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Rozmawiają dwie koleżanki: 

- Ale Kaśka zbrzydła. Aż miło popatrzeć. 
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Rozmawiaja dwie plotkarki: 

- O Krysi nie mozna powiedziec zlego slowa... 

- To porozmawiajmy o kims innym! 

Gazetka  Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
   Rok szkolny 2018/2019                                                            Marzec   2019 

 SZK OLNIAK 

Co blondynka robi przed lustrem z 

zamkniętymi oczami???  

Patrzy jak śpi!!! 

-Jak nazywa się  

doktor, który 

leczy pandy? 

-Pandoktor 

Co robi podłoga po remoncie? 

Jest wykończona... -Kaziu, myłeś uszy? 

-Jeszcze nie, ale  jeszcze słyszę... 

-Panie doktorze mam sklerozę. 

-Od kiedy? 

-Co od kiedy? 

Żarty przygotowały: Gabriela 

Kossak, Michalina Urbanik kl. 4 b 

mailto:gazetkaciesz@interia.pl


  

 

7 2 

 

Polska strzelba Milanu to Krzysztof Piątek. 

Zagłębie Lublin sprzedało go za 700 tysięcy 

euro. Pół roku temu Genoa wyłożyła za niego 

cztery i pół miliona euro. Następnie przeszedł 

do AC Milanu za czterdzieści milionów euro. 

To jeden z najbardziej skutecznych strzel-

ców Laccio. Jest też bardzo lubiany.  Bije się 

o koronę strzelców z Cristiano Ronaldo. 

W walce o Puchar Ligii Mistrzów 

zostało 16 drużyn. W tej lidze 

jest sporo dobrych zawodników. 

Real Madryt broni tytułu Mi-

strza Europy. Pewnie dużo osób 

stawia na Juventus Turyn, po 

tym jak do Juventusu wszedł 

sam Cristiano Ronaldo. 

Dzień Kobiet 

Dzień kobiet, to dla wielu jedynie dzień, w którym wypadało-

by dać koleżance kwiatka i powiedzieć coś miłego. Warto pamiętać o co, tak naprawdę chodzi w tym 

dniu i w jakim celu powstał. 

Dzień 8 marca to tak naprawdę święto, które ma na celu wyrażenie szacunku dla ofiar walk o równou-

prawnienie kobiet. Święto ma dramatyczne korzenie, jednak mimo wszystko jest to dzień, w którym 

powinniśmy się cieszyć. Kto wie, jak wyglądałby teraz świat, gdyby nie te odważne kobiety? Najprawdo-

podobniej, to one dały nadzieję innym kobietom, na zmianę ich sytuacji wobec prawa. 

Tego dnia tysiące organizacji kobiecych na całym świecie głośno powtarzają swoje postulaty, zwracają 

uwagę na problemy i chwalą się osiągnięciami. Dzień Kobiet w 2019 roku obchodzony jest pod hasłem 

„Balance for Better”. Organizatorzy podpowiadają, jak przyczynić się do kreowania bardziej zrównowa-

żonego świata: warto mówić o osią-

gnięciach kobiet i reagować na ste-

reotypowe postrzeganie płci. 

CIEKAWOSTKI SPORTOWE 

W ekstra klasie nie ma tak dobrych 

piłkarzy jak Lionel Messi czy Cristiano 

Ronaldo, ale jest Gytkjaer . Ten pił-

karz gra w Lechu Poznań. Równie do-

brym napastnikiem jest Carlitos                

z   Legii Warszawa. Lech i Legia mają 

najlepszych zawodników w ekstra 

klasie. 

Oskar Guźniczak kl.4 

Dla tych dziewcząt, które znamy 

moc życzeń dzisiaj mamy 

dużo  szczęścia i miłości 

oraz kwiatów i radości, 

niechaj się niesie na cały kraj 

dziś dla pań wszystkiego naj..   
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Galeria prac Julii Skiby               

z klasy 8 a 

Jak na wiosnę przystało, przywitała nas 

ona w modzie neonowymi, jaskrawymi 

kolorami, takimi jak: róż, żółć i zieleń. 

Budzą się ze snu zimowego zwierzęta, a 

w modzie królują egzotyczne zwierzaki:  

panterki, zebry i  węże. 

Czym byłaby jednak moda bez 

klasyki? Nie zapominajmy więc 

o  zwykłych boyfriendach i  T-

shircie, one nigdy nie wyjdą z 

mody. 

 

Michalina Makuch, kl. 7b 

https://www.besthdwallpaper.com/dzien-kobiet/dzien-kobiet-dziewczyny-na-zakupy-dt_pl-17350.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQxseb_evgAhWG_aQKHeEwDxYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.styl.pl%2Fmoda%2Fnews-kolory-w-kazdym-wieku%2CnId%2C938707&psig=AOvVaw1KPYG15NrJlnqtttfHXAgS&ust=15519
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         Wywiad z panią Matą Rydzewską Najbardziej wpływowe kobiety XX wieku 

       Maria Skłodowska-Curie (1867 – 1934) – Polka, fizyk 

i chemik. Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radioche-

mii. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia 

naukowe za badania nad odkrytym zjawiskiem promienio-

twórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydziele-

nie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pier-

wiastków promieniotwórczych.  

