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W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole uczy się 399 uczniów, 

a 152 dzieci uczęszcza  do przedszkola. 

Serdecznie witamy pierwszoklasistów. Są to:  

 

Klasa I a 

Wych. - mgr Beata Moskała 

 

1. Benowski Sebastian 

2. Biela Mikołaj 

3. Dec Nikodem 

4. Gałkowski Grzegorz 

5. Góralczyk Maksymilian 

6. Hebda Nikola 

7. Jarguz Emilia 

8. Jurek Dawid 

9. Karcz Aleksander 

10. Kawaler Amelia 

11. Kłobuch Michalina 

12. Kołodziejczyk Adam 

13. Kołodziejczyk Aleksandra 

14. Kosowski Antoni 

15. Kozieł Nadia 

16. Kucharski Franciszek 

17. Mamcarczyk Antonina 

18. Moćko Emilia 

19. Pacut Alicja 

20. Pająk Izabela 

21. Rempała Ignacy 

22. Tomska Gabriela 
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Klasa I b 

Wych. - mgr Renata Biela 

 

1. Bednarz Jakub 

2. Bębenek Lena 

3. Burdek Maja 

4. Dudek Zofia 

5. Góralczyk Wiktoria 

6. Herbut Leon 

7. Kieloch Filip 

8. Koczur Aurelia 

9. Krajewska Milena 

10. Kupis Jerzy 

11. Łężniak Jakub 

12. Mąka Katarzyna 

13. Mirocha Zuzanna 

14. Paluchowski Patryk 

15. Radwan Piotr 

16. Słonina Wiktoria 

17. Stawowy Kacper 

18. Surzyn-Zys Bartłomiej 

19. Suwaj Julia 

20. Wróblewski Szymon 

21. Zajączkowski Antoni 
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wywiad z Panią Wicedyrektor, Dorotą Knapek  

 

 

Melania Gaura: Kim Pani chciała być w dzieciństwie? 

Pani  Dorota Knapek: Będąc małą dziewczynką marzyłam o zawodzie aktor-

ki albo nauczycielki. 

M. G.: Jaką była Pani uczennicą? 

D. K.: Byłam typową grzeczną dziewczynką. Bardzo chętnie się uczyłam. Lu-

biłam czytać i pisać, choć nie znosiłam zadań domowych. Byłam pilna i su-

mienna. 

M. G.: Które przedmioty szkolne lubiła Pani najbardziej? 

D. K.: Lubiłam i nadal lubię matematykę, chemię i biologię. Zawsze na tych 

lekcjach wiele się działo: dużo liczenia, doświadczeń i poznawania nowych 

zagadnień. 

M. G.: Którego nauczyciela Pani najlepiej wspomina? 

D. K.: Nauczyciela matematyki ze szkoły podstawowej. Był wymagający, ale 

sprawiedliwy. Kto pracował na lekcji, był aktywny, to później w domu tylko od-

rabiał zadania i wszystko było zrozumiałe. 

M. G.: Dlaczego została Pani nauczycielką? 

D. K.: Uwielbiam pracę z dziećmi, to moja pasja, która daje mi wiele satysfak-

cji. Każdy dzień w szkole przynosi nowe wyzwania i zadania. 

M. G.: Co należy do Pani obowiązków jako wicedyrektora? 

D. K.: Obowiązków jest bardzo dużo, np. realizacja zadań wynikających 

z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, opracowanie tygo-

dniowego planu pracy zajęć dydaktycznych, kontrola dzienników i dokumen-

tacji szkolnej, obserwacja zajęć, organizowanie zastępstw za nieobecnych 

nauczycieli. 

M. G.: Które obowiązki są dla Pani najtrudniejsze? 

D. K.: Jako najbliższy współpracownik dyrektora staram się powierzone zda-

nia wykonywać tak, jak tylko potrafię najlepiej. Każde zadanie może okazać 

się  najtrudniejsze. Zależy to od sytuacji i wydarzenia. Myślę, że potrzeba du-

żo cierpliwości  i ciągłej pracy, aby podejmować każdego dnia nowe wyzwa-

nia. 

