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Dzień Edukacji Narodowej 
 

Wszystkim  Nauczycielom z okazji Ich święta 

składamy serdeczne życzenia: żelaznego 

zdrowia, wielkiej radości, anielskiej cierpli-

wości i satysfakcji z wykonywanej pracy.  

Karolina Zawilska kl. VII a 

Drodzy Uczniowie! 
 

Po 3 latach przerwy wznawiamy wydawanie gazetki 

szkolnej ”Co w szkole piszczy…”. Ukazywała się ona od 

2003 do 2016 roku. Chcemy znowu w niej publikować 

Wasze ciekawe teksty, komiksy, rysunki, zdjęcia. Dlate-

go zachęcamy do kontaktu z Redakcją oraz nauczyciela-

mi opiekującymi się pismem. Gazetka będzie wydawana 

w wersji tradycyjnej oraz online. Zachęcamy do czytania 

oraz współpracy. 

Redakcja  



 

W bieżącym roku szkolnym 

naukę rozpoczęło 61 uczniów 

klas pierwszych. 

Są to: 

Klasa I a  

wychowawca - mgr Katarzyna Daniel 
- Ajeddig Sara 

- Bielarz Patryk 

- Binkowska Julia 

- Czopek Oliwia 

- Filek Aleksander 

- Góralczyk Oliwier 

- Karelus Jan 

- Knapek Anna 

- Kowalska Aleksandra 

- Kruczek Tomasz 

- Latoń Julia 

- Leszczyńska Nina 

- Łuszczkiewicz Jan 

- Mądracki Filip 

- Opyrchał Adam 

- Opyrchał Aleks 

- Piwowarczyk Kacper 

- Słonina Karol 

- Szwarcbach Paweł 

 

Klasa I b  

wychowawca - mgr Jolanta Studnicka 
- Broś Laura 

- Bucki Jan 

- Fidzińska Antonina 

- Fryc Hanna 

- Herdt Polina 

- Jarczyk Wiktor 

- Kęsicka Julia 

- Kosek Emanuel 

- Kwiatek Nikodem 

- Lisowski Piotr 

- Łazarczyk Krzysztof 

- Mamcarczyk Lena 

- Mazuga Tymon 

- Pająk Maciej 

- Pasternak Tomasz 

- Ptak Damian 

- Rosińska Zuzanna 

- Ryłko Pola 

- Śliwa Wiktoria 

- Wicher Piotr 

- Żmuda Szymon 
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Klasa I c 

wychowawca - mgr Dominika Knapek 
- Babicz Jakub 

- Czaja Adrian  

- Głowala Jacek  

- Jurek Julia 

- Jurek Zofia 

- Karkoszka Jakub 

- Kłobuch Natalia 

- Komar Olga 

- Łuczak Sabina 

- Machaj Wiktoria 

- Mosiądz Julia  

- Pająk Jakub 

- Pająk Mateusz 

- Paluchowski Filip  

- Paluchowski Ksawery 

- Pieronkiewicz Mateusz  

- Piwowarczyk Kacper 

- Targosz Kamil  

- Wójcik Anna 

- Wycisk Maja  

- Zaporowski Kajetan  

Serdecznie witamy ich 

w swoich szeregach. 

Łącznie do szkoły uczęszcza 

404 uczniów, a do przedszkola 

159 dzieci.  
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wywiad z Dyrektorem Szkoły, Panią mgr Marią Mlak 

