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 Przylep, październik 2012r. 



„Najcenniejszym i najtrwalszym 

podarunkiem, jaki można dać dziecku –  

jest wykształcenie.” 

Arystoteles 

 

DRODZY PEDAGODZY!!! 
 

W JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH DNI 

W CAŁYM ROKU SZKOLNYM, 

DNIU EDUKACJI NARODOWEJ,  

SKŁADAMY 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA. 

DUŻO ZDROWIA, 

CIERPLIWOŚCI, WYTRWAŁOŚCI, 

RADOŚCI Z WYKONYWANEJ PRACY 

ORAZ 

WIELU SUKCESÓW ZAWODOWYCH. 

Uczniowie PSP w Przylepie 



Mam talent… 

W ubiegłym roku kilku uczniów z naszej szkoły popisało się 
talentem pisarskim. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej napisali 
„okazjonalne wierszyki” o nauczycielach i pracownikach szkoły. Oto kilka 
najciekawszych propozycji: 

 

BEZ TYTUŁU 

Nadszedł wreszcie ten dzień 

14 października. 

Dzień, który bardzo długo 

z pamięci nie znika. 

To bardzo radosne święto 

dzieci i nauczycieli. 

Dzisiaj oni wszyscy 

bardzo są weseli. 

Wszystkiego najlepszego! 

Wołamy wszyscy wraz. 

Zapamiętajcie ten dzień 

na bardzo długi czas. 

Natalia Łysiak, kl. Va (obecnie VIa) 

 

WYLICZNKA 

Kto Ty jesteś? 

Uczeń mały. 

Jaki znak Twój? 

Pięć i pały. 

Gdzie Ty mieszkasz? 

W szkole, w domu. 

Grasz na kompie? 

…po kryjomu!!! 

Grzegorz Smolak, kl.Vb (obecnie VIb) 



SZKOŁA 

Wakacje już za nami, 

możemy się cieszyć szkolnymi ocenami. 

Konkursy się już posypały 

i nagrody zawitały. 

 

Każdy jest wesoły, 

bo idzie do szkoły. 

Nowe przedmioty teraz mamy 

i szkołę bardzo kochamy. 

 

Alicja Cygańska, kl. IVb (obecnie Vb) 

 

DZIEŃ EDUKACJ NARODOWEJ 

 

Być nauczycielem to zawód niełatwy, 

bo często niegrzeczne są dziatwy. 

Ale uczeń też ma trudno czasem, 

gdy pani robi kartkówkę raz za razem. 

 

Dlatego 14 października 

przypada taki dzień, 

gdy każdy uczeń szkoły unika. 

wtedy każda troska znika. 

 

Martyna Tchórzewska , kl.IVa (obecnie Va)  

 

O DNIU NAUCZYCIELA 

 

Jest taki dzień w roku, 

gdy milkną wszystkie dzwonki wokół. 

Jeden z nich tylko serca rozwesela, 

wołając: „Dziś Dzień Nauczyciela”. 

 

W tym dniu chłopcy mniej dokazują, 

a dziewczęta laurki dla Pani rysują. 

Nauczyciele weselsi się stają, 

gdy im wszyscy życzenia składają. 

 

Natalia Żarnowska , kl.Va (obecnie VIa) 

 



SONDA!!! SONDA!!! SONDA!!! 

Nasze dziennikarki przeprowadziły sondę wśród uczniów  

klas V i VI. Wzięło w niej udział ponad 80 uczniów. Dotyczyła ona 

„przyporządkowania” nauczyciela do konkretnej kategorii.  

 Oto wyniki sondy: 

 

1. Najzabawniejszym nauczycielem jest pan Tomek Chmielarczyk, ale 

kilka głosów padło również na pana Pawła Suszyńskiego. 

2. Zdaniem uczniów najładniej ubiera się pani Mariola Michalska,            

a zaraz za nią wskazano panią Dorotę Ginter. 

3. Właścicielką najpiękniejszego uśmiechu jest pani Aneta Drozdek, 

ale również pani Mariola Tajsner. 

4. Najmilsza dla uczniów okazała się pani Mariola Tajsner, prawie 

równie miły jest pan Paweł Suszyński. 

5. Najciekawsze lekcje prowadzi pan Tomek Fediuk, ale ciekawie jest 

też na lekcjach u pana Pawła Suszyńskiego. 

6.Najbardziej wymagającą  nauczycielką jest pani Dorota Ginter 

7. Również w kategorii „najostrzejszy nauczyciel” pani Dorota Ginter 

zdobyła najwięcej głosów. 

8. Najładniejszą fryzurą wyróżnia się pani Ala Rogowicz, a zaraz za 

nią uplasowała się pani Aneta Drozdek. 

