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Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 

Hity lata 2016 

 1.  Zara Larsson -  It’s  One’s  For  You 

 2.  Sylwia Grzeszczak -  Tamta Dziew-

czyna 

 3.  Sofia Carson – Love Is The Name 

 4.  Michał Szpak – Colour Of Your Life 

 

Według Kacpra Fariona kl.5b 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

Na obrazie Chełmońskiego widzimy chłopa i woły,  

Stoją  bosi, ubrani w siermięgi i przepasani krajkami. 

 

 Odyseusz zrzucił z siebie żebraczy strój i stanął w całej 

swojej okazałości przed przerażonymi zalotnikami. 

 

 Jednym z nałogów szla-

checkich w XVIII wieku 

było pijaństwo, któremu Krasicki poświęcił wiele 

czasu i wysiłku. 

 

 Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego skoro 

dziadek i ojciec nie mieli dzieci, to i my będziemy 

bezdzietni. 

  

Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go 

wyciągnąć z kontaktu i zakopać w ziemi. 

 

 Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

Przed śmiercią Gerwazy był bardzo wesoły, dowcip-

ny, towarzyski, a po śmierci stał się bardzo surowy, 

smutny  i odludek. 

 

Nauczyciel matematyki wyjaśnia dzieciom, że połowy 

są zawsze równe.                                                     

Po chwili dodaje: - Co będę wam dużo tłumaczył i tak 

większa połowa nie zrozumie. 

                              

Iza Jakubiec I Ewelina Kopciuch   kl. VI a 
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Czego życzymy nauczycielom        

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Nasze Szanowne Grono Pedagogiczne 

jest super, po prostu fantastyczne! 

W dniu ich wspaniałego święta 

prosimy, by każdy zapamiętał, 

że za trudną pracę z nami i okazane serce 

chylimy głowy w ogromnej podzięce. 

Słowo: miłość – za ich troski, 

słowo: wdzięczność – za ich trud. 

Dar to skromny, dar uczniowski, 

wyśpiewany z serc jak z nut. 

 
Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze      

wychowanie i edukację. 

Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych                 

i szlachetnych. 

Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie 

naszych wnętrz.  

                     Wasi wdzięczni uczniowie 

 
                                                           

 O czym marzy nauczyciel… 

Ach, gdyby do szkoły chodziły anioły... 

Niestety... 

Do naszej szkoły nie chodzą anioły. 

Rzec by można, że nawet odwrotnie. 

Ale pomarzyć można... 

Rzec by można, że nawet odwrotnie. 

Ale pomarzyć można… 

 

 Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, za to, że często wbrew naszej woli, uparcie 

uświadamiają nam, że wiedza jest wielka, ciekawa i nieskończona.  

 
Iza Jakubiec i Ewelina Kopciuch  kl. VI A 

Po 20 latach oczekiwania 

polski klub znów znalazł 

się w fazie grupowej pił-

karskiej Ligi Mistrzów. W 

tym roku jest to Legia 

Warszawa. „Wojskowi” 

przeszli przez kwalifika-

cje, pokonując kolejno: 

bośniacki Zrinjski Mostar, słowacki AS Trenczyn i irlandzki Dundalk FC. W 

grupie F Legia zmierzy się z Realem Madryt, Borussią Dortmund oraz 

Sportingiem Lizbona. Na inaugurację przegrali z Borussią aż 0:6. W drugim 

meczu przeciwko Sportingowi ulegli 2:0. Następna kolejka już 18 paździer-

nika. Teraz  piłkarze z Łazienkowskiej zmierzą się z „Królewskimi”.  

Kacper Gajda kl. VI b 

Sport to fajne hobby.  W naszej szkole jest sporo osób, które się 

nim zajmują. W pierwszą sobotę października odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu w sztafecie przełajowej.  

Nasi nauczyciele zachęcili nas do wzięcia udziału w tej imprezie, 

można za to było dostać dodatkowo dobrą ocenę.  Impreza miała 

miejsce w Lubaczowie przy ulicy Mazury.  

Wzięło w niej udział kilkunastu uczniów z naszej szkoły. Na miejscu 

startu zdarzył się  śmieszny incydent. Na linii pojawił się biały koń, 

chyba też chciał wziąć udział w zawodach.  
 Eliza Chmiel kl. V b 



  

 
 

Aksamit  

Jeśli stawiacie na elegancję,  to koniecznie musi-

cie kupić coś aksamitnego. Najlepiej w odcieniach 

głębokiego granatu albo czerwonego wina. Dobry efekt daje po-

łączenie tego  ze złotem, gipiurami i futrem.  

Jak w wojsku 

Militarny trend co roku, w sezonie jesień-zima, 

powraca jak bumerang. Postawcie na słynną 

kurtkę pilotkę i dodatki: łańcuchy przy butach, 

kabaretki noszone do ciężkich płaszczy. 