Redaktorzy: Jakie wyzwania stoją przed Panią Dyrektor w nowym roku szkolnym? 
Pani Dyrektor:  W każdym roku szkolnym priorytetem jest zapewnienie bezpiecz-
nego pobytu w szkole wszystkim uczniom i pracownikom. Pragnę spełniać oczeki-
wania uczniów i rodziców. Zachęcam do wprowadzania innowacyjnych metod 
i form nauczania przez nauczycieli oraz mobilizowania uczniów do większej aktyw-
ności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
R.: Czy planowane są jakieś zmiany w szkole? 
M. M.: Zmiany zachodzą na bieżąco, np. gdy zmieniane są przepisy albo zachodzi 
potrzeba zatrudnienia nowych nauczycieli. Zmiany zresztą nie są przewidywalne… 
R.: Co Pani sądzi o wprowadzeniu języka włoskiego do naszej szkoły? 
M.M.: W obecnej dobie rozwoju cywilizacji istnieje coraz większa potrzeba nauki 
języków obcych. Dlatego cieszę się, że w bieżącym roku szkolnym udało się nam 
wprowadzić język włoski do nauczania w naszej szkole. Mam nadzieję, że ucznio-
wie uczący się tego języka będą osiągać świetne wyniki i wykorzystają swe umie-
jętności w praktyce. 
R.: Co Pani ceni w uczniach? 
M.M.: Najbardziej cenię kilka cech. Są wśród nich: prawdomówność, spontanicz-
ność, radość życia, kultura osobista i obowiązkowość. 
R.: Czy lubiła Pani chodzić do szkoły? 
M.M.: Tak, bardzo lubiłam i mam miłe wspomnienia, zwłaszcza ze szkoły podsta-
wowej. Szkoła ta kojarzy mi się bardzo ciepło, serdecznie, bo miałam wspaniałego 
wychowawcę oraz koleżanki i kolegów. Byliśmy bardzo zgraną, ambitną klasą 
i mieliśmy dobre relacje z nauczycielami oraz uczniami w całej szkole. Spotkali-
śmy się we wrześniu tego roku po 38 latach od ukończenia VIII klasy (taki system 
szkoły wtedy obowiązywał). Spotkaniu towarzyszyło wiele wzruszeń (zwłaszcza 
u wychowawcy), wspomnień skłaniających wszystkich obecnych do szczerego 
śmiechu, radości i żartów. Sam fakt, że na 24 osoby kończące VIII klasę przybyły 
22, potwierdza moje wcześniejsze zdanie o naszych dobrych relacjach. Po szkole 
podstawowej wyjechałam do Bielska-Białej, gdzie kontynuowałam naukę w Stu-
dium Wychowania Przedszkolnego i tam też mieszkałam w internacie przez 4 lata.  
Uczęszczałam do klasy typowo żeńskiej z racji wybranego kierunku. Był to trudny 
okres dla mnie i naszej ojczyzny-wprowadzony stan wojenny utrudniał swobodne 
przemieszczanie się między miastami, a w tamtych czasach Bielsko-Biała było mia-
stem wojewódzkim, więc te ograniczenia były jeszcze większe. Jednak nie brako-
wało też przyjemnych przeżyć, do których sięgam pamięcią. Nauczyciele byli bar-
dzo wymagający. Miałyśmy wiele dodatkowych przedmiotów, np.: psychologię, pe-
dagogikę, grę na instrumencie, które były traktowane na równi z innymi przedmio-
tami. Jednak poznałam tam wielu wartościowych ludzi i przeszłam tzw. szkołę ży-
cia. 
R.: Co Pani sądzi o nauczycielach pracujących w naszej szkole? 
M.M.: Wszystkich nauczycieli bardzo cenię za ich kompetencje i zaangażowanie, 
kreatywność i pracowitość. Pragnę zaznaczyć, że stawiają oni wymagania nie tylko 
uczniom, ale i sobie. 
R.: Kim Pani chciała zostać w dzieciństwie? 
M.M.: We wczesnym dzieciństwie marzyłam o karierze piosenkarki. Lubiłam śpie-
wać i grać. Do robionych albumów wklejałam zdjęcia znanych piosenkarzy i pio-
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BUONGIORNO! 
W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy naukę języka włoskiego. Wydaje się być łatwy i melodyjny. Oto 
kilka wyrazów, które mogą się Wam przydać podczas konwersacji z włoskimi turystami odwiedzający-
mi nasze miasto :) 

pies - cane 
kot - gatto  
ryba - pesce 
słoń- elefante 
pingwin - pinguino 
wąż- serpente  
baran - montone  
krowa - mucca  
królik - conigilo 

małpa - scimmia 
lew - leone  
ptak - uccello 
mysz- mouse 
kura - gallina 
hipopotam - ippopotamo 
kaczka - anatra 
nietoperz - pipistrello 
niedźwiedź - orso 

Czy wiesz, że... 
czas na świecie jest różny? 

