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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

Witamy Was po feriach. Skończył się czas 

leniuchowania, a zaczął czas pracy i inten-

sywnej nauki. Końcówka I semestru była 

pełna wrażeń, a w czasie ferii też się dzia-

ło. Zapraszamy do przeczytania artykułów, 

w których znajdziecie: 

Sprawozdanie z karnawałowych zabaw w szkole, 

Relację z wizyty w naszej szkole Pani Poli-

cjantki  Wiolettą Zychrowską z Komendy 

Policji w Wołominie, która odwiedziła nas 

w ramach akcji „Bezpieczna 

szkoła”, 

Zdjęcia i opis zmagań w czasie tur-

nieju tenisa stołowego, w którym za-

jęliśmy I miejsce, 

Fotoreportaż z prac remontowych wykonywanych 

w czasie ferii w naszej szkole, 

Artykuł poświęcony świętowania dnia 

zakochanych w naszej bibliotece szkolnej. 

Zapraszamy  czytania.  

 

   

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Karnawał 2-3 

Pani Policjantka w 

naszej szkole 

4 

I miejsce w tenisie 

stołowym 

5-6 

Zmiany w szkole 6 

Powiedz „ „Lubię 

cię” w  dniu zako-

chanych 
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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 30 stycznia 2014 r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa, 

w której udział brały zarówno klasy młodsze jak i starsze. O godzinie 8.20 Pan 

Dyrektor Stanisław Wójcik ogłosił rozpoczęcie zabawy karnawałowej na dużej 

sali gimnastycznej i chwile po ty zabrzmiała głośna, rytmiczna  muzyka, przy 

której wszyscy uczniowie z klas 4-6 bawili się i tańczyli. Młodsi uczestnicy tań-

cowali na małej sali. O godzinie 10.15 na obu salach, gdzie odbywała się zabawa, 

rozpoczęły się konkursy takie jak taniec z balonem, taniec na gazecie i wiele in-

nych, w których nagrodą były słodkie upominki. Dyskoteka trwała do godziny  

14.00, a w klasach młodszych do godziny 13.00.   

Aleksandra Getka 6a 
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 W czwartek tj. 30.01.2014r w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa. 

Klasy I-III bawiły się na małej sali  gimnastycznej, a klasy IV-VI na dużej sali 

gimnastycznej. Przed zabawą nasza klasa napisała sprawdzian o państwie pol-

skim, a następnie pomogliśmy pani robić gazetkę. Gdy uporaliśmy się z gazetką 

cała nasza klasa poszła na  salę, gdzie trwała już zabawa. Po krótkiej chwili było 

oficjalne otwarcie balu na które wszyscy czekaliśmy. Po oficjalnej części roz-

poczynającej bal wszyscy rzucili się w wir zabawy. Około  godziny 10.00 rozpo-

częły się konkursy. W konkursach brała udział jedna osoba z każdej klasy. 

Pierwszy konkurs to taniec w parach. Polegał on na tym, że każda para musiała 

wykonać taniec na gazecie. Co chwila powierzchnia gazety była zmniejszana i 

wygrała ta para, która najdłużej utrzymała się na gazecie. Następny konkurs 

polegał na tańcu z balonikiem.  

 Zwycięzcy konkursów otrzymali słodkie nagrody. Po skończonych konkur-

sach wróciliśmy do wspólnej zabawy. W czasie tańców ogłoszono przerwę na po-

częstunek. Gdy wszyscy się posilili i napili zabawa zaczęła się na nowo. Podczas 

zabawy ogłoszono kolejny konkurs.  W konkursie tym brało udział sześć osób, 

które tańczyły wokół pięciu krzesełek, gdy muzyka umilkła miały za zadanie na 

nie usiąść. Osoba która nie zdążyła odpadała z zabawy zabierając ze sobą jedno 

krzesełko. Wygrała osoba która usiadła na ostatnim krzesełku. 

Po tym konkursie opuściłem salę zabaw i wróciłem do domu. 

 Myślę, że każdy dobrze się bawił.  

                                                                                          Łukasz Kaszuba 4b 
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 Dnia 07.02.2014r. o godzinie 11.00 na dużej sali gimnastycznej rozpoczęły 

się spotkania z Panią Policjantką komisarz Wiolettą Zychrowską z Komendy Po-

licji w Wołominie. Podzielone były na 2 części mianowicie dla klas młodszych 

czyli 1-3 i klas starszych czyli 4-6. 