9. Pan Paweł Suszyński zwyciężył w kategorii „nauczyciel najbardziej 

wyluzowany”, tak też postrzegany jest pan Tomek Chmielarczyk. 

10. Zdaniem uczniów najbardziej wysportowany jest pan Bartek 

Kobylański, a drugie miejsce zajęła pani Aneta Drozdek. 

pomysł: A.Cygańska i J.Jeziorska z kl. Vb  



RANKING ULUBIONYCH PRZEDMIOTÓW!!! 

 Nasi nauczyciele w czasie, gdy sami byli uczniami, też mieli 

najbardziej ulubione przedmioty. Przepytaliśmy ich i co się okazało? Że 

często przedmiot, którego dziś uczą nie był tym ulubionym przez nich w 

szkole, ale w wielu przypadkach zainteresowania się nie zmieniły i dzisiaj 

uczą nas tego, co dla nich było najciekawsze dawno…dawno…temu!!! 

 

Oto, czego się dowiedziałyśmy: 

 

Pan dyrektor lubił historię, geografię i podobnie jak pani  

vice-dyrektor biologię, a pani sekretarz Ania Pierzga historię. 

Pani Dorota Ginter lubiła fizykę, język niemiecki i oczywiście 

matematykę, natomiast pani Aneta Drozdek, oprócz w-fu, lubiła 

też geografię. Pani Ala Rogowicz kiedyś, bardziej od języka 

polskiego, lubiła język rosyjski, w-f i geografię, a pani  

Mariola Michalska chętnie ćwiczyła na w-fie oraz interesowała  

ją biologia. Panią Sylwię Jutrzenkę pasjonowała historia, 

natomiast pana Marka Mizerę PDŻ i PO, a także geografia. 

Pani Mariola Tajsner chętnie uczyła się biologii, zaś ksiądz 

Jarosław Leśny uwielbiał język polski. Pani Karina Synoracka 

lubiła lekcje muzyki, geografii i w-fu, a pani Ola Krakowiak 

plastykę i język polski. Ulubionymi przedmiotami pana  

Pawła Suszyńskiego były matematyka i geografia, pan  

Jacek Tarczyło od małego aż do dziś lubi tylko w-f. Pan  

Bartek Kobylański w szkole chętnie uczył się języka polskiego, 

biologii i oczywiście w-fu, a pan Tomek Fediuk od zawsze 

kochał historię, ale równie chętnie korzystał z lekcji ZPT 

(ciekawe czy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte 

podczas tych zajęć?). Pani Ala Kubala lubiła w-f, natomiast pani 

Kasia Hadrych najchętniej uczyła się biologii, geografii  

i plastyki. 

Pan Tomek Chmielarczyk na to pytanie odpowiedział dość 

niespodziewanie!!! On w szkole ze wszystkich przedmiotów 

najbardziej lubił piłkę i dzwonek (hehe). 

Bardzo dziękujemy nauczycielom za szczere odpowiedzi 

zebrały:N.Ginter, A.Nowak i J.Pierzga z kl.VIb 



Wywiad z nauczycielem 

 Postanowiłam przeprowadzić wywiad z panem Jackiem Tarczyło, 
nowym nauczycielem wychowania fizycznego. Czas, abyśmy go lepiej 
poznali!!! 
 
Gazetka: Kim Pan chciał zostać jako mały chłopiec? 

J.Tarczyło: Jako chłopiec z podstawówki miałem wiele pomysłów na to, 

kim chciałbym być. Jednym z nich to chęć bycia piłkarzem czy też 

karateką, ale los chciał tak, że zostałem tancerzem i nauczycielem.  
 

Gazetka: Jak Pan się czuje jako nowy nauczyciel w tej szkole? 

p. J.Tarczyło: Czuję się dobrze, ponieważ lubię pracę z dziećmi, a gdy 

dzieci chcą się czegoś nauczyć, słuchają i są grzeczne. Sprawiają mi 

tym wiele radości.  
 

Gazetka: Czy pamięta Pan już nazwiska i imiona uczniów, z którymi ma 

Pan lekcje w-fu? 

p. J.Tarczyło: Niestety wszystkich jeszcze nie znam, ale kojarzę 

wszystkie twarze i wiem, kto jest w jakiej klasie. 
 

Gazetka: Proszę nam krótko przybliżyć Pana historię taneczną? 

p. J.Tarczyło: W skrócie to będzie tak; zaprowadziła mnie koleżanka, 

jak miałem 10 lat i z małymi przerwami tańczę do dzisiaj. Tańczyłem 

we wszystkich kategoriach tanecznych, od młodzika do seniora oraz 

formacje. Brałem również udział w różnych telewizyjnych programach 

tanecznych. Największe sukcesy odniosłem jako senior, zdobywając 



mistrzostwo Polski, Świata oraz mistrzostwo Świata i Europy 

formacji.  
 

