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Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej

 im. Świętej Jadwigi –Królowej w Dulowej.

A MNIE JEST SZKODA LATA...

Witamy Was  serdecznie  pierwszym numerem szkolnej  gazetki  "Pod  okiem Jadwigi",  w
nowym roku szkolnym 2017/2018. Wiemy, że czekacie na nią z niecierpliwością! 
A co znajdziemy w gazetce ?
Oto, co w niej jest! 
Mamy za sobą inaugurację roku szkolnego 2017/2018
4  września  2017  roku  w  Szkole  Podstawowej  im.  Świętej  Jadwigi-  Królowej  w  Dulowej
zainaugurowano rok szkolny 2017/2018. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Świętej
Jadwigi  Królowej  w  Dulowej  zgromadzili  się  uczniowie,  nauczyciele  i  rodzice.  Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością, radna: pani Barbara Paszcza, sołtys wsi Karniowice pan Franciszek
Brzózka,  radny  powiatu  chrzanowskiego  pan  Bogdan  Łabuzek.  Galę  poprowadzili  uczniowie
Naszej szkoły z klas IV oraz V. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała dyrektor szkoły
pani Sylwia Słomska. 
Wybór do samorządu uczniowskiego:
Przewodnicząca J. Leś.
Zastępca N. Widyna
Skarbnik M. Chomik
Sekretarz P.Jabłoński
Jeszcze  trochę  wspominamy  wakacyjny  czas...  choć  wydaje  się,  że  to  było  bardzo  dawno!
Pamiętacie swoje letnie podróże?
Wspomnienia z wakacji....

Nadeszły chłodne jesienne dni, a ja z tęsknotą wracam myślami do tegorocznych wakacji,
spędzonych w Kołobrzegu. To były cudowne dni. 

Od  początku  lipca  z  niecierpliwością  czekałam na  ten  wyjazd.  Wreszcie  nadszedł  czas
pakowania  bagaży  oraz  rowerów,  które  w  tym  roku  pojechały  razem  z  nami.  Na  miejsce
dojechaliśmy wczesnym rankiem. Łobrzeg przywitał  nas pochmurnym niebem. Nie mogłam się
doczekać,  kiedy znów zobaczę moje ulubione Morze Bałtyckie i  piaszczystą plażę.  Po krótkim
odpoczynku, poszliśmy zwiedzać okolicę. Okazało się, że do plaży mamy bardzo blisko i nareszcie
mogłam usłyszeć szum fal i stanąć stopami na ciepłym piasku.Udaliśmy się na spacer do parku,
wzdłuż plaży. Odkryliśmy też mnóstwo ścieżek rowerowych. Bardzo nas to ucieszyło.

I tak następnego dnia, który przywitał nas słońcem, udaliśmy się na plażę.Budowałam dla
mojej  młodszej  sistrzyczki  babki  z  piasku,  skakaliśmy  z  bratem  przez  fale  i  pływaliśmy  na
materacu. Po kolacji pojechaliśmy rowerami na molo.  Piękna pogoda pozwalała nam spędzić czas
codziennie  nad  morzem,  gdzie  szaleliśmy  w  wodzie  i  uczestniczyliśmy  w  zabawach
organizowanych przez firmę Nivea. Popołudniami zwiedzaliśmy Kołobrzeg na rowerach, zajadając
pyszne lody na starówce, gofry- na deptaku wzdłuż plaży oraz kręcone lody.

Nadszedł  jednak czas  powrotu do  domu.  Tradycyjnie  w naszych plecakach znalazły się
pamiątki oraz muszelki zebrane na plaży.Było mi bardzo smutno, kedy żegnałam się z morzem.
Kołobrzeg  to  bardzo  ciekawe  miasto  i  chciałabym  tam  wrócić  w  przyszłym  roku.  To  był
fantastyczny czas spędzony z moją rodziną.
(autor: Julia Kamieniarz IVb)
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Teraz  mamy  jesień!  I  szkolne  życie  wypełnione  lekcjami,  zajęciami,  zabawami  z

przyjaciółmi. A długie wieczory sprzyjają czytaniu. Lubicie książki? Polecamy  książkę Justyny
Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)".
Serdecznie zachęcam do przeczytania książki Justyny Bednarek o dziesięciu skarpetkach, ponieważ
jest  to  powieść  przygodowa,  z  humorem i  pełna  śmiechu.  Osobiście  bardzo  mi  się  spodobała
opowiść o dziesiątej skarpetce, która pocieszyła chłopczyka w szpitalu. Bardzo miła książka dla
dużych i małych dzieci.
Redakcja:  Paulina  Paluch.  Pamiętajcie,  że  sami  też  możecie  zostać  redaktorami  !  Czekamy na
Wasze teksty, rysunki i zadania. 
Paulina Paluch

