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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

 Za oknem już wiosna, a my wróćmy jeszcze na chwilę pamięcią 

do ostatnich zimowych dni lutego i marca. 

 W tym numerze: 

Jak spędzaliśmy ferie zimowe w szkole. 

Po raz kolejny z rzędu zdobyliśmy PUCHAR 

za I miejsce w Turnieju tenisa  stołowego o Puchar Wójta Gminy 

Dąbrówka.  

Sukces naszych uczniów w konkursie „Nadburzańska Kraina Le-

gend” i w konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka” 

W marcu klasy szóste były w Wyszko-

wie  i obejrzały tam 32. występ  rewii dzie-

cięcej Sylaba „Szafa gra”. 

Co mogliśmy podziwiać na wystawie zor-

ganizowanej z okazji Dnia Języków Obcych. 

W szkole zorganizowano warsztaty profilaktyczne nt. alkoholu, 

papierosów , dopalaczy, narkotyków oraz agresji i przemocy. 

Dzień wagarowicza, to w naszej szkole Dzień pomysłów na zdro-

wy styl życia. Dużo konkursów  z licz-

nymi nagrodami. 

Wycieczka klas 5 do kina oraz na Sta-

dion Narodowy. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Ferie zimowe 2 

Turniej tenisa stoło-

wego 

3 

Nadbużańska Kra-

ina Legend i War-

szawska Syrenka 

4 

Wycieczka klas 6 na 

rewię dziecięcą 

„Sylaba” 

4 

European Day of 

Languages 

5-6 

Warsztaty profilak-

tyczne 

7 

Dzień pomysłów na 

zdrowy styl życia 

Wycieczka klas 5 na 

Stadion Narodowy 

7-8 
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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! 



 2 

Podczas ferii w szkole były or-

ganizowane zajęcia sportowo-

rekreacyjne dla klas 1-6 i re-

kreacyjne dla klas 1-3 w posta-

ci gier i zabaw na tablicach in-

teraktywnych pod nadzorem 

nauczycieli. Na zajęciach spor-

towo-rekreacyjnych uczniowie 

mogli pograć w tenisa stołowe-

go, koszykówkę, siatkówkę, pił-

kę halową, piłkę ręczną, uniho-

keja, warcaby, szachy, gry planszowe. 
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25 lutego 2016r w naszej szkole odbył się kolejny turniej w tenisie stołowym o Puchar 

Wójta. W zawodach wzięły udział szkoły z Guzowatki, Józefowa, Wszebor i Dąbrówki. 

Po raz kolejny z rzędu zdobyliśmy PUCHAR za I miejsce 
Sportowa rywalizacja przebiegała w duchu walki fair play. Podczas zawodów zawiązywa-

ły się także nowe znajomości. 

 

Wyniki końcowe: 

 

klasa IV Dziewczęta:  

1. Zaremba Aleksandra – Dąbrówka 

2. Szydłowska Oliwia – Dąbrówka 
3. Damięcka Dominika – Wszebory 

4. Napiórkowska Daria – Józefów 

5. Kuszkowska Malwina – Guzowatka 

6. Jabłońska Weronika – Józefów 

7. Matylda Klujewska – Guzowatka  

8. Gawlik Nikola – Wszebory 

 

klasa IV Chłopcy:  

1. Pęcznik Damian – Guzowatka 

2. Stankiewicz Alan - Józefów 

3. Domański Maciej – Guzowatka 

4. Gawlik Bartosz - Dąbrówka 

5. Gawlik Filip – Dąbrówka 
6. Kryśkiewicz Kacper - Józefów 

7. Niedźwiecki Tomasz - Wszebory 

8. Lenart Kacper - Wszebory 

 

klasa V Dziewczęta:  

1. Bereda Ada - Dąbrówka 

2. Rossa Julia – Dąbrówka 
3. Woźniecka Ewa - Józefów 

4. Jaworska Julia - Guzowatka 

5. Księżnik Lena - Guzowatka 

6. Bereda Kinga - Wszebory 

7. Ducka Paulina - Józefów 

8. Kryśkiewicz Natalia - Wszebory 

 

klasa V Chłopcy:  