M. G.: Życzymy Pani zdrowia, siły i wytrwałości w ciężkiej pracy. Bardzo dzię-

kujemy za udzielenie wywiadu. 
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Moim nauczycielem historii jest pan  Grzegorz Kruk. Uczy mnie od czwartej klasy. Wtedy 

też zaczął pracę w naszej szkole, ale pracował tu też przed 12 laty.  

Pan Kruk ma tęgą budowę ciała, jasną cerę i piegi na twarzy oraz rękach. Zawsze nosi czar-

ną koszulkę i ciemne dżinsy. Twarz pana Grzegorza jest okrągła i pucołowata. Jego oczy są 

wąskie i blisko osadzone. Powyżej oczu usytuowane są niewielkie, nieco rude brwi. Nad du-

żym czołem rosną gęste, krótkie włosy koloru blond. Pośrodku znajduje się duży, różowy 

nos. Pod nosem można dostrzec małe, blade usta. Nauczyciel posiada podwójny podbródek, 

na którym rośnie blond broda. 

Największą pasją pana Grzegorza jest-jak można się domyślić-historia. Całą swoją wiedzę 

i zamiłowanie do historii przekazuje nam-uczniom. Pan Kruk miał kiedyś przezwisko, choć 

to może niestosowne- „Pan Golec Orkiestra” przez małego kucyka, który rósł Panu z tyłu 

głowy. Niestety, sprawa z kucykiem jest już nieaktualna - podczas „kwarantanny” pan Kruk 

zmienił fryzurę. 

Pan Grzegorz jest osobą bardzo wymagającą i surową, ale zarazem sympatyczną i zabawną. 

Z pasją opowiada nam różne ciekawostki historyczne. Zawsze słuchamy go z zaciekawie-

niem. 

Melania Gaura, kl. 5b 

 

Pani Turaj jest bardzo pogodna. Uczy języka polskiego, a kiedyś uczyła też angielskiego. 

Pani Magda ma niebieskie oczy, które zasłaniają długie rzęsy. Jej brązowe włosy sięgają ra-

mion. Ubiera często kwieciste ubrania, które dobrze pasują do jej szczupłej sylwetki. Pani 

Turaj wydaje się niska. Jej hobby to jazda konna oraz czytanie książek. Ma męża oraz trzech 

synów. Czasami o nich opowiada. Pani pracuje w mojej szkole dopiero 9 lat. 

Bardzo lubię panią Magdę, ponieważ jest bardzo skromna i miła. Mam nadzieję, że będzie 

mnie uczyć do ukończenia szkoły. 

Natalia Korzeniowska, kl. 5a 

 

Nauczycielka, którą chcę opisać, to Pani od geografii, czyli p. Irena Stela-Malina. Jest ona 

moją ulubioną nauczycielką, ponieważ uczy bardzo ciekawych przedmiotów, geografii 

i przyrody. Pani nie jest bardzo wymagająca, a my chętnie się uczymy. Zazwyczaj jestem 

przygotowana do lekcji. Pani Irena lubi dawać dobre oceny. 

Nauczycielka jest niska i często nosi sportowe obuwie i ubiera się też w tym stylu. Pani ma 

ładne, krótkie, kasztanowe włosy, które bardzo pasują do jej typu urody. Jest zawsze poważ-

na, chociaż czasem możemy zobaczyć uśmiech na jej twarzy. Podziwiam panią Irenkę, gdyż 

jest bardzo miła i zawsze pomoże. Jeśli czegoś nie wiem, to wyjaśni i podpowie jak zrobić, 

np. ćwiczenie. Lekcje są ciekawe, tylko szkoda, że raz w tygodniu. 

Oliwia Flaka, kl. 5b 

 

Pani Ewelina Kołodziej uczy języka angielskiego w naszej szkole. Jest ona miła, chociaż 

wymagająca.  