 

 

 

Szeroki pasek 

Modne będzie podkreślanie talii szerokim paskiem z dużą 

klamrą. Lata 80. robią wielki come back. 

 

Tiul i koronki Dziewczyny w tym sezonie noszą koronki i tiule, ale w rockowym sty-

lu, z ciężkimi butami. 

    Dżinsowo   Dobra wiadomość dla wielbicielek 

denimu - dżins nadal jest w modzie! Nosimy go 

od stóp do głów lub wybieramy pojedyncze ele-

menty, które łączymy z mięsistymi dzianinami i 

wzorzystymi tkaninami. Komfortowo i modnie. 

 

 

 

wykonały Iza Jakubiec i Ewelina Kopciuch  

10 TYPÓW NAUCZYCIELI   

1.Nauczyciel Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz...” 

2.Nauczyciel Roentgen: „Widzę, że nic nie 

wiesz!” 

3.Nauczyciel Pesymista: „I tak się tego nie nau-

czysz”. 

4.Nauczyciel Inkwizytor: „No widzisz,  a jednak 

nie umiesz. Złapałem cię!” 

5.Nauczyciel Niewierzący w Cuda: „Kaktus mi tu 

wyrośnie, jak zdasz u mnie  na cztery”. 

6.Nauczyciel Wrażliwiec: „Aż mi się źle robi, 

kiedy patrzę na wasze prace”. 

7.Nauczyciel Hamlet: „A więc wiesz, czy nie wiesz?” 

8.Nauczyciel Perfekcjonista: „Dobrze, ale mogłoby być lepiej”. 

9.Nauczyciel Wielbiciel Teorii Względności: „Bardzo dobrze...trzy  z plusem”. 

10.Nauczyciel Humanista: No, może będzie z ciebie człowiek”. 

 

10 przykazań wzorowego nauczyciela: 
1. Nie krzyczeć na uczniów. 

2. Skracać treści programowe. 

3. Uśmiechać się szczerze. 

4. Jeździć z klasą na rowerze. 

5. Marzyć nie tylko od święta. 

6. Znać słowniczek gwary uczniowskiej na pamięć. 

7. Słuchać hitów w szkole. 

8. Grać z uczniami w jednym zespole. 

9.(Nie) Pozwalać na wszelkie swawole. 

10.Być sportu i komputera amatorem. 

 

KĄCIK MODOWY 



  

 

  Sposoby na ściąganie -   coś, co może przydać się z uczniom, 

a  nauczyciele chętnie dowiedzą się o najnowszych trendach w 

tej dziedzinie. 

Sposób 1   

Bierzemy małą karteczkę i piszemy to, czego nie pamiętamy.  

Tniemy  kawałek taśmy i przyklejamy na rękę,  ubieramy bluzę 

na długi rękaw i przykrywamy tą karteczkę.  

Sposób 2  

Piszemy na kartce to, czego nie pamiętamy, wycinamy i 

przyklejamy na to taśmę przezroczystą  z tej strony,  której 

pisaliśmy. Następnie bierzemy to pod wodę i zdrapujemy z taśmy kartkę. 

Teraz na przezroczystej taśmie został tylko tusz. 

Sposób 3 

Wycinamy z czystej kartki koło. Następnie dziurkaczem  robimy dziurkę, 

przez którą przewlekamy sznurek, a na kole z kartki piszemy 

ściągę . Ubieramy powstały łańcuszek na szyję i 

wkładamy pod bluzkę, a w razie potrzeby patrzymy na nasz łańcuszek. 

 

Kinga Kaczorowska kl. V a 

CO  PRZYDAŁOBY SIĘ NAUCZYCIELOM ??? 

1.Kubek !  Dlaczego akurat kubek?   

Każdy nauczyciel w szkole pije kawę lub herbatę (chyba). 

2.Bluzka-dla nauczyciela? Nie,  to głupi pomysł, ale jeśli bę-

dzie jakimś intrygującym napisem ?    
3.Torba na komputer.  Wiemy, wiemy , każdy nau-

czyciel taką ma, ale przecież  

może mieć  nową  i ładniejszą. ;) 

 

4.Poduszka-żeby po każdym dniu w szkole mógł położyć się na niej. 

5.Koszyk smakołyków.  My wcale nie chcemy nikogo tuczyć, ale jest taki 

dzień,  kiedy każdy może sobie pozwolić na odrobinę słodkości. 

6.Kalendarz. Każdy nauczyciel ma już kalendarz, ale jeśli mu się 

znudzi,  zawsze może posiadać zapasowy. Dzięki takiemu prezen-

towi nauczyciel może zapomnieć o naszym sprawdzianie. XD 

7.Kapcie. Nie wiemy czy nauczyciele marzną w stopy, ale wygod-

nie im będzie w  bamboszach, zwłaszcza, gdy będą 

to kapcie od uczniów. 

