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http://www.okiemjadwigi.pl/tag/biecz/ 

Gazetka uczniów Szkoły 

Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi Królowej 

w Dulowej 

 

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY 

2020/2021 

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 

nie było zwykłe.  W poprzednich latach 

zbieraliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej, 

gdzie odbywała się akademia i powitanie przez 

panią Dyrektor. W tym roku było jednak 

inaczej. 

Uczniowie każdej klasy spotkali się z 

wychowawcą w sali lekcyjnej, z zachowaniem 

obostrzeń sanitarnych,  gdzie otrzymali 

informacje, jak będzie wyglądać nauka w tym 

szczególnym roku szkolnym ze względu na 

panującą pandemię Covid-19.  

Wszyscy mieli nadzieję, że koronawirus 

szybko minie, a rok szkolny ruszy w normalnym 

trybie.  Życzymy uczniom i nauczycielom dobrego 

i owocnego roku szkolnego. (AM, LO) 

 

 

https://www.spdulowa.one.pl/historia-szkoly/ 

„Powiedz mi, 

to zapomnę.  

Naucz mnie, to 

może zapamiętam. 

Zaangażuj mnie, to 

się nauczę.” 

– Benjamin Franklin 

 26.10.2020- początek 

zdalnego nauczania 
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Dzień Chłopaka 

Moje HOBBY 

Dzień Chłopaka był obchodzony uroczyście w każdej klasie naszej szkoły. Dziewczęta miały 

różne pomysły, stąd w każdej klasie inaczej on przebiegał.  

Natomiast dziewczyny z klasy 7a zorganizowały dla chłopców różne zabawy. Chłopcy musieli 

odgadnąć, która piosenka najbardziej pasuje do danej osoby z klasy. Następną zabawą było 

odgadywanie tytułów filmów z emotkowych rebusów. We wszystkich zabawach nagrodą było to, co 

uczniowie lubią najbardziej, czyli słodka paczka niespodzianek.  

Rywalizacja toczyła się w przyjaznej i zabawnej atmosferze.  

 Jeszcze raz dla chłopców wszystkiego najlepszego.   (JC) 

 Moim dużym zainteresowaniem jest gra w  piłkę nożną. Uwielbiam 

uprawiać sport i być w ciągłym ruchu. Grając w piłkę nożną, spełniam 

swoje marzenia i czuję w głębi siebie dużą satysfakcję. Moim marzeniem 

jest w przyszłości reprezentować Polskę jako reprezentant polskiej 

drużyny narodowej.  

 Gram w klubie piłkarskim o nazwie "MKS Trzebinia", mamy treningi 

trzy razy w tygodniu. Wybrałem ten klub, ponieważ myślę, że będę mógł 

rozwijać swoje zainteresowania. Poznałem tam wielu nowych kolegów. Mam 

możliwość jeżdżenia na mecze w różne regiony Polski. Piłka nożna jest 

sportem, który sprawia mi dużo radości i zabawy, czasami jest to 

brutalna gra, ale staramy się grać FAIR PLAY. W domu mam parę ulubionych 

piłek i koszulek oraz ulubione korki piłkarskie.  

 Dla mnie jest to cudowny sport. Moim idolem jest "ROBERT 

LEWANDOWSKI", ponieważ jego gra to czysta przyjemność. Jest filarem 

polskiej reprezentacji. (GK) 

 

Piłką nożną interesuję się od najmłodszych lat. Moją przygodę 

zacząłem w wieku sześciu lat, w klubie UKS Dulowa. Grałem tam przez 

cztery lata. Teraz należę do klubu MKS Trzebinia. Mecze rozgrywam na 

pozycji środkowego pomocnika. Treningi, na które uczęszczam, odbywają 

się trzy razy w tygodniu. Rozgrywamy mecze w lidze chrzanowskiej. Moim 

marzeniem jest reprezentować Polskę w meczach międzynarodowych. (PJ) 
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(PJ)                                     (EB) 

 

(ZZ) 

 
 

W roku 2020 Światowy Dzień Życzliwości 
 i Pozdrowień przypadał na 21 listopada 

 
 

Hallo World Day to święto wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Powstało z inicjatywy braci Briana 

i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy 

Egiptem a Izraelem. Jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w 

sposób pokojowy, a nie siłowy.  

W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień przygotowując ilustracje i cytaty związane z tym 

świętem. Poniżej kilka przykładów twórczości uczniowskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kalbi.pl/21-listopada
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KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH: 

Wrzesień 

• Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów 

• Dzień Urody 

• Dzień Dobrych Wiadomości 

• Dzień Programisty 

• Międzynarodowy Dzień Kropki 

Październik 

• Światowy Dzień Ptaków 

• Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu 

• Międzynarodowy Dzień Kawy 

• Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

• Międzynarodowy Dzień Pisania Listów 

 

Listopad 

• Dzień Postaci z Bajek 

• Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

• Dzień Młodzieży 

• Światowy Dzień Dobroci 

• Dzień Myszki Miki 

Grudzień 

• Dzień Anioła 

• Dzień Kleksa 

• Dzień Gry w Karty 

• Światowy Dzień Skrzypiec 

• Dzień Gwiazdy Betlejemskiej 

 Styczeń 

• Światowy Dzień Pokoju 

• Dzień Spaghetti 

• Dzień Sprzątania Biurka 

• Dzień Wikipedii 

• Światowy Dzień Śniegu 

 

(AP) 
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Przepis na PIERNICZKI KORZENNE. 
Przepis pochodzi ze strony: www.kwestiasmaku.com 

 

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ. Niech 

pachną pierniczkami 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2021- kontynuacja 

zdalnego nauczania 

 

Dyrekcji, Nauczycielom, 

Pracownikom Szkoły, Uczniom 

 i Przedszkolakom oraz  ich 

Rodzicom życzymy zdrowych, 

spokojnych Świąt oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku 

2021. 

Redakcja Gazetki Szkolnej 

GRUDNIOWY CZAS 

 
 

FERIE – ZABAWY ZIMOWE 

Bawcie się zdrowo i 

bezpiecznie, uważajcie na 

siebie. Korzystajcie z uroków 

zimy i czasu wolnego na 

świeżym powietrzu.  

Do zobaczenia po feriach. 

Redakcja gazetki szkolnej- uczniowie klasy 7a pod kierunkiem 

pani Anetty Świerczek- Sumery 

Żródła grafiki: zasoby internetu 