Dlaczego tak jest? 
 

Cała Ziemia podzielona jest umownie na strefy czasowe. Granice stref czasowych przebie-

gają co 15 stopni długości geograficznej skąd się wziął podział na strefy czasowe z granica-

mi co 15 stopni? Ziemia wykonuje pełny obrót w ciągu 24 godzin, moment górowania Słoń-

ca przemieszcza się ze wschodu na zachód z szybkością 360/24, czyli 15 stopni na godzinę. 

Przykładowo, gdy wybija 16:00 w Warszawie, to: 

- w Londynie - 15:00 

- w Singapurze - 22:00 

- w Bangkoku - 21:00 

- w Los Angeles - 7:00 

- w Buenos Aires - 11:00 

delfin - delfino 
dzień dobry - buongiorno 
przyjaciel - amico 
przyjaciółki - amiche 
kino - cinema 
błąd- errore 
telefon- cellulare 
 

Julia Pacułt, kl. 7a 

senkarek. Z wiekiem moje zainteresowania się zmieniały i chciałam zostać nauczy-
cielką, bo bardzo lubię dzieci. I tak się właśnie stało. 
R.: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 
M.M.: W szkole podstawowej preferowałam przedmioty humanistyczne, zwłaszcza 
język polski. Natomiast w szkole średniej zainteresowałam się matematyką i polu-
biłam ją. Do tej pory wiele pamiętam z tego przedmiotu i potrafię rozwiązać 
większość zadań. 
R.: Jak udaje się Pani pogodzić pracę zawodową z życiem rodzinnym? 
M.M.: Nie ukrywam, że to niełatwe. Staram się oddzielać sprawy zawodowe od ży-
cia prywatnego. Jednak często pracuję też w domu, a funkcja dyrektora wymaga 
ode mnie dyspozycyjności, czasem nawet całą dobę. Niemniej jednak poświęcam 
swój wolny czas dzieciom, mężowi i wnukowi. 
R.: Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiały: M. Kania, J. Mizera, J. Ziemla 
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W mojej szkole uczy wielu nauczycieli, a wśród nich 

pani Irena Stela-Malina - moja ulubiona nauczyciel-

ka. 

Pani Irenka jest moją wychowawczynią od czwartej 

klasy. Zawsze uśmiechnięta i opanowana, rzadko się 

denerwuje. Ma smukłą sylwetkę, śniadą cerę i krót-

kie brązowe włosy z grzywką odkrywającą ciemne 

oczy. Często zakłada okulary, gdy pisze lub używa 

laptopa. Pani Irena uczy mnie geografii. Na lekcjach 

ciekawie opowiada o urokliwych zakątkach Ziemi. 

Bardzo lubię naszą Panią. 

Agnieszka Ochman, kl. 5 b 

 

Naszym nowym nauczycielem historii jest pan Grze-

gorz Kruk. To mężczyzna w średnim wieku. 

Nauczyciel ten jest wysoki i dobrze zbudowany. Ma 

okrągłą twarz, blond włosy upięte w niewielki ku-

cyk. Zazwyczaj ubiera się na czarno. To bardzo miła 

osoba. Musi mieć dobrą pamięć, żeby zapamiętać tak 

wiele dat. Na pewno lubi historię, bo widać, że ma 

ogromną wiedzę i chce nam ją przekazać. Na lek-

cjach jest osobą spokojną i opanowaną, a jego opo-

wieści mogą zainteresować każdego. Już na pierw-

szej lekcji słuchaliśmy go z zaciekawieniem, gdy 

opowiadał nam o życiu pierwszych ludzi. Pan Grze-

gorz jest dowcipny, a dzięki temu potrafi zaintereso-

wać swoim przedmiotem. Chyba wszyscy w naszej 

klasie lubimy pana od historii i z niecierpliwością 

czekamy na kolejną lekcję z nim. 