Nauczycielka jest wysoką osobą o szczupłej sylwetce. Do pracy najczęściej ubiera dżinsy 

i kolorowe koszulki. Jej twarz jest pociągła o jasnej karnacji. Pani ma też śliczne, długie, 

brązowe włosy, które sięgają jej pasa. Są one najczęściej rozpuszczone albo związane w kit-

kę. Nauczycielka ma okrągłe brązowe oczy, które podkreślają jej czarne rzęsy. Uszy ma 

zgrabne, przylegające, a w nich często można zauważyć długie, srebrne kolczyki. Pani jest 

miła i rozmowna. Dlatego lubię ją i przedmiot, którego uczy. 

Magdalena Pająk, kl. 5b 
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Pani Danuta Tatar jest moją wychowawczynią, a zarazem nauczycielem języka polskiego. 

Uczy mnie i moją klasę już drugi rok. Wygląda bardzo młodo. Zaczesane blond włosy ma 

zazwyczaj upięte z tyłu, a na czoło opada grzywka. W twarzy pani błyszczą niebieskie oczy. 

Ma mały nos i malinowe usta. Twarz pokrywa lekka opalenizna. Pani Danuta jest średniego 

wzrostu. Do pracy zazwyczaj ubiera niebieskie dżinsy i koszule. Na jej ręce dostrzec można 

niewielki zegarek.  

Pani przywiązuje dużą wagę do zdrowego odżywiania. Chodzi też często na basen oraz uczy 

się języka angielskiego. Ma duże doświadczenie w swoim zawodzie. Jest nauczycielką wy-

magającą, nie lubi, gdy ktoś jest nieprzygotowany do lekcji. Odznacza się spokojem i opano-

waniem oraz zaangażowaniem w swoją pracę. Może krzyknąć tylko wtedy, gdy ktoś ją moc-

no zdenerwuje. Jednak zazwyczaj jest uśmiechnięta i często z nami żartuje. 

Lena Hobot, kl. 5b 

 

Pan Grzegorz Sroka jest nauczycielem informatyki. Pracuje w naszej szkole od ponad roku. 

Ma około 33 lat. Pan jest wysoki  i szczupły, a jego oczy SA koloru niebieskiego. Ma krót-

kie ciemne włosy. Na okrągłej twarzy czasami pojawia się rumieniec. Nauczyciel ma prosty 

nos i ciemne, gęste brwi oraz małe, malinowe usta. Jego uszy są zgrabne, niewielkie. Na 

brodzie można dostrzec delikatny zarost. Ubiera się zawsze gustownie. Według mnie, pan 

Grzegorz dobrze uczy swojego przedmiotu, ponieważ cierpliwie tłumaczy i odpowiada na 

każde pytanie. Jest sympatyczny i zawsze wesoły. Ocenia sprawiedliwie oraz nagradza tych, 

którzy na to zasługują. 

Julia Kosek, kl. 5b 

 

Moim nauczycielem wychowania fizycznego jest pan Jacek Korczak. Nauczyciel jest niewy-

soki, jednak z powodu szczupłej figury wydaje się wyższy. Pan Jacek zazwyczaj nosi sporto-

wy strój: krótkie spodenki i obcisły bawełniany podkoszulek. Pociągła śniada twarz pana 

Jacka zawsze sprawia wrażenie opalonej. Jego niewielkie usta są trochę zaciśnięte. Duże 

ciemne oczy patrzą poważnie i badawczo. Na głowie nauczyciela znajdują się krótkie, siwe 

włosy, które nadają jego twarzy wesołości. Największą pasją pana Jacka jest sport. Nauczy-

ciel jest dla nas bardzo miły i uczy nas ciekawych rzeczy. Dlatego bardzo go lubię. 

