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  Czternastego
października

każdy z nas 
po kwiatka bryka!

 
Kochani nauczyciele,

 życzymy wam
sukcesów wiele

i prymusów pełne ławy,

 a na przerwach 
kubek kawy,

 by zdrowie nie
opuszczało,

 
a o czym marzycie, 

by się stało. 

Za cierpliwość
dziękujemy.

 Dzięki Wam tak wiele
wiemy.  Karolina K., 7e

.

    Nauczyciel i jego praca... 
                w jedną noc:

.
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WYWIAD Z DOMINIKĄ ŁĄCZNĄ, NOWĄ
PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 1. Dlaczego postanowiłaś kandydować na przewodniczącą SU?
D.Ł.: Postanowiłam kandydować na przewodniczącą SU, ponieważ od zawsze o tym marzyłam i bardzo
lubię organizować różnego typu akcje. Dodatkowo, myślę, że sobie poradzę z tą trudną rolą. 

2. Co chciałabyś zmienić w naszej szkole? 
D.Ł: W naszej szkole chciałabym zmienić wiele rzeczy, będę realizować zarówno swoje pomysły jak i
pomysły innych uczniów i członków SU. Chciałabym założyć szkolny instagram, wprowadzić muzykę na
długich przerwach, organizować kiermasze, nocowiska, dyskoteki,ogniska...

3. Jakie są Twoje plany po skończeniu szkoły podstawowej?
D.Ł.: Po ukończeniu szkoły podstawowej zamierzam pójść do liceum ogólnokształcącego w Gorzowie
Wielkopolskim, jeszcze dokładnie nie przemyślałam, do którego. Patrząc na moje wyniki w nauce, myślę, że
mam szanse, żeby się tam dostać. Chciałabym się rozwijać w przedmiotach takich jak biologia i chemia,
ponieważ bardzo interesuję się zwierzętami i chcę zostać w przyszłość weterynarzem bądź zoologiem. 

4. Jak spędzasz czas wolny?
D.Ł.: Wolny czas spędzam z przyjaciółmi, bo relacje z nimi są dla mnie bardzo ważne, tańczę w Zespole
Tanecznym Trans i połowę swojego wolnego czasu spędzam też na treningach.

Dominice gratulujemy i życzymy samych sukcesów!
 Nina Marczak

. .
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Zdalne czy tradycyjne nauczanie? - który sposób
nauki bardziej Ci odpowiada? O to zapytaliśmy
uczniów klas VII- VIII. Oto wyniki naszej sondy...

.

.
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NAUCZYCIELKA
CYNAMONA

Z okazji tegorocznego Święta Edukacji
Narodowej postanowiłam wcielić się w
nauczycielkę i nauczyć mojego psa
kilku nowych sztuczek. Cynamon umie
już siadać na komendę, podawać łapę
oraz przynosić rzucaną piłkę lub patyk.
Aportowanie to ulubiona zabawa
Cynamona na każdym spacerze. Moim
celem było, aby piesek umiał się turlać,
gdy mu się wyda takie polecenie.
Stwierdziłam, że najlepiej będzie
pokazać mu, o co mi chodzi. Przez pół
dnia turlaliśmy się razem po podłodze.
 Efektem naszej pracy jest to, że
Cynamon reaguje na komendę "siad",
dalej "kładź się"  i "na bok". Niestety,
słów "turlaj się" wcale nie rozumie i
zamiera w pozycji leżącej na boku.
Patrzy wtedy na mnie tępo i czeka... nie
wiem na co. Mimo wszystko uważam,
że zasłużył na garść przysmaków i
mnóstwo przytulania.
Lena Cisowska-Środecka

.

.

Nauczycielka matematyki do swoich uczniów:
- Od dziś będziemy liczyli na komputerach.
- Huraaa! - Krzyknęli wszyscy chórem.
- Dobrze, a więc ile to 5 komputerów dodać 10
komputerów?

- W mojej klasie wszystkie dzieci są muzykalne...
grają mi na nerwach - mówi nauczycielka.

Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta:
– Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!
– Co się stało? Napadli go?
– Nie, on nieprawidłowo zaparkował…

Polonista zwraca się do swojej żony:
– Czy mnie kochasz, najdroższa?
– Oczywiście! – odpowiada żona.
– Całym zdaniem, proszę!

Po klasówce z matematyki.
- Ile zadań rozwiązałeś?
- Ani jednego. A ty?
- Ja też ani jednego. I pani znowu powie, że
ściągaliśmy..

.
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