Szymon Cupak, kl. 5 b 

 

Pani Sabina Sarapata jest w naszej szkole nauczy-

cielką wychowania fizycznego. Jest to osoba w śred-

nim wieku, szczupła i wysoka. Ma charakterystycz-

ną, jakby trochę rozczochraną fryzurę, błyszczące 

brązowe oczy i piegi na twarzy. Dzięki temu sprawia 

wrażenie osoby sympatycznej i wesołej. Jako na-

uczycielka wychowania fizycznego najczęściej nosi 

kolorowe koszulki i bluzy. Z okazji uroczystości 

i świąt zakłada eleganckie bluzki i spodnie. Pani Sa-

rapata jest serdeczna, życzliwa i bardzo radosna, lubi 

się pośmiać. Jest też jednak wymagająca i konse-

kwentna, w razie potrzeby bez problemu doprowadzi 

wszystkich do porządku. Potrafi też zdopingować 

nas do większego wysiłku na lekcjach. Bardzo lubię 

panią Sabinę, ponieważ ma trochę zawadiacki wy-

gląd, jest wesoła i lubi żartować. 

Jan Błachut, kl. 5 b 

Pani Danuta Tatar uczy mnie i moją klasę 

języka polskiego. Jest miłą nauczycielką 

i bardzo ją lubię. Pani jest wysoka i szczupła. 

Ma okrągłą twarz, małe bystre oraz mały 

nos. Zdobią ją cienkie usta i jasne krótkie 

włosy. Moja pani zazwyczaj ubiera dżinsy, 

podkoszulek i sweterek. Pani Danusia zaw-

sze jest spokojna, ale nie lubi, gdy ktoś roz-

mawia na lekcji. Bardzo lubi zwierzęta i ma 

dwa psy, z którymi chodzi na spacery. Pani 

nie zadaje dużo zadań domowych , za co też 

ją cenię. 

Maja Studnicka, kl. 5 b 

 

Pani Małgorzata Kubata uczy mnie języka 

angielskiego. Jest zawsze uśmiechnięta i we-

soła, prowadzi ciekawe lekcje. Pani Małgo-

rzata jest średniego wzrostu, ma krótkie 

blond włosy i niebieskie oczy. Często nosi 

spodnie i białe koszule. Zakłada zazwyczaj 

granatowe buty i okulary w ciemnych opraw-

kach. Pani lubi się uczyć języków obcych- 

zna ich kilka. Lubię panią Małgosię za jej 

wrażliwość, dobry humor oraz za to, że nie-

sie pomoc tym, którzy tego potrzebują. 

Zuzanna Osolińska, kl.5 b 

 

Pani Bernadetta Słonina uczy mnie religii od 

pierwszej klasy. Prowadzi również grupę 

PDMD (Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci) 

„Za rękę z Karolem”, do którego uczęszczam 

razem z moją siostrą, Agnieszką. Pani wraz 

z księdzem organizuje co roku wyjazdy nad 

morze oraz różne wycieczki - te bliskie i te 

dalsze, np. do Ludźmierza, Krakowa, Leśni-

cy. Pani Bernadka nie jest wysoka, ma krót-

ko ścięte włosy w kolorze ciemnobrązowym, 

okrągłą twarz i ciemne oczy. Na jej twarzy 

często gości uśmiech, chociaż czasem też się 

denerwuje, gdy jesteśmy niegrzeczni. Lubi 

ubierać się elegancko i gustownie. Bardzo 

lubię panią, ponieważ jest bardzo dobra 

i opiekuńcza, zwłaszcza podczas wakacyj-

nych wyjazdów nad morze. 