Daria Gałkowska, kl. 5b 

 

Moją ulubioną nauczycielką jest pani Małgorzata Faber. Uczy ona biologii i WDŻ. Mnie 

uczy biologii. Nauczycielka odznacza się miłym charakterem. Cerę ma jasną, twarz pociągłą 

oraz drobną. Oczy są niewielkie, okrągłe, jasnoniebieskie. Natomiast rzęsy ma lekko wywi-

nięte i długie. Nad oczami dostrzec można lekko gęste brwi. Pośrodku twarzy wyróżnia się 

niewielki nos, a poniżej średniej wielkości usta w kolorze malinowym. Pani ma nieduże, 

zgrabne uszy oraz proste, długie blond włosy zakrywające uszy. Bardzo panią lubię, a także 

przedmiot, którego uczy. 

Julia Chrobaszczyk, kl.5b 

 

Nauczycielem, którego opiszę, jest ksiądz Marek Kulman. Ksiądz ma krótkie, brązowe wło-

sy i brodę, gęste brwi i rzęsy, wypukłe usta oraz niewielki nos. Nauczyciel nosi  ciemne oku-

lary. Często przychodzi do szkoły w czarnej sutannie, ale nieraz widziałam go w czarnym 

garniturze albo granatowych spodniach. Na lekcjach ksiądz często puszcza nam filmy albo 

bajki związane z omawianym tematem. Pyta nas też na wyrywki i zadaje rysunki do pokolo-

rowania w domu. Hobby księdza to łapanie pokemonów. Lubię księdza Marka, ponieważ 

jest zabawny i lubi żartować. 

Karolina Łazarczyk, kl. 5a 
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HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

 Dzień latarnika zaczynał się, gdy został obudzony. 

 Latarnikiem ciepnęło o ziemię i gorzko zapłakał. 

 Punkt kulminacyjny jest wtedy, gdy przychodzi paczka z książką. 

 Nikt nie chciał iść na latarnika, bo tam jesteś smutny. 

 Jedna książka wciągła latarnika i dlatego nie poszedł zapalić latarni. 

 Latarnik zaświecał latarnię i ją zgaszał. 

 Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. 

 Chłopi byli wyciskani przez pana. 

 Mickiewicz spotykał w życiu wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił. 

 Brat kupił sobie rybki i założył antykwariat. 

Wybrała D. T. 
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Moim nauczycielem muzyki jest pan Bogdan Oczkowski. To mężczyzna w średnim wieku, 

który mieszka w Stanisławiu. 

Pan zawsze elegancko się ubiera i jest wysoki. Twarz ma pociągłą, włosy ciemne i krótkie, 

brązowe oczy, nieduży, proporcjonalny do twarzy nos. Zawsze świeżo ogolona broda powo-

duje, że nauczyciel wygląda zawsze na bardzo zadbanego. Często nosi koszulę i krawat. Pan 

Oczkowski jest bardzo aktywny zawodowo. W naszej szkole pełni funkcję zastępcy dyrekto-

ra i uczy też muzyki. Jest miły, chociaż wymagający. Bardzo cenię pana i podziwiam za 

energię, empatię i pracowitość. 

Alex Romanienko, kl. 5b  
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WARTO PRZECZYTAĆ 
Wśród ciekawych książek, które ostatnio przeczytałam, znalazł się „Dzienniczek 

zakręconej nastolatki”. Książka napisana przez p. Renatę Opalę  w formie dzien-

nika szczególnie spodoba się  osobom, które lubią się śmiać, ale i wzruszać do 

łez. Seria opowieści o nastoletniej Joasi liczy siedem tomów. Asia to zwykła 

uczennica szkoły podstawowej, która zapisuje w pamiętniku najważniejsze wyda-

rzenia ze swego życia. Cieszy się z nadchodzących wakacji i liczy na letnie przy-

gody. Te ją spotykają, ale nie takie, jakie sobie wyobrażała. Bohaterka pomaga 

jako wolontariuszka w szpitalu i zaprzyjaźnia się z Mysią, kilkuletnią dziewczyn-

ką zmagającą się z chorobą nowotworową, pochodzącą z patologicznej rodziny. 

Mama Mysi przebywa w jednym z ośrodków dla osób uzależnionych. 