Gazetka: Jak to jest jednocześnie trenować samemu i uczyć dzieci 

w-fu? 

p. J.Tarczyło: Nie mam z tym problemu, ponieważ przed pracą  

w szkole prowadziłem zajęcia z tańca z dziećmi, więc z zajęciami  

z w-fu jest podobnie, to sama przyjemność. 
 

Gazetka: Co Pan lubi robić, jak ma Pan tzw. czas wolny? 

p. J.Tarczyło: Staram się relaksować w miłym gronie, dużo 

odpoczywać. 
 

Gazetka: Jakiej muzyki Pan słucha? 

p. J.Tarczyło: Lubię każdy rodzaj muzyki, oprócz ciężkiego metalu.  
 

Gazetka: Jaki rodzaj filmów najchętniej Pan ogląda? 

p. J.Tarczyło: Lubię filmy sensacyjne, komedie oraz thrillery. Ogólnie 

filmy, w których coś się dzieje. 
 

Gazetka: Czy ma Pan ulubioną potrawę? 

p. J.Tarczyło: Kiedyś takim ulubionym daniem była pizza, ale teraz to 

lubię bardzo dużo potraw, które mógłbym jeść cały czas. 
 

Gazetka: Proszę wymienić i uzasadnić kilka swoich wad i zalet 

p. J.Tarczyło: Ciężko jest wymieniać swoje wady i zalety, więc 

wymienię te, które dla mnie są najważniejsze.  

Spóźnianie się to chyba największa moja wada, robię dużo rzeczy na 

ostatnią chwilę, choć staram się oczywiście z tym walczyć. A co do 

zalet to na pewno jestem pracowity i ambitny, ponieważ jak się 

czegoś podejmę, to staram się to doprowadzić do końca, z jak 

najlepszym skutkiem.  

 

Bardzo dziękuję Panu za wyczerpujące i ciekawe odpowiedzi. 
 

Zuzia Mazgajska z kl.Vb 
 

 



Z ŻYCIA UCZNIA 

DZIEŃ CHŁOPCA  

 

 Dzień chłopca obchodzony jest w naszej szkole w 

różnorodny sposób. Popytałam w klasach i okazało się, że 

dziewczyny z: 

 kl.IVa zrobiły chłopakom imprezkę w klasie, 

 kl.IVb wręczyły prezenty i przeprowadziły konkursy, 

 kl.IVc przeprowadziły konkursy sportowe ze słodkimi 

nagrodami, 

 kl.Va zorganizowały przyjęcie w klasie, 

 kl.Vb wyjechały z chłopakami na kręgle, 

 kl.VIa ofiarowały prezenty (skarbonki, smoczki, długopisy, 

czekolady) i zorganizowały imprezę w klasie, 

 kl.VIb kupiły prezenty (różne), które chłopcy losowali, 

 kl.VIc wręczyły chłopakom czekolady podczas fajnego 

klasowego przyjęcia. 

 
 

opracowała:N.Żarnowska z kl.VIa 



 

Z pamiętnika czwartoklasistki  
 

Mam na imię Marysia i chcę opowiedzieć wam  

o wyborach, ale nie prezydenckich, ale np.:  

„Co wybrać? Pączka czy eklera?” 

Na apelu, podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

zauważyłam, że dwóch kolegów brakuje. To była, niestety, okrutna 

prawda!!!. Nie było Miłka i Maćka!!! Szkoda, bo to byli fajni koledzy. 

Musieli wybierać: albo przestać grać  

w nogę (ciekawostka: ja, chociaż jestem dziewczyną, interesuję 

się piłką nożną i gdy gram, najczęściej bywam obrońcą w drużynie) 

i zostać w naszej szkole, albo grać  

w nogę, ale z tego powodu przenieść się do innej szkoły 

(sportowej). Ja, gdybym musiała wybierać pomiędzy poznaniem 

Łukasza Piszczka (mój ulubiony piłkarz, bo „piszczy”) albo 

otrzymaniem wieeelkiego pączka, to wybrałabym pierwszą opcję 

Chociaż… Hmm…??? E tam, to nie pora na rozmyślanie o pączkach  

i piłkarzach… Ale, z drugiej strony - jakby do naszej szkoły 

przyjechała cała Borussia Dortmund z Piszczkiem??? Muszę to 

jeszcze przemyśleć 

 

Marysia Kowalczyk z kl. IVb 



 Humor zeszytów uczniowskich  

 Wypracowania to „chleb powszedni” wszystkich uczniów. Często można 

napotkać w nich bardzo zaskakujące zdania. Oto kilka z nich, są autentyczne,  

 a autorami wszystkich są uczniowie naszej szkoły!!! 

