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JESIENI CZAS
Coraz krótsze dni,
Coraz zimniej mi,
Rano wstaję –mgła,
Czyżby jesień szła?
Lecą liście z drzew,
wiatru chłodny wiew,
Świat kolory zmienia
w jesień się przemienia.

Wybory do Samorządu Szkolnego!
We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.
Przewodniczącym SU został : Miłosz Bartosik z klasy 8.
Samorząd Szkolny, to nie tylko przewodniczący,
przewodniczący, ale również jego zastępca: Maria Chomik z
klasy 5b, Aleksandra Kozioł z klasy 8. Członkami Samorządu Szkolnego zostali: Jakub
Żuradzki z 5a oraz Julia Dominik z klasy 4.
Życzymy wielu sukcesów i zrealizowanych planów!
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Ślubowanie klasy pierwszej na
uczniów
Ślubowanie klasy pierwszej to niezwykłe wydarzenie
w szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi- Królowej
w Dulowej, które odbyło się 12 października 2018r.
Rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w Kościele
Parafialnym w Karniowicach. Następnie w szkole
odbyła się uroczystość pt. ,,Święto Pierwszaka”.
Ślubowanie klasy pierwszej to jedna z ważnych uroczystości w życiu młodego człowieka.
Czternastu pierwszoklasistów w odświętnych galowych strojach, nowych mundurkach oraz
granatowych biretach na głowie brali udział w uroczystym apelu z okazji Ślubowania klasy
pierwszej. Gratulujemy Pierwszakom!

Dzień 12.10.2018 roku to także Dzień Edukacji Narodowej. Najwięcej uwagi poświecono
nauczycielom Naszej szkole, którym podziękowano za trud włożony w Naszą edukację!
Uczniowie przeprowadzili plebiscyt na najlepszego nauczyciela. Spośród grona
pedagogicznego pierwsze miejsce zdobyli: Pani Liliana Ziajka i Pan Grzegorz Ginter.
Gratulujemy zwycięzcom!
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Drodzy nauczyciele!
Dziękujemy Wam za wszystko,
czego nas nauczyliście,
za dobroć, opiekę i wychowanie.
Dziękujemy za nakazy i zakazy,
oraz wskazywanie dróg.
Zawsze będziemy powracać
do wspomnień z lat szkolnych
z wielkim sentymentem.

8 roku uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w obchodach 40. rocznicy
16 września 2018
wyboru Św. Jana Pawła II na papieża.
Uroczystość została uświetniona Mszą Świętą.
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Warto przeczytać!
Zabójcza zagadka matematyka, autor:Jordi
autor:
Sierra I Fabra
Adela, Luc i Nico jako jedyni w klasie mają poważne problemy z matematyką. Nie mają głowy
do cyfr i tyle! Gdy już wydaje się, że na pewno czeka ich poprawka, pojawia się szansa –mogą
jeszcze raz przystąpić do egzaminu. Stawiają się w umówionym miejscu i... nagle widzą ciężko
rannego nauczyciela! Mężczyzna przekazuje dzieciom pierwszą z kilku matematycznych
wskazówek, które pozwolą znaleźć napastnika. Czy uda im się rozwikłać zabójczą zagadkę!
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