Książka napisana została humorystycznie, lekkim stylem, ale dotyka niełatwych 

spraw.  Śmieszą sercowe rozterki Asi, ale nie będę zdradzać szczegółów. Za-

chęcam do czytania. Na pewno Was przygody dziewczynki rozweselą, ale też 

skłonią do refleksji. 

Lena Hobot, kl. 5b  

Czy wiesz, że... 

Internet, bez wątpliwości, jest wspaniałym źródłem wiedzy. Jeśli 

korzystamy z niego prawidłowo może przyczynić się do poszerzenia 

naszych horyzontów, zdobycia wiadomości na prawie każdy temat 

i poznawania nowych ludzi. Z nadmiernym korzystaniem z Interne-
tu mogą się jednak wiązać pewne choroby: 

 

Cyberchondria jest rodzajem hipochondrii – schorzenia, które po-
lega na silnym przekonaniu pacjenta o tym, że dolega mu poważna 

choroba. Pacjent wyszukuje w Internecie informacje o objawach, 

łącząc je z poważnymi schorzeniami, jak np. nowotwory. Zwykły ból 
głowy, który może mieć setki przyczyn, jest przez cyberchondryka 

uważany za objaw guza mózgu, niewinny kaszel dowodzi obecności 

raka płuc lub gruźlicy.  
 

Zespół uzależnienia od internetu - uzależnienie polegające na 

wielogodzinnym korzystaniu z sieci internet, które negatywnie 

wpływa na funkcjonowanie pacjenta w sferze fizycznej, psychicznej, 

interpersonalnej, społecznej, rodzinnej i ekonomicznej. 
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1. Sala lekcyjna inaczej. 

2. Kieruje i zarządza szkołą. 

3. Na tej lekcji przydadzą się farby. 

4. Zakładamy na twarz w walce z wirusami. 

5. Obraźliwie o prymusie. 

6. Pomiędzy lekcjami. 

7. Miejsce, w którym wypożyczamy książki. 

8. Stoi na czele klasy. 

9. Instrument wymagany na lekcjach muzyki. 

10. Nielegalna pomoc podczas kartkówki. 

11. Rodzaj sprawdzianu pisanego ze słuchu. 

12. Utwór literacki obowiązkowy do przeczytania na języku polskim. 
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Było sobie trzech Japońców: Jahce, Jahce Drahce, Jahce Drahce Dahce Doni. 
Były sobie trzy Japonki: Cebka, Cebka Drepka, Cebka Drepka Ram Pam Poni. 
 
Poznali się: 
Jahce z Cebką, 
Jahce Drahce z Cebką Drebką,  
Jahce Drahce Dahce Doni z Cebką Drepką Ram Pam Poni. 
 
Wzięli ślub: 
Jahce z Cebką,  
Jahce Drahce z Cebką Drebką, 
Jahce Drahce Dahce Doni z Cebką Drebką Ram Pam Poni. 
 
Mieli dzieci: 
Jahce z Cebką mieli Stacha,  
Jahce Drahce z Cebką Drebką mieli Stacha Szarachacha, 
Jahce Drahce Dahce Doni z Cebką Drebką Ram Pam Poni mieli Stacha Szarachacha Kuli Fajkę.  
 
Kto powtórzy całą bajkę? :) 
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Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, 

Rudy góral tarł kartofle na tarce wytrwale. 

Gdy spotkali się w Urlach, góral tarł, goryl turlał,  

choć sensu nie było w tym wcale… 

 

Wyalienowany neandertalczyk usatysfakcjonował 

rozentuzjazmowanego paleoantropologa. 

Przez trzy przecznice przeleciały trzy pstre przepiórzyce. 

Kurkiem kranu kręcił kruk, kroplą tranu brudząc bruk. 

A przy kranie robiąc pranie królik gra na fortepianie. 

Wybrała: Melania Gaura 
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Nasi redaktorzy tym razem pytali się 
uczniów i pracowników szkoły o ich 
wymarzony zawód. Prosili także o 
uzasadnienie wyboru.  

