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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Witamy Was w wiosennym nastroju. Za oknem coraz częściej 

słońce, a u nas w szkole wielkie przygotowania do wiosny. Ma-

rzec okazał się świetnym czasem na zorganizowanie kilku uro-

czystości, o których chcemy Wam właśnie opisać. Zapraszamy 

do czytania. W tym numerze: 

Relacja z uroczystości składania 

obietnicy Zuchowej przez zuchów z 17. 

Gromada Zuchowa „Kolorowe Smerfy” . 

Podsumowanie spotkania z Panią psy-

cholog  Beatą Michalik na temat uzależnień oraz mówienia 

im „nie” . 

Pierwszy Dzień Wiosny  w naszej szkole odbył 

się pod hasłem „Dzień zdrowego odżywiania”. 

Było co zjeść i ucieszyć oko  kolorowymi po-

trawami. 

Pod koniec marca odbyło się 

długooczekiwane pasowanie pierwszoklasistów na 

czytelników biblioteki szkolnej. Zapraszamy do 

obejrzenia zdjęć. 

 Coraz bliżej wakacji, wiosna za oknem, 

czas spędzania wolnego czasu na powietrzu. Was również do te-

go zachęcamy, bo ruch to zdrowie. Korzystajcie z każdego sło-

necznego dnia. 

   

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Zuch kocha Boga 

i Polskę 

2 

Spotkanie z Panią 

psycholog 

3 

Dzień zdrowego 

odżywiania 

4 

Pasowanie na 

czytelnika 

5-6 
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 17. Gromada Zuchowa „Kolorowe Smerfy” ponowiła swoją działalność 

od września tego roku szkolnego. 

11 marca nadszedł czas na złoże-

nie obietnicy zuchowej. Zuchy 

przed złożeniem obietnicy musiały 

wykazać się znajomością prawa 

zuchowego oraz zaśpiewać pio-

senki. Wszystko poszło zgodnie z 

planem. Zuchy każdy punkt prawa 

umieją bez zastrzeżeń, a ich 

uśmiech na twarzy wskazywał 

wielką dumę oraz chęć działania 

na rzecz własnego rozwoju. 

  Po złożeniu obietnicy zucho-

wej drużynowa oraz Pana dyrek-

tora na znak oficjalnego przyję-

cia do gromady zuchowej założyli 

zuchom chusty w kolorze żółtym 

lub zielonym. 
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 Dnia 18 marca odbyły się dwa spotkania z Panią 

psycholog Beatą Michalik. W trakcie spotkań mówili-

śmy o nałogach i ich skutkach na życie człowieka. 

Dzięki temu spotkaniu wiemy, że alkohol, papierosy, 

narkotyki to prawdziwa trucizna dla naszego organi-

zmu. Znamy skutki i przyczyny ich zażywania. Po-

przez różne przykłady pokazane przez Panią psycho-

log, wiemy, że nie jest trudno powiedzieć „nie” używ-

kom.  

 Podczas oglądania prezentacji dowiedzieliśmy 

się, że  jest się dość łatwo i nie możemy sobie mó-

wić, że nas to ominie, bo to nieprawda. 

 To spotkanie dużo nas nauczyło i wynieśliśmy z 

niej wiele przydatnych informacji. Znany zagrożenia 

uzależnień i ich skutki. Wiemy również, ż to tylko od nas zależy, czy damy się 

do tego namówić, czy nie. 

Natalia Grześkowicz kl. 6a 
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        Pierwszego dnia wiosny w naszej szkole 

odbyła się akcja ,,Dzień pomysłów na zdrowe 

odżywianie”. Udział w tej akcji wzięły zarów-

no klasy młodsze jaki starsze, które ochoczo 

od godziny 8.10 pracowały nad szybkim, 

zdrowym i pożywnym posiłku po szkole. O go-

dzinie 10.00 wszystkie potrawy zostały za-

niesione na dużą sale gimnastyczną naszej 

szkoły i tam krótko opisane przez wybrane osoby z danej klasy. Po zaprezento-

waniu prac p. Renata Modzelewska  roz-

mawiała z nami na temat zdrowego odży-

wiania i dbania o formę. Na koniec Pan Dy-

rektor Stanisław Wójcik wraz z Zastępcą 

Przewodniczącego Rady Rodziców- panią 

Dominiką Podgórną oraz koordynatorem 

konkursu panią Marzeną Przybysz wręczy-

li nagrody laureatom konkursu plastyczne-

go: ,,Mój pomysł na zdrowy styl życia”. 

Uroczystość zakończyła się w miłe atmos-

ferze. 

Wykonała: Aleksandra Getka z klasy 6a     
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 Dnia 31 marca 2014 r. o godzinie 9.00 na małej sali gimnastycznej na-

szej szkoły zorganizowane zostało pasowanie uczniów klas pierwszych na czy-

telnika szkolnej biblioteki. 

 Na początku uroczystości p. Renata Samsel pytała pierwszoklasistów  

czym jest biblioteka?, co to znaczy być pasowanym na czytelnika ? Po krótkich 

wypowiedziach pierwszaków rozpoczęło się przedstawienie. Zaczęło się od 

krótkiego wprowadzenia i przywitania ,,molów” książkowych. Dzieci z chęcią od-

powiadały na pytania Zwojka i Czytka, a związane one były z postaciami z bajek 

i baśni różnych autorów. Np. mogliśmy wysłuchać Czerwonego Kapturka, Królew-

ny Śnieżki i wielu innych. Po spotkaniu z różnymi bohaterami bajek nadszedł 

czas na pasowanie. Po krótkiej wypowiedzi ,,Książki” dzieci ustawiły się w dwóch 

rzędach i w godnej postawie stali się oficjalnymi czytelnikami biblioteki. 

 Spotkanie zakończyło się miłej atmosferze, a na koniec wszyscy słuchacze 

i aktorzy przedstawienia z uśmiechem i dobrym humorem stanęli do wspólnej 

fotografii. W przedstawieniu udział wzięli uczniowie z klasy III b i VI a.  

W imieniu aktorów przedstawienia: 

Aleksandra Getka z klasy 6a 
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