 To spotkanie było poświęcone przestępczości w sieci. Dowiedzieliśmy się 

na czym polega cyberprzemoc (cyberprzemoc polega na poniżaniu innego czło-

wieka poprzez wstawianie obraźliwych zdjęć, filmów, komentarzy na czyjś te-

mat) i jak sobie z nią radzić. Pani Policjantka opowiedziała nam o innych zagro-

żeniach w sieci i udzieliła kilku mądrych rad, na które warto zwrócić uwagę w 

rzeczywistości. 

 Dzięki temu spotkaniu staliśmy się bardziej czujni i uważni w sieci. Teraz 

już wiemy, jak postępować w sytuacjach trudnych, które czyhają w internecie. 

Natalia Grześkowicz 6a 
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 W naszej szkole 12. lutego 2014r odbyły się zawody tenisa stołowego. Na te 

zawody przyjechali uczniowie z 3. szkół m.in. z Józefowa, Guzowatki i  Wszebo-

r. Opiekunowie szkół losowali uczniów do rozgrywek. Zawody rozpoczęły się o 

godzinie 9:00. Nasza szkoła zajęła 1miejsce w kategorii szkół podstawowych. 

Drugie miejsce zajęła Guzowatka,  trzecie miejsce zajęła szkoła z Józefowa, 

ostatnie miejsce zajęła szkoła ze Wszebor. Nagrodami były puchary. Natomiast 

dla niektórych uczniów nagrodami były: medale, pokrowce na paletki, plecaki, 

piłki do koszykówki i do piłki nożnej oraz paletki do tenisa stołowego.  

  Zawody bardzo mi się podobały. Chciałabym, aby też w przyszłym roku na-

sza szkoła zajęła najlepsze miejsce. 

Dominika Elak 4b 
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Dnia 12-02-2014r. tj. środa odbyły się zawody tenisa stołowego. Były to za-

wody dla klas IV-VI, które rozgrywały się na dużej sali gimnastycznej. W zawo-

dach wzięli udział najlepsi uczniowie w tenisie stołowym. Z naszej klasy wytypo-

wane zostały następujące osoby: Hubert Podgórny, Kacper Jachacy, Dominika 

Elak i Dominika Getka. Do naszej szkoły przyjechali uczniowie ze szkoły z 

Wszebor, Guzowatki i z Józefowa. Kiedy rozpoczęły się zawody wszystkich 

ogarnęły wielkie emocje. Każdy zawodnik walczył o złoty puchar. Gra była zacię-

ta. Zdenerwowanie towarzyszyło każdemu grającemu. Zawody skończyły się o 

godzinie 13.00. Po zakończonych zawodach uczestnicy powrócili do klas i opo-

wiadali o przebiegu turnieju. Pomimo, iż zawodnicy byli bardzo zmęczeni grą, 

cieszyli się z zajęcia pierwszego miejsca. Nasza szkoła pierwszy raz zdobyła 

złoty puchar i myślę, że każdy był z tego dumny.  

Uważam, że zawody minęły w miłej atmosferze dla każdego uczestnika. My-

ślę, że każdy potraktował to jako dobrą zabawę.  

Kaszuba Łukasz 4b 

  W czasie ferii dużo się działo w naszej szkole. Zmiany są widoczne gołym 

okiem. Jest kolorowo i wesoło, jak to w szkole powinno być. Rodzice poświęcali 

swój wolny czas, by sprawić  przyjemność. Ważne jest jednak, by tak ładnie po-

zostało jak najdłużej, a to wszystko zależy od nas.  
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 14 luty  to dzień radości i uśmiechu. W tym dniu każdy powinien 

mieć szansę na ten uśmiech. Z tej okazji w bibliotece szkolnej na każdej prze-

rwie odbywały się konkursy, w ramach których uczniowie prężyli swoje umysły, 

by rozwiązać kilka zadań konkursowych. Na każdej przerwie uczniowie z róż-

nych klas mogli przyjść do biblioteki i zmierzyć się z krzyżówkami, ukrytymi 

obrazami oraz wygrać drobne upominki. W ciągu całego dnia uczniowie mogli 

również wykonać kartkę walentynkową, która następnie została nagrodzona ma-

skotką oraz słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Panią Bibliotekarkę Re-

natę Samsel. 

 Uczniowie chętnie brali udział w konkursach. Nie lada wyczynem było wy-

konać wszystkie zadania, dlatego też cieszę się bardzo, że uczniowie podejmo-

wali się tych zadań, a przerwy spędzili aktywnie w bibliotece szkolnej. 

Bibliotekarka Renata Samsel 