                Dwa wiatry                   
Jeden wiatr - w polu wiał, 
drugi wiatr - w sadzie grał: 

Cichuteńko, leciuteńko, 
liście pieścił i szeleścił, 

mdlał... 

Jeden wiatr – pędziwiatr! 
Fiknął kozła, plackiem spadł, 
skoczył, zawiał, zaszybował, 
świdrem w górę zakołował 

i przewrócił się, i wpadł 
na szumiący senny sad, 
gdzie cichutko i leciutko 
liście pieścił i szeleścił 

drugi wiatr... 

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat, 
parsknął śmiechem cały sad, 
wziął wiatr brata za kamrata, 

teraz z nim po polu lata, 
gonią obaj chmury, ptaki, 

mkną, wplątują się w wiatraki, 
głupkowate mylą śmigi, 

w prawo, w lewo, świst, podrygi, 
dmą płucami ile sił, 

łobuzują, pal je licho!... 

A w sadzie cicho, cicho...(Julian Tuwim)

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/julian-tuwim/
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Miesiąc październik poświęcony jest bibliotekom szkolnym z całego świata. Dołączamy z

ochotą  i  świętujemy!  Ogłaszamy  konkursy,  szukamy  słów  w  słownikach,  rozdajemy  naklejki
promujące  czytanie,  projektujemy  znaczki,  tworzymy  wspólnie  Drzewo  Książek  w  czytelni,
składamy papierowe sowy, robimy zdjęcia pt. „Martwa natura z książką", chodzimy na zajęcia do
Biblioteki Publicznej w Karniowicach czy Dulowej, korzystamy też z naszej szkolnej biblioteki.
Piszemy również kartki i listy! Pięć najlepszych  kartek przygotowanych przez nasze uzdolnione
Czytelniczki, wyślemy do bibliotek znajdujących się w miejscowościach: Dulowa, Psary, Trzebinia,
Chrzanów. Piszemy również kartki do naszych ulubionych bohaterów książkowych. 
Poniżej prezentujemy wybrane wypowiedzi :
Koszmarny Karolku! Jesteś naprawdę koszmarny, ale i tak Cię lubię. Mam nadzieję, że się niedługo
spotkamy.
Koszmarny Karolku, jesteś za mało koszmarny. Czy możesz być bardziej?
Cześć Nela! Mam na imię Aurelia i jestem Twoją odwieczną fanką. Mam wszystkie Twoje książki,
oprócz tej z tygrysem na okładce. Kocham naturę, a Ty dokładnie ją opisujesz. Mam nadzieję, że
odpiszesz.
Alicjo! Zabierz mnie do swojej Krainy Czarów!
Dzień  dobry,  Alicjo!  Książka  bardzo  mi  się  podoba,  ponieważ  lubię  książki  fantastyczne  i
przygodowe. Pozdrawiam Cię! 
PS. 
Szkoda, że Cię nigdy nie widziałam.

Droga Królowo Śniegu, chciałabym mieć taką moc jak Ty. Nie wiem jak Ty to robisz, że jesteś zła.
Ja wierzę, że masz dobre serce!

Drogi Harry! Bardzo Cię lubię!

Drogi Panie Kleksie! Chciałabym, żebyś mnie uczył, bo jesteś wspaniały i magiczny!

„Dzieci z Bullerbyn” to najwspanialsza książka świata, niestety wiele osób tego nie ceni. Jednak ja
jestem wielką fanką! 

Drodzy Ludzie ze Star Wars’ów, nie znam Was za dobrze, ale jesteście OK.

Biblioteka szkolna zwana Krainą Książek serdecznie Was pozdrawia i zaprasza!
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