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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

Pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015 za nami. Przed nami no-

we wyzwania i czas podnoszenia ocen na koniec roku. 

A oto ostatni numer w tym semestrze: 

Uczniowie klas szóstych byli na wycieczce w 

Centrum Nauki „Kopernik”. Było tam co zwiedzać 

i już nie jedna klasa to potwierdziła. 

Jedni na wyjeździe, inni spędzali przyjemnie  czas w szkole. Do-

kładnie chodzi o biwak zuchowy, w czasie którego uczestnicy 

mogli zdobywać odznaki i przede  dobrze się bawić.  

W szkole co roku również organizowane są jasełka szkolne. W 

świąteczny nastrój przenieśli nas uczniowie z klas III-cich. 

Nikt nie lubi słuchać wulgaryzmów. Zmieńmy to. 

Trzeba jasno powiedzieć „STOP WULGARY-

ZMOM”. Przyłączcie się do nas. 

Ferie już czuć , a śniegu nie ma. Mamy jednak na-

dzieję, że się to zmieni wraz z pierwszym dniem 

ferii, bo uczniowie mają dużo pomysłów na spędzanie wolnego 

czasu, ale ferii bez śniegu sobie nie wyobrażają. 

Semestr zakończył się zabawą choinkową. 

Piękne kolorowe kreacje lśniły na korytarzach 

szkoły. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Szóstoklasiści w 

Centrum Nauki 

„Kopernik” 

2 

Biwak zuchowy 3 

Jasełka szkolne 4 

Stop wulgaryzmom 5 

Ferie tuż, tuż... 6 

Zabawa choinkowa 7 
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WIEŚCI  

SZKOLNE 

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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 Dnia 04.12 klasy szóste 

wraz z opiekunami: Joanną Jac-

kowską, Bartoszem Wójcikiem i 

Agnieszką Lewandowską poje-

chały do Centrum Nauki Koper-

nik. W budynku znajdowało się 

wiele atrakcji: robot reagujący na gesty człowieka, pokazana została 

praca ludzkich stawów, rentgen ludz-

kiego ciała, zegar magnetyczny. Każ-

dy z uczniów mógł swobodnie się po-

ruszać po centrum i brać udział w 

różnych eksperymentach. Na końcu 

wszyscy udali się do planetarium, 

gdzie obejrzeli film „Na skrzydłach marzeń”. 

 W drodze powrotnej grupa zajechała do KFC, by napełnić swoje 

żołądki. 

Jakub Getka  

Bartosz Pawlak kl.VIa 
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Fotorelacja z biwaku, który był fascynującą przygoda 

dla młodych zuchów.  Atrakcje do późnego wieczora, 

poczęstunek i noc-

leg w śpiworach. 
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 Tradycją w naszej szko- le są organizowane 

co roku przez uczniów 

klas III-cich jasełek 

szkolnych. W tym roku 

zaszczyt ten przypadł 

uczniom klasy III a z 

wychowawcą p. Cecylią Nowak oraz klasy III b z wychowawcą 

p. Małgorzatą Bakierą. Uczniowie w czasie jasełek zaprezento-

wali repertuar mu-

zyczno-słowny z kolę-

dami i wierszami o te-

matyce świątecznej. 

Utalentowani ucznio-

wie swoje umiejętności muzyczne wykazali rów-

nież piękną grą na instrumentach muzycznych: 

fletach i 

saksofonie. 

P r z e d s t a -

wienie wpro-

w a d z i ł o 

wszystkich 

w świątecz-

ny i przy-

jemny na-

strój. 
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 Tematem mojego referatu jest wpływ wulgaryzmów na charakter uczniów 

oraz wizerunek szkoły. Wspomnę również o kulturalnych zwrotach, które powi-

nien znać każdy uczeń i stosować je w codziennym życiu, nie tylko w szkole, ale 

również w każdym miejscu, w jakim się znajduje. 

 Na początku warto wyjaśnić znaczenie słowa „wulgaryzm”. „Wulgaryzm” to 

wyraz bądź wyrażenie, które jest złe i wyraża wiele agresji. Na ogół wulgary-

zmów używają ludzie zdenerwowani, niepotrafiący poradzić sobie z własną 

agresją. Coraz częściej jednak wulgaryzmów używają 

dzieci zwłaszcza młodzież szkolna. Właśnie przez te ne-

gatywne wyrażenia duża część uczniów staje się agre-

sywna wobec swoich koleżanek i kolegów. Wypowiadając 

je myślą, że zaimponują innym. Większość uczniów myśli, 

że używając wulgaryzmów staną się dorośli i tak spo-

strzegani będą przez innych, co jest kompletną niepraw-

dą, gdyż spostrzegani są jako niekulturalne dzieci. 

 Wulgaryzmy używane przez uczniów mają również wpływ na wizerunek 

szkoły. Szkoła zaczyna być postrzegana jako placówka, która nie może sobie po-

radzić niekulturalnymi, a to w dużej mierze nie jest winą szkoły lecz samych 

uczniów, a niekiedy również rodziców, którzy używają wulgaryzmów na porząd-

ku dziennym. Na świecie istnieje dużo kulturalnych wyrażeń, które na pewno 

będą przyjemniejsze dla ucha niż wulgaryzmy. Każdy uczeń powinien znać takie 

słowa, jak: dziękuję, proszę i przepraszam. A jeżeli nie jesteśmy w stanie po-

wstrzymać się od wypowiadania słów w zdenerwowaniu, to zastąpmy je bardziej 

śmiesznymi sowami, czyli: kurka, kurczaczek. 

Sprawią one uśmiech na twarz, a nas uspoko-

ją. 

 Podsumowując mój referat myślę, że 

używanie wulgaryzmów do niczego nas w życiu 

nie doprowadzi, jedynie do tego, że będziemy 

źle spostrzegani przez innych. Dlatego też 

nie powinniśmy ich używać, tylko korzystać z 

kulturalnych słów oraz trzech, wspomnianych 

wcześniej, magicznych słów. Wtedy staniemy się lepszymi ludźmi. 

Partyk Wrona VIa 
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 To nic, że za oknem po-

goda jesienna. Każdy bowiem 

ma nadzieję, że na ferie 

wszystko się zmieni. Ucznio-

wie snują już pomysły na spę-

dzenie wolnego czasu najczę-

ściej w towarzystwie rodzeń-

stwa i kolegów, ale z użyciem 

śniegu. Brakuje tego puchu 

niewątpliwie, nad czym obec-

nie ubolewamy, ale liczymy, że 

na ferie wszystko się zmieni i 

tegoroczną zimę będziemy 

wspominać biało.  

 Uczennice klas trzecich 

już narysowały swoje propo-

zycje zabaw na śniegu. Pewnie 

nie jeden z was, też o nich 

pomyślał. 

Joanna Sadzińska IIIa 
Agnieszka Łukanowska IIIb 

Patrycja Gawrońska IIIb 

Sandra Rosa IIIb 
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 W końcu nadszedł ten ostatni dzień w tym semestrze, 

dzień wyjątkowy również dlatego, że pełen zabawy i uśmiechu. 

Maluchy spisały się na medal. Duża sala promieniowała wszyst-

kimi tęczami kolorów. Była okazja spotkać się z ciekawymi po-

staciami z bajek, ale także wziąć autograf od wielkich gwiazd z 

pierwszych stron gazet. Pojawiały się także oryginalne pomysły 

na przebrania, jak np..: zaśmiecona planeta.  

 W starszych klasach już trochę skromniej z przebraniami, bowiem na małej Sali góro-

wały raczej stroje galowe i dyskotekowe. Nie oznacza to, że było mniej 


