Pod okiem Jadwigi nr 2/2017/2018
Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej
im. Świętej Jadwigi –Królowej w Dulowej.

STROFY O JESIENI


Coraz krótsze dni, coraz chłodniejsze poranki. Opustoszały pola
i łąki. Nie słychać śpiewu ptaków,
zniknęły brzęczące owady i barwne motyle.
Jest już jesień. Przecież jest bajecznie kolorowa i bogata w spadające liście. Rozdaje swoje
nieprzebrane skarby – soczyste jabłka i gruszki, pyszne śliwki, zdrowe orzechy, smakowite
grzyby.

Wydarzenia z naszej szkoły
Co znajdziemy w numerze:
1. Słów kilka o ślubowaniu klasy I.
W dniu 13 października 2017 r. klasa pierwsza złożyła na sztandar szkoły ślubowanie:
„Ślubuję na sztandar szkoły
uczyć się pilnie i chętnie,
szanować pracę swoją i innych ludzi,
dbać o dobre imię szkoły i klasy,
żyć odważnie i uczciwie,
kochać swoją Ojczyznę
i pracować dla niej kiedy dorosnę.”
Życzymy im wytrwałości !
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2. Wybór Super nauczyciela i Super kolegi 2017 r.

Super Nauczyciel – taki tytuł otrzymała pani Lilianna Ziajka, a tytuł Super kolega – otrzymał
Jakub Gąsior z klasy VII.
Zwycięzcom gratulujemy!

3.Wywiad z nowym nauczycielem naszej szkoły panią Anną Kozikowską .
Dz.: Witamy serdecznie panią !
N.: Witam Was bardzo serdecznie.
Dz.: Czy zawsze chciała pani być nauczycielką matematyki?
N.: Myślałam jeszcze o wychowaniu fizycznym, ale niestety okazało się, że na AWF są zajęcia z
pływania, a to niestety moja pięta achillesowa.
Jak byłam mała, to rozważałam różne możliwości. Wśród nich była policjantka, nauczycielka i
księgowa. Najczęściej jednak bawiłam się z koleżankami w szkołę. Miałam swój dziennik,
wpisywałam do niego obecności, tematy i oczywiście oceny. Rodzice kupili mi również tablicę, na
której rozwiązywałam proste zadania.
Dz.: Czy w rodzinie jest tradycja nauczycielska?
N.: Tak. Mam w rodzinie dwie ciocie, które też są matematyczkami.
Dz.: Czy dobrze czuje się pani w naszej szkole?
N.: Bardzo dobrze, dziękuję. Panuje tutaj miła atmosfera. Uczniowie są sympatyczni i grzeczni, a
grono pedagogiczne bardzo życzliwe.
Dz.: Kiedy rozwinęła się pani pasja do bycia nauczycielem?
N.: W szkole podstawowej pomagałam już koleżankom i kolegom w nauce matematyki.
Próbowałam im tłumaczyć różne zagadnienia i nawet
to mi wychodziło. Dlatego w liceum
zdecydowałam, że swoją przyszłość zwiąże ze szkołą.
Dz.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy sukcesów w pracy.
4. Wywiad z nowym uczniem Szymonem Waligórą
- Czy podoba ci się w szkole?
- Tak, podoba mi się w nowej szkole.
- Jak się czujesz w nowej szkole ?
- Dobrze, panuje tu miła atmosfera
- Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
- Moim ulubionym przedmiotem jest matematyka.
- Czy lubisz czytać?
- Lubię, książki z walkami realistycznymi i magią. Obecnie czytam Harry'ego Pottera
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- Co najbardziej lubisz robić?
- Moim ulubionym zajęciem podczas wolnego czasu jest układanie konstrukcji z klocków LEGO.
- Jakie jest Twoje ulubione danie ?
- Uwielbiam barszcz czerwony oraz pierogi z kapustą i grzybami
- Gdybyś miał możliwość wyjechania na swoją wymarzoną wycieczkę, gdzie byś pojechał?
- Chciałbym pojechać w góry.
- Jaka jest twoja ulubiona gra komputerowa?
- Myślę, że minecraft, ale też wiele innych.
- Dziękujemy za wywiad ☺
Wywiady przeprowadziła: Paulina P. I Wiktoria P. z kl. 5

Co to jest „ AŻ MIŁO”
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, Samorząd Uczniowski ogłosił dla wszystkich klas
konkurs czystości, tym razem pod nazwą : „Aż miło”. Dwa razy w miesiącu przedstawiciele lub
opiekunowie SU dokonają kontroli czystości oraz ocenią ład i porządek panujący w salach
lekcyjnych poszczególnych klas. Sprawdzą czy uczniowie przebierają obuwie i posiadają
mundurki szkolne. Tabela wyników umieszczona zostanie na gazetce SU obok sali nr 8. A klasa,
która wyróżni się czystością i zdobędzie największą ilość punktów zostanie nagrodzona na koniec
roku szkolnego. Bądźcie czujni i dbajcie o swoje otoczenie !

Już Jesień

Kto powiedział, że jesień jest smutna,
Że ma kolor szarego płótna,
Że jej prawie nie widać we mgle?
Kto to wszystko powiedział?
Ja nie!
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Dla mnie jesień to pora wesoła,
Roześmiana i gwarna jak szkoła!
Lśniąca skórką kasztana na trawie,
Odlot ptaka roztargniona malarka
Gubi farby po lasach i parkach,
A ja biegam wciąż za nią z ochotą .
I znajduję brąz, czerwień i złoto!
Jesień drzew koronom
Zdejmuje zieloność,
A nakłada złoto.
Noszą je dostojnie,
Czekając spokojnie,
Aż nadejdą słoty.
A co będzie potem?
Wiatr zdejmie pozłotę,
Mróz posrebrzy szronem.
Osiwiałe drzewa
Zaczną cicho ziewać,
Do snu głowy skłonią...