Jakub Ochman, kl. 5 b 
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Pani Irena Stela-Malina to nauczycielka w śred-

nim wieku mieszkająca w Kalwarii. Ma okrągłą 

twarz i brązowe wąskie brwi. Czoło ma troszkę 

pomarszczone, a jej włosy mają kolor brązowy 

i są krótkie. Najczęściej ubiera się elegancko. 

Pani Irena jest miła, ale kiedy ktoś ją zdenerwu-

je, potrafi być ostra. Zawsze nam pomaga 

i troszczy się o uczniów. Uczy przyrody 

w czwartych klasach, a geografii w starszych 

klasach. Bardzo lubię moją wychowawczynię 

za jej charakter i za to, że zawsze można na nią 

liczyć. 

Mikołaj Madej, kl. 5 b 

 

Opisywana przeze mnie postać to nasza była 

wychowawczyni, pani Małgorzata Cimer. 

Uczyła naszą klasę matematyki. Nie uczy nas 

już, ponieważ jest na urlopie macierzyńskim. 

Pani Małgorzata jest mieszkanką Kalwarii, żo-

ną i matką trójki dzieci. Liczy około 30 lat. 

Charakterystyczna cecha pani to wysoka 

i szczupła sylwetka. Mierzy około 170 cm. 

Okrągłą twarz o śniadej karnacji ozdabiają nie-

liczne piegi na nosie. Uwagę zwracają jasnonie-

bieskie oczy. Włosy w kolorze ciemny blond są 

półdługie, gładko uczesane, z przedziałkiem 

pośrodku dodają pani młodzieńczego uroku. 

Była wychowawczyni ma zgrabny nos i kształt-

ne usta. Nauczycielka ubiera się elegancko, 

często nosi spódnice i sukienki. W ubiorze do-

minują ciemne kolory, zwłaszcza czarny. Pani 

lubi buty na wysokim obcasie. Często takie za-

kłada, a do tego duże, skórzane torebki. Nosi 

subtelną biżuterię. Pani Małgorzata mówi spo-

kojnie, nie podnosi głosu i  jest bardzo miła. 

Wygląda delikatnie, często się uśmiecha, a wte-

dy jej uśmiech ozdabia twarz. 

Lena Wróbel, kl. 5 c 

 

Pani Ewelina Kołodziej jest nauczycielka języ-

ka angielskiego i uczy w mojej szkole . Pani 

jest wysoka i szczupła. Ma długie ciemne wło-

sy, twarz drobną, niskie czoło, niewielkie uszy. 

Uwagę zwraca prosty nos, malinowe usta 

i okrągłe czarne oczy. Anglistka ma też gęste 

brwi i długie czarne rzęsy. Twarz pani zawsze 

sprawia wrażenie opalonej. Pani uczy także 

mojego brata Kajetana. Jest miłą nauczycielką 

i bardzo ją lubię. Utrzymuje spokój na lekcjach 

i potrafi nam pomóc, gdy czegoś nie rozumie-

my. 

Moim zdaniem, pani Ewelina jest świetną na-

uczycielką. Bardzo lubię uczyć się i poznawać 

język angielski. Chcę wyjechać w odwiedziny do 

wujka w Anglii, dlatego cenię każda lekcję pani 

Eweliny. 

Nikola Zaporowska, kl. 5 c 

 

Moim ulubionym nauczycielem jest pan Jacek 

Korczak, który uczy nas wychowania fizycznego. 

Pan Jacek ma około 170 cm wzrostu. Prawie zaw-

sze nosi sportowe ubrania (t-shirt, krótkie spoden-

ki) i sportowe obuwie - trampki albo adidasy. Jego 

oczy są średniej wielkości, brązowe. Na twarzy 

można zauważyć zmarszczki, krótkie, siwe włosy 

dodają panu uroku. Jest szczupły i wysportowany. 

Pewnie największym hobby naszego nauczyciela 

jest sport. Często kłóci się z nami o to, w co ma-

my zagrać. Lubię pana Jacka za to, że dobrze nas 

uczy i doradza jak być lepszym. 

