

nie. Dopiero wtedy srebrne kule wędrują do „farbiarni”, gdzie są lakierowane 

w bajeczne, tęczowe odcienie.  

Ostatnim etapem zwiedzania była „dekoratornia”, gdzie panie malarki z nie-

zwykłą precyzją wyczarowują przeróżne wzory przy użyciu cieniutkich pę-

dzelków z włosia wiewiórek i bobrów. Wreszcie ozdabiają je barwnym broka-

tem, koralikami, cekinami oraz innymi ozdobami. Powstają z nich prawdziwe 

dzieła sztuki.  

Na zakończenie wizyty w fabryce uczniowie wzięli udział w warsztatach. Każ-

dy wybrał jeden kolor bombki i własnoręcznie, według własnego pomysłu, ją 

ozdabiał… a następnie zabrał do domu na pamiątkę. 

 

 Wychowawcy klas trzecich: 

Dorota Socha i Barbara Siwińska  
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W dniu 11.12.2015 r. (piątek) w naszej szkole przeprowadzono na ten temat prelekcję 

godzinową dla klas I-III i dwa osobne dwugodzinne bloki warsztatowe dla klas IV-V i 

klas VI.  

 

Prelekcja dla klas I-III na temat „Cyberprzemoc”. 

Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach jakie niesie ze sobą użytkowanie Internetu, 

zamieszczenie danych osobowych na stronach , które nie cieszą się zaufaniem. Zdefi-

niowane zostało zjawisko „cyberprzemocy” jako przemoc wobec drugiej osoby z uży-

ciem technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Uczniów zapoznano również o 

sposobach karalności czynów przestępczych w sieci. Prowadząca prelekcję poinfor-

mowała dzieci gdzie szukać pomocy i informacji w przypadku nadużyć w sieci: 

www.helpline.org.pl. W sieci ,co zostało podkreślone nigdy nie jesteśmy anonimowi, a 

każde użycie komputera zostawia ślady. Spotkanie dla uczniów było bardzo interesu-

jące. Ta cenna prelekcja uwrażliwiła uczniów na specyfikę problemu cyberprzemocy. 

Agnieszka Malinowska 

 

Klasy IV-VI 

Wiem, jak być bezpiecznym korzystając z mediów elektronicznych. 

W piątek, 11 grudnia uczniowie klas IV-VI brali udział w warsztatach  

na temat cyberprzemocy. 

Temat został przeprowadzony kompleksowo. Pani prowadząca zajęcia przypomniała 

nam, co to jest przemoc, jakie są jej rodzaje i jak w praktyce wygląda asertywne ra-

dzenie sobie z trudnościami. Dziś pracowaliśmy szczególnie nad agresją z użyciem 

technologii informacyjnych. 

Dyskutowaliśmy na temat plusów i minusów rozwoju technologii, Internetu – doszliśmy 

do wniosku, że Internet nie jest ani dobry, ani zły, on po prostu jest i to od nas zale-

ży jak będziemy go wykorzystywać. Obejrzeliśmy krótki filmik, a za pomocą quizu Pa-

ni przybliżyła nam wiadomości na temat korzystania z komputera, telefonów i konse-

kwencji prawnych w razie złego zachowania oraz co bardzo ważne, gdzie szukać po-

mocy kiedy stajemy się ofiarami cyberprzemocy. 

Ewelina Chmiel, psycholog szkolny 

 

PS Warto pamiętać, że na terenie szkoły uczniowie mogą mieć telefony komórkowe 

tylko do kontaktu z rodzicami.  
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia trzecioklasiści  zorganizowali ja-
sełka. Uczniowie przedstawiali scenę Wigilii, na którą przybył Święty 
Mikołaj, czarownica, ciocia, górale oraz grupka dzieci. Trzecioklasiści 
recytowali wiersze  i śpiewali kolędy, nie zabrakło także góralskiego 
tańca . Uczniowie dzielili się opłatkami z nauczycielami. Na koniec 
uroczystości Pan Dyrektor wygłosił przemowę.            
                               Aleksandra Mróz kl. VA 

 

   KIERMASZ 

OZDÓB ŚWIĄ-

TECZNYCH 
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Celem wycieczki było promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej, poznanie praw nauki 

poprzez samodzielne przeprowadzenie doświadczeń na interaktywnych wystawach i pokaza-

nie uczniom jak w sposób ciekawy i przyjemny można poznać tajniki nauk ścisłych.  

Na każdej wystawie uczniowie poznali wiele interesujących eksponatów, które rozbudzały w 

nich ciekawość i inspirowały do samodzielnych poszukiwań. 

W Centrum Nauki Kopernik największe zainteresowania zrobiła wystawa czasowa „Lustra” , 

która umożliwiła łączenie edukacji przyrodniczej i artystycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie brali udział w pokazie naukowym w teatrze „Wysokich Napięć” na temat segrega-

cji śmieci wykorzystując zjawiska magnetyzmu i elekromagnetyczne.  

Uczniowie odwiedzili również najnowocześniejsze planetarium, które wyposażone jest w wy-

jątkowe efekty wizualne i dźwiękowe. Szczególną atrakcją był pokaz prowadzony na żywo, 

podczas którego prezenter wspólnie z widzami obserwował gwiazdy i podróżując po kosmosie 

opowiadał o astronomicznych aktualnościach. Na koniec uczniowie obejrzeli film „Kosmiczna 

wyprawa”. 

 

 

Wycieczka była niezapomnianym przeżyciem samo-

dzielnego doświadczania i eksperymentowania. 

 

Wychowawcy klas czwartych  
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    Dnia 28.01.2016 r. w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce od-

była się zabawa choinkowa. Klasy I - III bawiły się na małej sali gimnastycznej, 

a klasy IV - VI na dużej sali gimnastycznej.  

    Tego dnia wszyscy przyszli do szkoły weseli i uśmiechnięci. Zabawa rozpo-

częła się o 8.10. Uczniowie bawili się przez 2 godziny, a następnie o godz. 10.00 

zostały zorganizowane konkursy i zabawy, tj. taniec z balonami, przeciąganie li-

ny, taniec na gazetach oraz taniec z krzesełkami. Zmęczeni i wyczerpani tance-

rze i tancerki wrócili do swoich klas, aby tam odpocząć i zjeść poczęstunek 

przygotowany przez Radę Rodziców. Po krótkim odpoczynku wszyscy żwawo 

wrócili do tańca. W międzyczasie klasy I-III malowały sobie twarze. Uczniowie 

zafascynowani pięknymi piosenkami puszczanymi przez operatorów głośników 

nie zauważyli, że te miłe chwile spędzone na wspólnej zabawie dobiegają końca. 

Moim zdaniem, ta zabawa choinkowa utkwi na długo w pamięci uczniów oraz, że 

mile będą wspominać te radosne chwile. 

Dawid Kłonica kl. VIB 
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