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Poznaj swoich nauczycieli i nie tylko...

Pani Hania jest jak ptak
Do malowania daje znak.
Lubi zabawy i pyszne nasiona
Ze wszystkich pań najlepsza jest ona.

Pani Renia lubi granatowy kolor, w szkole smakują jej najbardziej placki z otrębami i jabłkami, na bezludną
wyspę zabrałaby wszystkich uczniów naszej szkoły. Po pracy spaceruje z pieskiem. Wakacje spędza nad
morzem. Ulubiona myśl: "Dbaj o to, by twoje życie miało zawsze sens".

Pani Magda Odyniecka lubi kolor turkusowy. W szkole chętnie zjada zrazy z szynki z kaszą. Po pracy w wolnej
chwili czyta książki i odpoczywa, czasem gra na komputerze w "Rummikub". Słucha Anity Lipnickiej lub Anny
Marii Jopek. Wakacje spędza tam, gdzie można znaleźć spokój i ciszę. Ważna dla niej myśl: "Res, non verba".

Zielony jest ulubionym kolorem pani Marty Gacy. Lubi jeść w naszej stołówce ziemniaki, mizerię i pierś
z kurczaka. Po pracy chętnie jeździ na rolkach, spędza czas z rodziną i przyjaciółmi. Zamiast gier
komputerowych preferuje "planszówki". Słucha Coldplay, wakacje spędza na Mazurach. Ulubiony cytat:
"Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".

Pana Adama Posańskiego ulubiony kolor to żółty, w naszej stołówce szkolnej lubi spaghetti, po pracy uprawia
różne sporty, słucha Maryli Rodowicz. Wakacje lubi spędzać na plaży, na komputerze gra w "Sapera". Ważna dla
niego myśl: "Uczciwa praca człowieka wzbogaca".

Pani Bernadeta Potrykus lubi kolor błękitny. W szkole chętnie zjada rosół z makaronem, a po pracy czyta
książki i słucha muzyki np. Andrzeja Piasecznego. Na bezludną wyspę zabrałaby całą klasę III a. W czasie
wakacji wędruje po górach. Jej ulubiona myśl to słowa Jana Pawła II: "Wierzę, że im bardziej się kocha, tym
więcej się czyni".

Ulubiony kolor pani Marzeny Hotel to biały. Najbardziej smakują jej w szkole placki drożdżowe. Po pracy czyta
i biega. Słucha dużo muzyki różnej, zależnie od nastroju. Wakacje spędza w górach. Ważna dla niej w życiu
myśl: "Kochaj i czyń co chcesz."

/Zebrane przez uczniów kółka dziennikarskiego/

Zimą od rana lepi bałwana,
Ciężary nosi i trawę kosi.
Oblewa wodą, co z węża leci.
To Pan Marek, który lubi dzieci.
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