Michał Kądzioła, kl. 5 c 

 

Opisywana przeze mnie osoba to moja wycho-

wawczyni, polonistka, pani Magdalena Turaj. 

Sprawuje nad nami opiekę od września tego roku. 

Pani ma szczupłą, dość wysoką sylwetkę, owalną 

twarz o jasnej karnacji. Uwagę zwracają wesołe 

oczy oraz długie kasztanowe włosy. Wychowaw-

czyni ma zgrabny nos i kształtne usta. Zazwyczaj 

nosi spodnie i koszule albo bluzy, ale czasem 

można ją spotkać również w sukience. W ubiorze 

dominują ciemne kolory. Pani zakłada wygodne, 

ale i zarazem eleganckie buty. Pani Magdalena 

jest uśmiechnięta i miła. Zawsze służy mi pomocą 

i dobrą radą. 

Klaudia Wicher, kl. 5 c 
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W tym roku grzyby wyjątkowo obrodziły i prawie każdy poczynił już zapasy tego 

przysmaku. Długo pokutowała o grzybach krzywdząca opinia, że mają one tylko wa-

lory smakowe, a nie odżywcze. Tymczasem okazało się, że świeżo zerwane grzyby 

zawierają 80-90 procent wody, ale także aminokwasy, w tym również egzogenne 

(nasz organizm nie potrafi ich wytwarzać), głównie lecytynę i metioninę. Dlatego 

grzyby nazywane są czasem  „leśnym mięsem”. Ponadto znajduje się w nich dość 

twardy błonnik oczyszczający przewód pokarmowy. Grzyby zawierają wielu witamin, 

np.: A, B (1i2), D oraz PP. Najlepszym źródłem witaminy B są kurki. Borowiki i pod-

grzybki obfitują w witaminę D, a witaminy PP grzyby mają tyle, co wątroba i droż-

dże. Poza tym w grzybach jest dużo żelaza, potasu, fosforu, wapnia i sodu. Grzyby 

zawierają również mikroelementy: miedź, jod, cynk, mangan oraz fluor. Więcej mi-

nerałów występuje w kapeluszu niż w trzonie. Walory smakowe grzybów podnoszą 

olejki eteryczne, substancje aromatyczne oraz enzymy. 

Grzyby z polskich lasów uchodzą za najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe. I, co 

ważne, możemy je mieć całkowicie za darmo, zbierając samodzielnie. Jednak trzeba 

umieć odróżniać grzyby jadalne od trujących. Najlepiej korzystać z atlasu grzybów 

w razie wątpliwości. 

Życzymy smacznego! 
 

Na podstawie ”Poradnika konsumenta. Czy wiesz, co jesz?” pod redakcją K. Bosackiej i M. Kozłowskiej-Wojciechowskiej 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

 Siedząc na ławce, padał deszcz. 

 W muzeach znajdują się rzeczy, które trącą myszką i pięknem. 

 Drożdże rozmnażają się przez pępkowanie. 

 Środek stylistyczny zgrubienie polega na zgrubieniu jakiejś rzeczy. 

 Wyspiański namalował auto i portret. 

 Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił. 

 Papkin nosił spodnie zakończone butami. 

 Żaby na wiosnę znoszą jaja w galarecie. 

 Aby były dobre warunki do nauki trzeba dobrze wietrzyć okna. 

 Cześnik mówił barczystym głosem. 
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WARTO PRZECZYTAĆ 

Wśród książek, które czytałam jest jedna szczególnie przeze mnie zapamiętana. Nosi ona tytuł 

„Zaopiekuj się mną. Bari, wymarzony piesek”. Jej autorką jest Holly Webb, która zwraca uwagę 

młodemu czytelnikowi na fakt, że szczeniak potrzebuje troski i poświęcenia. Decydując się więc 

na własnego pieska, musimy koniecznie o tym pamiętać. Jest to piękna i wzruszająca opowieść, 

która poruszy serca wszystkich czytelników w każdym wieku. 