1. Skłodowski Krzysztof – Guzowatka 

2. Zulczyk Jakub – Dąbrówka 
3. Olszewski Kacper - Guzowatka 

4. Augustyniak Patryk - Dąbrówka 
5. Mąka Mateusz - Józefów 

6. Wielgolaski Jakub - Józefów 

7. Herner Miłosz - Wszebory 

8. Augustyniak Wiktor - Wszebory 

ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM  

O PUCHAR WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 

 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

klasa VI Dziewczęta:  

1. Getka Dominika – Dąbrówka 
2. Kurek Martyna – Guzowatka 

3. Marcinkowska Weronika – Dąbrówka 
4. Popińska Aleksandra - Guzowatka 

5. Bulik Weronika - Wszebory 

6. Garwolińska Julia – Józefów 

7. Bulika Wktoria – Wszebory 

8. Kokosza Marlena – Józefów 

 

klasa VI Chłopcy:  

1. Kaszuba Łukasz – Dąbrówka 

2. Jachacy Kacper – Dąbrówka 
3. Zborowski Michał – Guzowatka 

4. Dobrzański Kacper – Guzowatka 

5. Bogusz Adrian – Józefów 

6. Damięcki Adrian – Wszebory 

7. Krauz Adrian – Wszebory 

8. Kryśkiewicz Mateusz 

 

Klasyfikacja ogólna szkół:  

1. Dąbrówka - 80 pkt. 
2. Guzowatka - 66 pkt. 

3. Józefów - 42 pkt. 

4. Wszebory – 28 pkt.  

Gratulujemy sukcesu naszej reprezentacji. Panu 

Wójtowi dziękujemy za ufundowanie nagród, a 

naszym na-

uczycielom za 

zorganizowanie 

i przeprowa-

dzenie turnieju. 

 

 

 

 

 

 

Marika Dziążak, 

Martyna Lewandowska,  

Julia Kryszkiewicz  kl. VIA 
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 Dnia 09.03.2016 r. w sali widowiskowej GCK odbyło się oficjalne rozstrzy-

gnięcie konkursu. "Gmina Dąbrówka - Nadbużańska Kraina Legend", w którym 

należało przedstawić legendę, opowieść związaną z Gminą Dąbrówka w formie 

pracy pisemnej. 

I miejsce - Łukasz Kaszuba  

   kl. VI b  

II miejsce - Aleksandra Mróz  

kl. Va  

III miejsce - Daria Średnicka 

 kl. Va 

Był to wspaniały konkurs o tym,  

jakie ciekawe miejsca ukryte są w naszej Gminie.  

Dnia 18.03.2016r w Gminnym Centrum Kultury odbył 

się lokalny 39. konkurs recytatorski „Warszawska Sy-

renka”. Wzięło w nim udział 5 uczniów naszej szkoły. 

W kategorii klas I-III Anna Kaszuba i Natalia Jan-

kowska. W kategorii klas IV-VI Zuzanna Głażewska , 

Wiktoria Oparzela i Marta Szczepańska. W kategorii 

klas IV-VI trzecie miejsce otrzymała Wiktoria Opa-

rzela. W kategorii klas I-III trzecie miejsce zajęła 

Natalia Jankowska . Anna Kaszuba zajęła pierwsze 

miejsce. W etapie powiatowym konkursu Wiktoria 

Oparzela zdobyła III 

miejsce. Gratulujemy! 
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 Dnia 14.03.16r. klasy 6a i 6b pojechały na wycieczkę szkolną do Wyszkowa. 

Najpierw odbyły się cztery pierwsze lek-
cje, po których wszyscy czekali na auto-
kar. Miejscem do którego udać miały się 
klasy szóste była Rewia Dziecięca Sylaba. 

Na miejscu każdy dostał bilet z numerem 
miejsca. Było wiele pięknych występów, 
w których występowały głównie dziew-
czyny. Między występami były wyświe-
tlane filmy o modzie, gdyż motywem 
przewodnim tej rewii była moda i zmie-
niające się trendy. 

 Karolina Mazek, kl VIa 

 

W dniach 16 i 17 marca 2016r w naszej szkole została zorganizowana wystawa, 

wykonana przez uczniów klas piątych i szóstych w ramach projektu edukacyjne-

go pt. „ European Day of Languages ”. Wystawa ta odbyła się na małej sali gim-

nastycznej. Uczniowie dzięki wcześniej zebranym informacjom zaprezentowali 

cztery państwa : 

Zjednoczone Kró-

lestwo Wielka Bry-

tania i Irlandia Pół-

nocna, Francja, 

Hiszpania i Wło-

chy. Niektórzy 

uczniowie z klas 1-

3 również wykonali 

piękne prace pla-

styczne, zamiesz-

czone na wystawie. 
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 Celem projektu było  : 

1.Poszerzenie wiedzy na temat podanych wyżej państw. 

