Pod okiem Jadwigi nr 3/2017/2018
Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej
im. Świętej Jadwigi –Królowej w Dulowej.

(jeden z najpiękniejszych wierszy jakie kiedykolwiek czytałam)
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Ku pamięci Naszej Kochanej Nauczycielki Pani Tereni Bogackiej....
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W tym numerze:

Od redakcji
(NIE)lubiany listopad
Czy go lubimy? Nie sądzę. Większość społeczeństwa kojarzy go jako smutny, ponury,
deszczowy, a często także deszczowo-śnieżny czas. Początek tego miesiąca, owszem, jest
przygnębiający, ponieważ wspominamy naszych zmarłych, rozłąka z którymi była dla nas
bolesnym przeżyciem. Należy pamiętać , że wraz z „rozkwitem” miesiąca, dni są coraz
weselsze.
11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, wspominając rok 1918, kiedy nasi
przodkowie, po walce często na śmierć i życie, odzyskali wolność dla naszej ojczyzny, po 123
latach niewoli.
Następnie oczekujemy na zabawę andrzejkową, podczas której wywróżymy sobie przyszłość ,
męża, liczbę dzieci, zawód etc. Oczywiście druga połowa miesiąca to już kupowanie prezentów
pod choinkę, na mikołajki, co sprawia, że z niecierpliwością oczekujemy na Boże Narodzenie.
Czy my, uczniowie, lubimy listopad? Dla pierwszaków okres ochronny się już zakończył,
pierwsze rozdziały juz przerobione, a więc listopad to często czas kartkówek, klasówek,
testów... Czyli nie jest nam zbyt miło... To także czas, w którym należy zawalczyć o oceny, bo
kawał roku szkolnego już za nami... Z okazji Święta Niepodległości, przygotowany program
artystyczny przez p. Urszulę Kokoszkę i III klasę, bardzo nam się podobał. Klasa
zaprezentowała się również przed rodzicami w Wiejskim Domu Kultury w Karniowicach.
Gratulujemy uczniom wspaniałej lekcji patriotyzmu!
Redakcja gazetki "Pod okiem Jadwigi" to uczennice klasy V:
Paluch Martyna, Wiktoria Piwowarczyk, Anna Witoń oraz uczniowie doraźnie publikujący
swoje teksty. Spotykamy się w bibliotece szkolnej, zawsze, każdego dnia i z ducha książek
czerpiemy pomysły!
Na przełomie dwóch pór roku! Takie tam nasze bajanie!

Z ł o c i s t e

l i ś c i e

Rano wstajesz ,przez okno patrzysz
I widzisz jak nasz świat pozłocił się,
Wstajesz z łóżka ,ubierasz buty
I idziesz zachwycać się
Jesiennymi darami Matki Natury,
Liście złociste ,szeleszczące pod stopami
Bardzo się cieszą, że z drzew już spadły,
By spędzić z tobą czas
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Listopad – Grudzień
ień
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Rany Julek!... Pamiętnik Czarnego Noska... Dziewczynka z parku... Afryka Kazika... Detektyw
Pozytywka a dla klasy VII - "Za minutę pierwsza miłość"
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Państwo Stonogowie zostali zaproszeni do znajomych. Zjawia się jednak tylko pan Stonoga.
-A gdzie żona? -pytają gospodarze.
-Cały czas zakłada buty.
Do taty Węża zbliża się Wąż synek i pyta:
-Tato, czy ja jestem jadowity?
-A dlaczego pytasz?
-Bo ugryzłem się w język...
W szkole.
-Proszę pani, uważam, że pała nie jest sprawiedliwą oceną dla mnie.
-Ja też tak uważam, ale nie ma niższej...
Dokąd idziesz z tą konewką? -pyta Krzysia zdziwiona babcia.
-Podlać kwiatki.
-Przecież one są sztuczne!
-Dlatego nie mam w konewce wody -odpowiada Krzyś.
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1. Kolorowy płyn używany przez malarzy do malowania na płótnie
2. Kredki mają różne ...
3. Specjalny basen dla fok
4. Mieszkanie dla ryb domowych

(autor krzyżówki: Szymon Waligóra)
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