Podczas wakacji Laura zostaje w domu, gdyż jej mama pracuje w ośrodku wczasowym i w okresie 

wakacji ma dużo zajęć. Dziewczynka czuje się samotna. Jej wielkim marzeniem jest pies. Pewne-

go dnia do ośrodka przyjeżdża grupa przyjaciół. Jedna z wczasowiczek, Ania, przywozi ze sobą 

szczeniaczka. Przyjaciele często  wychodzą na plażę, pozostawiając pieska samego bez opieki. 

Laura widząc samotnego i smutnego pieska, postanawia się nim zaopiekować za zgodą właściciel-

ki. Dziewczynka bardzo pokochała małego Bariego. Niestety, wie, że wakacje niedługo się skoń-

czą i będzie musiała się z nim pożegnać. 

Jeśli jesteście ciekawi, co wydarzy się w dniu rozstania, musicie sami przeczytać tę niesamowi-

tą, dostarczającą wielu wrażeń książkę. 

Julia Kosek, kl. 4b 

 

„Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla to opowieść o chłopcu z bardzo biednej rodziny. Oj-

ciec chłopca pracuje  w fabryce pasty do zębów i to on utrzymuje całą, siedmioosobową rodzinę. 

Niestety, zarabia niewiele i jego rodzina często głoduje. Charlie bardzo lubi czekoladę, jednak 
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Nasi reporterzy zapytali uczniów, który 

przedmiot szkolny jest ich ulubionym 

i dlaczego. Odpowiedzieli nam: 

Gabriela z 8 a - j. niemiecki, bo mogę 
wykorzystać go w przyszłości 
Hubert z 8 a - fizyka, ponieważ jako je-
dyny ją rozumiem 
Weronika z 8 a - j. polski, bo lubię pi-
sać wypracowania, sprawia mi to przy-
jemność 
Kamil z 8 a - informatyka, ponieważ 
można się uczyć podstaw programowa-
nia 
Emilia z 8 a - j. angielski, ponieważ 

mogę wykorzystać go zagranicą 
Jan z 8 b - geografia, bo lubię podróżo-
wać 
Julia z 8 b - biologia, bo mamy fajną 
panią 
Julia z 7 a - religia, ponieważ lubię 
księdza 
Igor z 8 b - WOS, ponieważ na tych lek-
cjach można dowiedzieć się, co się dzieje 
w społeczeństwie i kim w nim jesteśmy 
Tymon z 7 a - wf, ponieważ nie trzeba 
się uczyć 
Martyna z 7 a - historia, ponieważ lubię 
się jej uczyć 
Milena z 5 c - wf, bo uwielbiam sport 
Szymon z 5 c - biologia, ponieważ robi-
my różne doświadczenia 
Karolina z 7 a - matematyka, ponieważ 
nie sprawia mi trudności 
Oliwia z 5 a - informatyka, bo lubię 
pracować na komputerze 
 

Wanessa z 7 b - j. polski, ponieważ je-
stem humanistką 
Weronika z 7 b - wf, bo lubię aktywnie 
spędzać czas 
Emilia z 5 c - plastyka, gdyż uwielbiam 
rysować 
Dorota z 4 a - matematyka, bo są pro-
ste zadania 
Dawid z 4 b - informatyka, bo dostaję 
plusy 
Olek z 4 b - matematyka, bo jest łatwa 
Magda z 4 b - plastyka, bo można się 
nauczyć ładnie malować 
Vanessa z 4 b - matematyka, bo lubię 
rozwiązywać zadania matematyczne 
Oliwia z 3 a - język polski, ponieważ 
jest tam ortografia i się dużo pisze 
Sandra z 3 a - matematyka, bo lubię 
tabliczkę mnożenia 
Karol z 3 b – wf jest fajny, bo gramy na 
nim w zbijaka 
Oliwia z 4 b - przyroda, bo uwielbiam 
naturę 
Wiktoria z 4 b - plastyka, bo lubię ma-
lować 
Magda z 3 c - j. polski, kocham czytać 
Ola z 4 a - wf, bo nie ma sprawdzianów 
Marek z 4 a - informatyka, bo się uży-
wa komputerów 
Wiktoria z 3 b - j. polski, bo lubię pisać 
Mateusz z 3 b - matematyka, bo jest 

dużo działań 

jego rodziny na nią nie stać. Raz w roku, w dniu urodzin chłopiec dostaje w prezencie czekoladę. 