2.Rozwijanie umiejętności językowych. 

3.Kształcenie umiejętności pracy zespołowej. 

Projekt ten adresowany był do uczniów klas 1-4. Planowe lekcje języka angiel-

skiego w tych dniach odbywały się nieco inaczej , w formie wirtualnej podróży 

po Europie. Lekcje prowadziły pani Michalik i pani Fabisiak, z pomocą uczniów 

klas 5 i 6, którzy wspaniale spisali się w roli przewodników. Wiedza zdobyta 

podczas zwiedzania wystawy została sprawdzona w formie Quizu. Uczniowie do-

stali symboliczne pamiątki wykonane własnoręcznie przez uczniów klas 5 i 6. 

                                                                                   Zuzanna Głażewska kl. 5b 
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 W lutym uczniowie uczestniczyli w warsztatach  profilaktycznych na 

temat alkoholu, papierosów oraz dopalaczy i narkotyków, jak również ćwiczyli 

postawę asertywną, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami . 

16 marca rodzice wzięli udział w prelekcji „Agresja i przemoc – jak rozumieć 

zachowania przemocowe dzieci i jak im przeciwdziałać.” Natomiast dzieci 

uczestniczyły w warsztatach na temat agresji i przemocy. Wypisywały z jakimi 

trudnymi sytuacjami się spotykają, jakie emocje im wtedy towarzyszą. Dowie-

działy się, w jaki sposób sobie z nimi radzić. 

Dnia 21.03.2016 r. tj. poniedziałek obchodziliśmy Dzień Zdrowego Stylu Życia.  

    Na pierwszej lekcji każda klasa wraz z wychowawcami zjadła zdrowe śniada-

nie. Po przepysznym posiłku cała szkoła spotkała się na dużej sali gimnastycznej. 

Pierwszym etapem tego spotkania  była prelekcja pani z Krakowskiego Centrum 

Profilaktyki na temat zdrowego stylu życia. Każdy czynnie brał udział w rozmo-

wie i odpowiadał na pytania zadawane przez panią prowadzącą. Po ciekawej 

przemowie nastąpiło wręczenie nagród za udział w konkursach.  

Laureaci konkursu „Wiersz o zdrowiu”: 

W kategorii klas młodszych: 

I miejsce – Alicja Zadróżna, kl.Ia 

II miejsce – Szymon Banasiak, kl.Ic 

III miejsce – Natalia Rosłon, kl.Ic oraz Eryk 

Getka z kl.Ib  

W kategorii klas starszych: 

I miejsce – Łukasz Kaszuba,kl. VIb 

II miejsce – Weronika Marcinkowska, kl.VIb 

III miejsce – Julia Jóźwiak,kl.Va  

Łukasz Kaszuba z kl. VIB 
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Zwycięzcami konkursu na plakat  

promujący zdrowy styl życia zostali: 

I miejsce – Dominika Elak, kl.VIb 

II miejsce – Mikołaj Matera,kl.Vb 

III miejsce – Patrycja Zaręba,kl.Va    

 

 

 

Dnia 31.03.2016r. odbyła się wycieczka klas: Va i Vb do Warszawy. Najpierw 

uczniowie obejrzeli wzruszający film „Bella i Sebastian” o przyjaźni chłopca z 

psem. Jego akcja rozgrywała się w pięknym plenerze alpejskiej wioski. Film po-

kazuje rzadko spotykane dziś wartości takie jak: bezgraniczna odwaga, wierna 

przyjaźń i wielki hart ducha.  

Ciekawym punktem wycieczki było także zwiedzanie Stadionu Narodowego. 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć: strefę VIP, loże VIP, szatnię i miejsca relak-

su piłkarzy, stroje piłkarskie, stanowiska dziennikarskie. Mogli również podzi-

wiać ten niezwykły obiekt z punktu widokowego, a także dowiedzieć się wiele 

interesujących informacji na temat historii powstania stadionu, jego budowy 

oraz odbywających się tu im-

prez sportowych, rozrywko-

wych i innych. 
 

Małgorzata  

Michalik 

Anna Królik 

 