8.Medal-chyba każdy nauczyciel na 

medal chciałby dostać taki medal. ! ;) 

A MOŻE NAJLEPIEJ   ZRÓB COŚ SAM! CO?  

Nie bądź leń! We wszystkim cię nie wyręczymy! 
Uwaga! To są tylko nasze propozycje. Nie bierzemy odpowiedzialności za: stłuczenia lub niezadowo-

lenie nauczyciela. Bierzemy odpowiedzialność za: szczęście nauczyciela.  

 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA! 

Oliwia Małysa, Ania Biedka kl.VIa  

 

Śmieszne sytuacje na lekcjach 

 
-Kolega na lekcji powiedział do nauczy-

cielki „mamo’’.  

 

-Nasz kolega płakał na lekcji, bo dostał 4. 

 

-Nasz kolega w środku lekcji beknął  na całą klasę. 

-Naszej koleżance na lekcji zadzwonił telefon. 

-Koleżanka na lekcji spadła z krzesła. 

-Koleżanka na lekcji została wywołana do odpowiedzi. Gdy była 

przy tablicy,  z kieszeni wypadł jej telefon. 

- Uczniowie kupili pani od polskiego herbatkę z melisy– na uspo-

kojenie.  

 

 

 
 

Aleksandra Bednarz,Martyna                                   

Sopel,Weronika Niedzielska,Klasa V b  



  

 Szkoła na wesoło 

  

DZISIAJ TO MY ZADAJEMY PYTA-

NIA! ;) 

Przeprowadzając wywiady z naszymi nauczycielami 

zadałyśmy wszystkim następujące pytania: 

1.Czy w dzieciństwie  interesowała się  Pani naucza-
nym przedmiotem? 
2.Kiedy i w jakich okolicznościach postanowiła Pani 
zostać nauczycielem? 

3.Woli Pani uczniów niegrzecznych ale bardzo dobrze uczących się   czy ra-
czej grzecznych, którzy nie przykładają się do nauki? 
4.Co najbardziej denerwuje Panią w swoim zawodzie? 

5.Co najbardziej podoba się Pani w swoim zawodzie? 

6.Czy w ogóle lubi Pani swój zawód? 

ANNA PAJĄCZKOWSKA  (język angielski) 

1.Jak byłam mała,  nie znałam angielskiego, zaczęłam się go 
uczyć dopiero w liceum.  
2.Zawsze,od kiedy byłam małą dziewczynką, chciałam zostać 
nauczycielem, moi rodzice są nauczycielami i zawsze uważałam, 
że to wspaniały zawód. 
3.Wolę uczniów grzecznych i bardzo dobrze uczących się. :) 
4.Leniwi uczniowie, a najbardziej ci leniwi i do tego bezczelni. 
5.Możliwość przekazywania swojej wiedzy innym, obserwowanie, jak moi uczniowie 
coraz lepiej radzą sobie z językiem angielskim. 
6.Bardzo!!! 

BARBARA DRAGAN (matematyka) 

1.Tak lubiłam uczyć się matematyki, rozwiązywać zadania. To zapew-
ne duża zasługa mojej nauczycielki, którą bardzo szanowałam. 
2.Nie pamiętam,  kiedy postanowiłam zostać nauczycielem, ale od 
zawsze ten zawód mi się podobał. Duży wpływ na moją decyzję praw-
dopodobnie miał  fakt, że moja mama też była nauczycielką. 
3.Nie dzielę uczniów na grzecznych lub niegrzecznych, dobrze czy 

źle uczących się.    Oczywiście chciałabym, aby wszyscy byli grzeczni, sympatycz-
ni i dobrze się uczyli. 
4.Denerwuje mnie, gdy uczniowie nie uważają na lekcjach, nie odrabiają zadań 
domowych a potem usprawiedliwiają swoje braki tym, że matematyka jest trudna 
i czegoś nie rozumieją. 
5.Najbardziej jestem zadowolona,  gdy widzę radość na twarzy uczniów, którzy 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!  

Geografia - Discovery Channel  

WF - Szkoła przetrwania  

Religia - Dotyk anioła  

Chemia - Szklana pułapka  

Fizyka - E=mc2  

Historia - Sensacje XX-wieku  

J.Polski - Magia liter  

Muzyka - Jaka to melodia?  