Rodzina Charliego bardzo się kocha i często spędzają ze sobą czas. Wtedy dziadkowie opowia-

dają chłopcu różne historie, jego jednak najbardziej interesuje ta o fabryce czekolady pana 

Wonki. 

Pewnego dnia w prasie ukazuje się artykuł o umieszczeniu przez pana Wonkę pięciu Złotych Talo-

nów w czekoladach. Pięcioro dzieci  będzie mogło spędzić jeden dzień w fabryce czekolady. 

Charlie martwi się, że jemu nie uda zdobyć talonu, bo chociaż niedługo są jego urodziny, to do-

stanie tylko jedną czekoladę. 

Jednak na ulicy znajduje banknot i…. 

Książka przeniesie Was w inny świat. To lektura nie tylko dla dzieci. Uczy, że to miłość jest waż-

niejsza niż wszystkie pieniądze tego świata. Rodzina jest najcenniejsza. 

Melania Gaura, kl. 4b 
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To samo pytanie o ulubiony przedmiot postawiłyśmy nauczycie-
lom naszej szkoły. Oto odpowiedzi:  

p. I. Kobiela - Język polski, bo miałam łatwość uczenia się tego przedmiotu i lubi-
łam czytać książki. 
p. M. Kubata - Języki obce, ponieważ od zawsze lubiłam poznawać nowe kultury 
i nauka języków obcych przychodziła mi z łatwością. 
p. M. Faber - Lubiłam historię, ale później stwierdziłam, że biologia jest ciekawa 
i wybrałam biologię jako przedmiot studiów. 
ksiądz M. Kulman - historia, ponieważ nauczyciel, który uczył tego przedmiotu 
był nią zafascynowany, a drugim powodem była chęć poznania historii swojego 

kraju. 
p. M. Turaj - Lubiłam geografię, ponieważ prowadziła ją moja wychowaczyni. 
W ramach kółka geograficznego wyjeżdżaliśmy na różne ciekawe wycieczki. 
p. A. Maluty - matematyka, ponieważ bardzo lubiłam Panią od matematyki i bar-
dzo lubiłam rozwiązywać zadania, zawsze byłam ciekawa wyniku. 
p. I. Stela-Malina - geografia, bo była bardzo ciekawa i łatwo mi się było uczyć. 
p. B. Kołodziej - matematyka, bo jest logiczna, odkrywcza i zachęca do pracy. Od 
zawsze ją lubiłam. 
p. M. Stanowska-Zaremba - matematyka, bo uczył mnie miły starszy Pan. 
p. D. Tatar - Lubiłam biologię, bo od zawsze interesowały mnie rośliny i życie zwie-
rząt. Nawet chciałam zostać weterynarzem. 
 

Sondę przeprowadziły: M. Kania, N. Frajkowska, J. Ziemla 

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!... 

 

 Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta. 

- Co się stało? 

- Tam... nasz nauczyciel... 

- Wypadek?! 

- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy… 

 

Na lekcji Jasio pyta panią od biologii : 

- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć nóg i wyłupiaste czarne oczy? 

- Nie wiem ..... 

- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani po ramieniu! 

 

 Na biologii nauczycielka pyta ucznia: 

- Powiedz Jasiu, ile mucha ma nóg? 

- A nie ma pani przypadkiem innych zmartwień?!? 

 

Małgosia pokazuje nauczycielowi języka polskiego swój zeszyt i pyta: 

- Nie mogę odczytać, co pan napisał pod moim wypracowaniem. 

- Napisałem: "Pisz wyraźnie". 

 

- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile nas kosztuje twoja nauka? 

- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć jak najkrócej i jak najmniej. 


