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Cyprian Kamil Norwid 

MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA  

W DĄBRÓWCE 

Już niedługo wakacje, a w naszej szkole tętni życiem. Dzieje się 

dużo i ciekawie. W kwietniu: 

  Uczniowie klas szóstych mieli możli-

wość uczestniczenia w lekcji historii, którą 

poprowadziła pani z Instytutu Pamięci Na-

rodowej, 

Dzień Ziemi był jak zwykle uroczyście 

obchodzony: był apel i konkurs ekologiczny, 

Nie mogło zabraknąć uroczystości z 

okazji uchwalenia Konstytucji 3 Ma-

ja, w czasie której uczniowie wyko-

nali żywą flagę, 

Rozpoczął się sezon wycieczek, z czego skorzystali ucznio-

wie klas IV-VI. W tym miesiącu wyjechali na 

przedstawienie „Poczet Władców Polski”, które 

odbyło się w Pałacu Nauki i Kultury w Warsza-

wie. 

 Zachęcamy wszystkich do lektury naszej 

gazetki. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  

W TYM   

NUMERZE: 

Z życia szkoły 1 

Spotkanie z edu-

katorem IPN 

2 

Zmieniaj nawyki, 

nie klimat... 

3 

Rocznica uchwa-

lenia Konstytucji 

3 Maja 

4 

Poczet Władców  

Polski 

5 

Rusz głową! 6 
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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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 Edukator warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Pani Agnieszka Sza-

jewska, gościła w dniu 14.04.2014 r. w naszej szkole z inicjatywy Anety Brzóski- nauczycielki 

historii. Tego typu zajęcia edukatorzy IPN-u prowadzą w ramach projektu „Lekcje z historii 

najnowszej”. Projekt ten ma na celu zaprezentowanie uczniom tej historii, która bardzo czę-

sto jest nieobecna w szkołach. Tego typu lekcje są istotne ze względu na młodych ludzi, któ-

rzy uświadamiają sobie, że teraz mają wolność i demokrację, ale nie dostali tego w prezen-

cie. Polacy musieli o tę wolność walczyć. Spotkanie poświecone było tematowi PRL – państwo 

totalitarne? i było próbą odpowiedzi na to pytanie.  

 Lekcja była nie tylko swoistym podsumowaniem historii lat 1944–1989, ale i znakomi-

tym przypomnieniem cech ustrojów totalitarnych. Uczniowie mogli sobie wyrobić zdanie na 

ten temat, analizując teksty, czytając artykuły czy biogramy. Ta lekcja miała ich też zachę-

cić do czytania, do zgłębienia historii tego okresu. Uczniowie mogli przekonać się m.in., jak 

funkcjonowała peerelowska gospodarka, 

jakie były absurdy życia w Polskiej Rze-
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 Dnia 30 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji 223 rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkolnego i odśpiewa-

niem jednej zwrotki hymnu państwowego. Zaraz po tym aktorzy z koła historycznego prowa-

dzonego pod opieką pani Anety Brzóski przygotowali przedstawie-

nie z tej okazji. Przenieśli nas do roku 1791 i ukazali ówczesne ży-

cie państwa polskiego. Druga część dotyczyła szkoły współczesnej, 

pod czas której artyści przeprowadzili wywiad z uczniami. Pyta-

niem zasadniczym była wiedza o święcie 3 Maja.  

 Po krótkich odpowiedziach wszyscy zebrani utworzyli żywą 

flagę dla upamiętnienia dnia 2 Maja, czyli Święta flagi. Na zakoń-

czenie głos zabrał pan dyrektor. Uroczystość zakończyła się wy-

prowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem zwrotki hymnu szkoły. 

Aleksandra Getka VIa 
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28 kwietnia na dużej Sali gimna-

stycznej naszej szkoły odbył się 

apel z okazji Dnia Ziemi, którego 

hasłem było „Zmieniaj nawyki, nie 

klimat”. Uczniowie klas piątych 

przygotowali przedstawieni dzięki 

któremu chcieli przypomnieć o tym 

dniu i zbliżyć nas do problemów, z 

którymi zmaga się z codziennie na-

sza planeta. Następnie Pani Joanna Jac-

kowska wraz z Panem Dyrektorem Stani-

sławem Wójcikiem wręczyli nagrody dla 

laureatów konkursu plastycznego na pla-

kat z okazji Dnia Ziemi. Najlepsze prace 

wykonali: 

1 miejsce Adrianna Malinowska kl. VIB 

2 miejsce Aleksandra Ziółkowska kl. VIB 

3 miejsce Natalia Grześkowicz kl. VIA. 

Na zakończenie uczniowie klas pią-

tych pod opieką pani Małgorzaty Mi-

chalik zaprezentowali plakaty z ha-

słami związanymi z ochroną środowi-

ska w języku angielskim i zaśpiewali 

piosenkę pod tytułem „Wath`s the 

weather like today?” 

Aleksandra Getka VIa 
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Dnia 09.04.2014r. tj. środa odbyła się wycieczka klas IV-VI do 

teatru. Spektakl na który pojechaliśmy miał tytuł ,,Poczet Władców Polskich’’.   

Nasza klasa z niecierpliwością czekała na dzień wyjazdu. Dla wielu uczniów 

było to pierwsze zetknięcie się z teatrem. Gdy nadszedł  dzień wyjazdu cała 

grupa zebrała się przed szkołą w oczekiwaniu na autokar. Teatr do którego je-

chaliśmy znajduje się w centrum Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki. Spektakl 

był bardzo ciekawy i obejrzeliśmy go wszyscy z wielkim zaciekawieniem. Podo-

bało nam się nie tylko samo przedstawienie, ale także piękne dekoracje, które 

umilały nam pobyt w teatrze. Po skończonym przedstawieniu udaliśmy się do au-

tokaru  i ruszyliśmy w drogę powrotną. Po drodze zatrzymaliśmy się na posiłek 

w Mc Donaldzie. Następnie wróciliśmy do szkoły skąd wszyscy rozjechali się do 

domów. 

Uważam, że ten dzień przebiegł w miłej atmosferze, a także był pouczającą 

lekcją historii. 

Łukasz Kaszuba  kl.  IV B 

Dnia 09.04.2014r nasza klasa wraz z klasą czwartą A pojechała na wy-

cieczkę do Warszawy. Były z nami również klasy piąte i szóste, które jechały 

dwoma innymi autokarami.  

Głównym celem wycieczki był teatr, w którym wystawiano przedstawienie 

pt.: „Poczet władców Polski”. Na scenie występowali aktorzy przebrani za kró-

lów Polski. Przedstawienie było bardzo zabawne. Wszyscy wyglądali na szczęśli-

wych i rozweselonych przez aktorów. Po skończonym przedstawieniu wszyscy 

uczniowie rozeszli się wraz z wychowawcami do autokarów. Piąte i szóste klasy 

pojechały jeszcze na kręgle. My zaś pojechaliśmy do Mc Donalda. W restaura-

cji kupiliśmy sobie jedzenie, które nam bardzo smakowało. Po „wyżerce” wrócili-

śmy do autobusu, którym przyjechaliśmy pod szkołę. Na parkingu czekali na nas 

rodzice lub dziadkowie.  

Tak skończyła się nasza wycieczka do Warszawy. Chciałabym, żeby każda 

następna wycieczka była tak udana.  

Dominika Elak Kl. 4b 
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