Uczniowie odpowiedzieli im: 

-bramkarz, bo lubię grać w piłkę jako bram-

karz [Fabian z 3a] 

-youtuber, bo lubię grać [Filip z 3a] 

-karateka, bo to fajny sport [Remek z 3a] 

-organista, ponieważ lubię grać na organach 

[Krzysiek z 3a] 

-malarka, bo lubię malować [Marika z 3a] 

-pilot, bo będę latała za darmo [Olivia z 3a] 

-tancerka, bo lubię tańczyć [Klara z 3a] 

-kaskader, bo lubię skakać [Kacper z 3b] 

-pszczelarz, bo mój dziadek jest pszczelarzem 

[Filip z 3b] 

-fryzjerka, bo lubię bawić się włosami mamy 

[Gabrysia z 3b] 

-jeździec konny, bo lubię konie [Karina z 3b] 

-strażak, bo chcę pomagać innym [Antek 

z 3b] 

-architekt, bo to moje hobby [Antek z 3c] 

-piosenkarz, bo lubię śpiewać [Bartek z 3c] 

-piłkarz, bo chcę  grać w piłkę [Kuba z 3c] 

-tancerka, bo chcę tańczyć przed widownią 

[Lena z 3c] 

-strażak, bo chcę walczyć z ogniem [Filip 

z 3c] 

-malarka, bo chcę malować obrazy [Ola z 3c] 

-sportowcem, bo chcę  być aktywna sportowo 

[Gabrysia z 3c] 

-weterynarz, bo lubię zwierzęta [Oliwia z 4a] 

-informatyk, bo chcę robić gry [Maciej z 4a] 

-pracownik ZOO, bo bardzo chcę pomagać 

zwierzętom [Antek z 4a] 

-wiolonczelistka, bo chce grać dla widowni 

[Zuzanna z 4b] 

-policjant, bo chcę pomagać [Mateusz z 4b] 

-malarka, bo malowanie to moje hobby [Julka 

z 4b] 

-stolarz, bo chcę kontynuować pracę dziadka 

[Kuba z 4b] 

-agent FBI, bo chcę pomagać w trudnych sy-

tuacjach [Kuba z 4b] 

-informatyk, bo lubię pracować na kompu-

terze [Adam z 4c] 

-maszynista, bo lubię pociągi [Michał z 4c] 

-stolarz, bo mi się podoba ten zawód 

[Kacper z 4c] 

-piłkarz, bo lubię gry sportowe i drużynowe 

[Filip z 4c] 

-projektantka wnętrz, ponieważ mam cieka-

we pomysły [Melania z 5b] 

-informatyk, bo uwielbiam informatykę 

[Julka z 5b] 

-projektantka mody, ponieważ interesuję się 

modą [Magda z 5b] 

-tester aut, bo będę jeździł najnowszymi 

autami [Gabryś z 5b] 

-ksiądz, bo chcę służyć Panu Bogu [Olek 

z 5b] 

-strażak, bo od małego lubiłem straż 

[Dawid z 5b] 

-piosenkarka, bo uwielbiam śpiewać 

[Magda z 6a] 

-weterynarz, bo chcę  pomagać zwierzętom 

[Nikola z 6a] 

-lekarz, bo chcę leczyć ludzi i chciałabym, 

żeby wynaleziono nowe metody leczenia, 

zwalczające wszystkie ciężkie choroby 

[Kamila z 6a] 

-dziennikarz, bo podoba mi się ten zawód 

[Jan z 6b] 

-architekt, bo jestem dobry z matematyki 

[Eryk z 6b] 

-fotograf, bo interesuje mnie to [Wiktor 

z 6b] 

-przedszkolanka, bo lubię zajmować się 

dziećmi [Emilka z 6c] 

-kierowca, bo lubię motoryzację [Adam 

z 6c] 

-projektantka, bo lubię rysować [Ola z 6c] 
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-piosenkarka, bo lubię śpiewać [Wiktoria z 6c] 

-lekarz, bo lubię pomagać ludziom [Klaudia z 6c] 