 

 Po paru latach zaczął dorastać ich syn- Ikar.  
 

 Minos wydał za rękę piękną niewolnicę Neukrate. 
 

 Mikołaj Kopernik to znany astronauta. 
 

 Przez następne dni nic się nie działo, jeździłam w wiele miejsc. 
 

 Pewnej nocy obudził go ryk konia. 
 

 Jego ojciec był królem, tak jak jego matka. 
 

 Kasia pomachała energetycznie głową. 
 

 Adaś Cisowski był wyrozumiały, ponieważ wszystko rozumiał. 
 

 Przyjaciel Robinsona nazwany Piętaszkiem przyczynił się do jego 
normalności. 
 

 Tomek Sawyer zgodził się, by koledzy malowali płot, ale tylko za 
wszelką cenę. 
 

 Ernest Nemeczek był najmniejszy z całej zgrai. 
 

 Na końcu książki Pinokio zmienił się w wilka. 
 

 Na mojej drodze stanęły krzaki. 
 

 Na  lekcji religii pani Mariola prosiła, abyśmy napisali „Święty Szczepan 
umarł”, a moja koleżanka napisała: „Niech odpoczywa  w spokoju"  
 
 

zebrał KTOŚ 



 UŚMIECHNIJ  SIĘ ! 
 

Przychodzi sąsiad i pyta: 

-Czy odrobił pan już zadanie domowe swojego syna? 

-Tak, a co? 

-A dałby pan spisać? 

******** 

Na lekcji biologii pani pyta Jasia: 

- Co to jest? 

- Szkielet! 

- Czego? 

- Zwierzęcia! 

- Ale jakiego? 

- Nieżywego! 

******** 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok sali gimnastycznej, z której 

dochodzi straszny wrzask. Wpada, łapie za rękę najgłośniej wrzeszczącego, 

wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z sali wychodzi 3 chłopaków, 

którzy pytają: 

-Czy możemy już iść do domu? 

-A z jakiej racji? –pyta dyrektor. 

-No przecież skoro nasz pan od w-fu stoi w kącie, to chyba lekcji nie 

będzie, prawda? 

 

******** 

Na lekcji matematyki: 

- Nowak, podaj liczbę dwucyfrową. 

- 34. 

- A jeśli przestawisz cyfry? 

- Nie wiem. 

- Siadaj. Kowalski, podaj liczbę dwucyfrową. 

- 18. 

- A jeśli przestawisz cyfry? 

- Nie wiem. 

- Jasiu, podaj... 

- 33. 



******** 

Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - pyta ksiądz na lekcji religii. 

Dzieci kolejno odpowiadają: 

- Trzeba pomagać rodzicom! 

- Trzeba być dobrym! 

- Trzeba chodzić do kościoła! 

A Kazio woła: 

- Trzeba umrzeć! 

******** 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chętnie wracają do 

szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, panie profesorze. 

******** 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

******** 

Wuefista każe dzieciom robić "rowerek".  

Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasio położył się na plecach i trzyma 

nieruchomo nogi w górze.  

- A Ty co?- pyta nauczyciel.  

- A ja jadę z górki...   

******** 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

 

opracowali:O.Koziołek z kl.Va i inni 



INFORMACJE SU!!! 

 opiekunem SU jest pani Ala Rogowicz, 

 przewodniczącą SU została Natalia Żarnowska z kl.VIa, 

 do SU należy po 2 przedstawicieli z klas IV-VI 

wybranych w tajnych wyborach, 

 SU planuje kolejną dyskotekę w okolicach andrzejek 

(czyli dopiero około 30 listopada), 

 niedługo SU ogłosi akcję pomocy zwierzętom w związku 

ze zbliżającą się zimą (odbędzie się loteria fantowa  

i będzie można wylosować ciekawe nagrody). 

 

N.Żarnowska z kl.VIa 
 
 

KOMUNIKAT!!! 

 

W KAŻDEJ CHWILI MOŻESZ STAĆ SIĘ 

WSPÓŁTWORZĄCYM GAZETKĘ SZKOLNĄ!!!  

JEŚLI MASZ CIEKAWE PROPOZYCJE DO 

OPUBLIKOWANIA – DOSTARCZ JE W FORMIE 

PISEMNEJ OPIEKUNCE GAZETKI, 

PANI MARIOLI MICHALSKIEJ. 

 

KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!! 

 

JEŚLI MASZ POMYSŁ NA NAZWĘ NASZEJ 

GAZETKI - ZGŁOŚ GO NATALII 

ŻARNOWSKIEJ Z KL.VIA LUB PANI 

MARIOLI MICHALSKIEJ 

NA ZWYCIĘZCĘ CZEKA NAGRODA 