Margaret Thatcher (1925 – 2013) – brytyjska polityk, 

premier Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990, chemicz-

ka, prawniczka. Stanowczość w rządzeniu spowodowała 

nadanie jej przydomku Żelaznej Damy (Iron Lady). 

Elżbieta II (1926) – królowa Wielkiej Brytanii z dynastii 

Windsorów od 1952 Oprócz godności królowej Zjednoczone-

go Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest rów-

nież głową 15 innych państw, które razem z Wielką Brytanią 

mają status tzw. Commonwealth realm. Królowa Elżbieta II 

jest najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. 

Coco Chanel Symbol elegancji i stylu. Pierwsza kobieta, która 

na stałe weszła do świata mody. Pierwsza, która tworzyła krea-

cje haute couture. Stworzyła podwaliny współczesnej kobiecej 

elegancji. Spodnie, biała koszula, garnitur, męski sweter - Coco 

dała nam wszystko, co dziś lubimy nosić najbardziej. 

Oprah Winfrey Amerykańska prezenterka telewizyj-

na i aktorka, miliarderka, autorka i prowadząca talk-

show The Oprah Winfrey Show, zaliczanego do najbar-

dziej znanych i liczących się audycji telewizyjnych 

USA. Wielokrotnie uznawana za jedną z najbardziej 

wpływowych kobiet świata. Synonim kobiecego sukcesu.  

Ola Bednarz, Martna Sopel, Malwina Dobrowolska kl,7b 

Niedawno została  pani zastępcą dyrektora szkoły podstawowej. Czy woli 

Pani tę funkcję od uczenia języka polskiego? 

 Trudno  porównać te  dwie funkcje, bo zakres  obowiązków jest zupełnie inny. 

Przede wszystkim jestem nauczycielem. Propozycja zostania wicedyrektorem, 

którą otrzymałam od Pani Dyrektor Marzeny Wilusz,  była  dla mnie  dużym  

zaskoczeniem, ale też  oczywiście powodem do  satysfakcji.  Stanowisko wice-

dyrektora   to nowe zadania, które  postaram się wykonywać  najlepiej jak 

potrafię. 

Dlaczego wybrała Pani akurat język polski jako przedmiot nauczania? 

Język polski  to  mój drugi kierunek studiów. Pracę  w szkole rozpoczynałam 

jako nauczyciel języka  rosyjskiego. W związku z likwidacją  tego  przedmiotu 

w szkole podjęłam studia z zakresu filologii polskiej i  dzięki temu  od wielu  lat uczę języka polskie-

go. 

Jakie są Pani największe sukcesy w pracy z uczniami? Czy był jakiś uczeń z którego jest Pani 

szczególnie dumna. 

Sukcesem  dla każdego nauczyciela jest zawsze to , gdy absolwenci dobrze sobie radzą  po ukończe-

niu szkoły.   I tak przeważnie się dzieje. Wśród moich  uczniów byli tacy, którzy  zdobywali  wysokie 

lokaty  podczas konkursów przedmiotowych z języka rosyjskiego  i języka polskiego, zarówno na 

szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim. 

W takim razie co pani przede wszystkim ceni u uczniów? Zaangażowanie w naukę? 

Na pewno zaangażowanie i  sumienne wykonywanie przez  uczniów różnych szkolnych  obowiązków 

jest ważne, bo dostarcza nauczycielowi satysfakcji z wykonywanej pracy. Doceniam też kreatywność 

uczniów, gotowość do wykonywania różnych działań, podejmowanych z własnej inicjatywy. Są ucznio-

wie, których pamięta się po wielu latach, bo wyróżniali się swoją osobowością. 

Jakie cechy uważa Pani za najbardziej potrzebne i przydatne u uczniów we współczesnym tak 

szybko zmieniającym się świecie? 

Rzeczywiście  współczesny  świat jest bardzo dynamiczny, dlatego młody człowiek ,musi być otwarty 

na  różne zmiany. Do tego potrzebna jest   odwaga, poczucie własnej wartości  i  na pewno   siła  psy-

chiczna, która pozwoli pokonać różne  stresujące  sytuacje. Ważne jest też to, by  mieć jakiś cel i 

wytrwale dążyć  do jego realizacji.  

Co Panią najbardziej drażni w zachowaniu młodzieży? 

Chyba wszystkich drażni przemoc, zarówno słowna jak i fizyczna.  Niestety często można zauważyć   

agresywne zachowania i brak wrażliwości na czyjąś krzywdę.  Poza tym  uważam, że współczesna mło-

dzież jest mało samodzielna  i dość bierna. Ale oczywiście nie można uogólniać, bo przecież jest wielu 

uczniów, których  ta opinia nie dotyczy.  

Zuzanna Sigłowy, kl. 5 