-policjantka, bo lubię rozwiązywać zagadki [Lena 

z 6c] 

-mechanik, bo jest to zawód opłacalny [Krystian 

z 7a] 

-prawnik, bo zarabia dużo pieniędzy [Filip z 7a] 

-mechanik, bo lubię majsterkować [Krzysiek 

z 7a] 

-kucharz, bo lubię gotować [Krzysiek z 7a] 

-piłkarz, bo to moje hobby [Alex z 7a] 

-stomatolog, bo nie lubię próchnicy [Nadia z 7a] 

-tester łóżek, bo lubię spać [Weronika z 7a] 

-lekarz, bo lubię biologię [Tosia z 7b] 

-prawnik, bo chcę pomagać ludziom w tarapatach 

[Ania z 7b] 

-psycholog, bo lubię pomagać ludziom [Ola z 7b] 

-ksiądz, bo lubię religię [Antek z 7b] 

-architekt mostów, bo dużo zarabia [Kacper z 8a] 

-mechanik, bo lubię ten zawód [Dawid z 8a] 

-stolarz, bo podoba mi się ten zawód [Adrian 

z 8a] 

-strażak, bo kocham straż i  ratowanie życia 

[Emilka z 8a] 

-informatyk, bo znam się na komputerach 

[Tymon z 8a] 

-lekarz, bo chcę pomagać innym [Julka z 8a] 

-weterynarz, bo chcę pomagać zwierzętom 

[Patrycja z 8a] 

-kucharz na plebanii, bo lubię gotować [Franek 

z 8b] 

-dziennikarka, bo mogę zarabiać na swojej pasji 

[Zuzanna z 8b] 

-lekarz, bo chcę ratować życie [Patrycja z 8b] 

-stolarz, bo już się tym zajmuję [Eryk z 8b] 

-steward, bo lata za darmo samolotem [Adam 

z 8b] 

-aktorka, bo lubię się wcielać w różne postacie 

[Emilka z 8b] 

-masażystka, bo dobrze zarabia [Vanessa z 8b] 

Natomiast pracownicy szkoły od-
powiedzieli następująco: 

-Zawsze chciałam być nauczycielką, bo podobała 

mi się praca z młodzieżą i uważałam, że ten za-

wód może być dla mnie pasjonujący. 

(p. A. Glanowska) 

-Marzyłam w dzieciństwie, aby zostać  księżnicz-

ką. Nosiłabym ładne sukienki, koronę 

i nie musiałabym pracować.  

(p. A. Maluty) 

-Marzyłam o pracy nauczycielki albo 

sprzedawczyni. (p. K. Daniel) 

-Chciałam pracować jako prawnik, bo 

lubiłam się uczyć (p. I. Graczyk) 

-Moje marzenie to zawód baletnicy, bo 

zawsze lubiłam tańczyć (p. D. Knapek) 

-Chciałam być nauczycielką, bo lubię 

pracę z dziećmi (p. A. Basista) 

-Pragnęłam zostać nauczycielką, bo daw-

niej nie było takiej możliwości poznania 

pracy w różnych zawodach (p. R. Biela) 

-Nie marzyłam o zawodzie nauczyciela 

w odróżnieniu od moich koleżanek, ale 

los postawił mnie na tym miejscu. 

I, o dziwo, przekonałam się, że praca na-

uczyciela może być satysfakcjonująca 

i przyjemna. Można nawet poprawić so-

bie humor, rozmawiając z niektórymi 

uczniami. Moje marzenie to zawód wete-

rynarza albo lekarza. Jednak mam na-

miastkę tych profesji w codziennym ży-

ciu, gdyż posiadam dwie suczki i kotkę, 

a rodzinę staram się leczyć przez prawi-

dłowe odżywianie i zapewnienie im daw-

ki ruchu… Potrafię też robić zastrzyki…

(p. D. Tatar) 

Sondę przeprowadzili:  

A. Błachut, G. Gajewski, O. Flaka, 

E. Kluza, L. Hobot, Z. Stopa 
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