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat  

Poprawka - Stawka większa niż życie  

Nowy w klasie - Kosmita E.T  

Ostatnia ławka - Róbta co chceta  

Pan konserwator - McGyver  

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto  

Wywiadówka - Z archiwum X  

Wakacje z rodzicami - Familiada  

Woźny - Strażnik Teksasu  

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka  

Wyszukały: Ewelina Kopciuch, Iza Jakubiec kl VI a 



  

 

 
 

dostali dobrą ocenę lub rozwiązali jakieś trudne zadanie. Cieszę się również, gdy 
młodzież z własnej woli przychodzi na dodatkowe zajęcia, chce rozwijać swoje za-
interesowania matematyczne. 
6.Tak, lubię uczyć dzieci i młodzież. Gdyby tak nie było, nie pracowałabym w tym 
zawodzie tak dłuuuuugo. 
 
 
Maria Zubrzycka (przyroda) 

1.Zawsze bardzo lubiłam przyrodę, opiekowałam się końmi oraz 
moim ulubionym kotem. Ciekawa byłam, jak to się dzieje, że 
wszystko rośnie. 
2.Lubiłam dzielić się wiedzą i umiejętnościami już od najwcze-
śniejszych lat. Później (w latach szkoły średniej) na myśl mi 
nawet nie  przychodziło, by być nauczycielem. Chciałam być podróżnikiem, pozna-
wać i odkrywać świat. 
3.Wolę grzecznych, inteligentnych i pracowitych uczniów, którzy dają z siebie jak 
najwięcej, uczą się na miarę swoich możliwości. 
4.Brak szacunku dla mojej pracy, dla wysiłku, jaki wkładam w jej wykonywanie. 
5.Możliwość kontaktu z ludźmi (dziećmi, młodzieżą) dzielenia się z nimi wiedzą, 
umiejętnościami i uczenie się od nich! 
6.Chociaż czasem bywa bardzo trudno, to ciągle z ochotą wy-
chodzę do pracy i daje mi ona satysfakcję, zwłaszcza sukcesy 
moich uczniów. 
 
 
Marta Rydzewska (język polski) 

1.W okresie szkoły podstawowej, zwłaszcza w młodszych kla-
sach, podobała mi się praca bibliotekarza. Czytałam dużo ksią-
żek, więc często chodziłam do biblioteki. Potem w domu we własnych książkach za-
kładałam karty katalogowe. 
2.O zawodzie nauczyciela zaczęłam myśleć w liceum. Wtedy właśnie podjęłam decy-
zję  o studiach pedagogicznych. Jakiś wpływ na mój wybór miało pewnie i to, że 
zarówno moja mama jak i siostra były nauczycielkami.  
3.Najlepiej by było, gdyby uczniowie byli jednocześnie inteligentni i grzeczni. 
Oczywiście wielu takich mamy. Na pewno lepiej pracuje się z tymi, którzy chcą się 
uczyć, są ambitni i kulturalni. 
 

4.To, co mnie denerwuje, to przede wszystkim coraz częstsze wśród uczniów 
zjawisko lekceważenia swoich obowiązków  i  brak kultury osobistej. 
5.W zawodzie nauczyciela najlepsze chyba jest to, że nie ma tu miejsca na mo-
notonię i nudę. W szkole przecież zawsze coś się dzieje a praca z różnymi 
dziećmi to wciąż nowe wyzwania. 
6.Zawód nauczyciela wybrałam świadomie, więc na pewno lubię swoją pracę. Pra-
cuję w szkole już wiele lat i raczej nie widzę siebie w innym zawodzie.  

Wywiady przeprowadziły Ania Biedka i Oliwia Małysa z kl. VIa . Pozdrawiamy ;) 

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA Z 1872 ROKU 

1. Nauczyciel każdego dnia powinien zadbać o to, 

aby lampy były napełnione a kominek czysty. 

2. Każdy nauczyciel winien codziennie 

przynosić wiadro wody i kubeł węgla. 

3. Pióra należy przygotowywać starannie. Końcówki 

piór można ostrzyc zgodnie z indywidualnymi 

upodobaniami wychowanków. 

4. Nauczycielowi płci męskiej zezwala się na wykorzystanie jednego wieczoru 

w tygodniu na sprawy osobiste (bądź też dwóch wieczorów, jeśli regularnie 

uczęszcza do kościoła). 

5. Po spędzeniu dziesięciu godzin w szkole, 

nauczyciele mogą oddać się czytaniu Biblii 

lub innych pożytecznych ksiąg. 

6. Nauczycielki, które wychodzą za mąż bądź angażują się w romanse dostaną 

natychmiastowe wypowiedzenie. 

7. Nauczyciel powinien odkładać drobne sumy z każdej wypłacanej mu pensji, 

aby w latach starości nie stać się ciężarem dla spo-

łeczeństwa. 

8. Nauczyciel wykonujący swą pracę sumiennie i 

wiernie przez 5 lat spodziewać 

się może podwyżki w wysokości dwudziestu pięciu 

centów tygodniowo. 
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