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PLEBISCYT
Redakcja naszej gazetki wpadła na pomysł zorganizowania plebiscytu z okazji Dnia Nauczyciela. Z pomocą,
oczywiście wiadomo czego, wybraliśmy cztery kategorie:

POZYTYWNA ENERGIA
OAZA SPOKOJU
WYMAGAJĄCY PRZYWÓDCA
MISTRZ CIĘTEJ RIPOSTY

Do zabawy zaprosiliśmy uczniów klas VI, VII i VIII. Każda klasa miała
podać kandydatów do poszczególnych kategorii. Oprócz nazwiska
nauczyciela trzeba było uzasadnić wybór. Oczywiście wszyscy zostali
poinformowani, że oceny poszczególnych nauczycieli zostaną tajemnicą
redakcji, czyli nie zdradzimy, która klasa co napisała o swoich
pedagogach. Liczyliśmy też na poczucie humoru naszych kolegów i
koleżanek, bo to przecież zabawa. Z kartek, które otrzymaliśmy, można
było wnioskować, że nie wszystkie klasy doszły do porozumienia, gdyż
do niektórych kategorii podano kilka propozycji, oczywiście z
uzasadnieniem.
Mamy również cichą nadzieję, że nauczyciele przyjmą nasz plebiscyt z
przymrużeniem oka i nie wpiszą redakcji uwag, nie zadzwonią do
rodziców, nie wezwą na szafot naszej opiekunki, bo przecież też bawiła
się z nami, dokonując cenzury niektórych wpisów i korekty również.
Ku naszemu miłemu zaskoczeniu prawie wszystkie klasy wzięły udział w
plebiscycie. No, oprócz kilku, ale nie znamy przyczyn. Kilku to znaczy
trzech – jednej szóstej i dwóch siódmych.
Dziękujemy klasom, które wzięły udział w plebiscycie.
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POZYTYWNA ENERGIA
POZYTYWNA
ENERGIA
nauczyciele
NOMINOWANI
1. P. Janiczek
2. A. Jaworska
3. B. Krawczyk
4. A. Merta
5. A. Samsonowicz
6. D. Sioła
7. R. Tabiś
8. S. Zalewski
9. B. Żółkiewicz

NAJCIEKAWSZE UZASADNIENIA
Nigdy nie wpisuje uwag.
Jest nam bardzo dobrze znana, z tego, że choć wiatr na dworze
wieje, deszcz za oknem pada, to wciąż innych swą pozytywną
energią zaraża. Wszyscy wokół wciąż ją lubią, bo charakter ma
wspaniały, no a dzieci, lekcje chcą mieć z panią przez dzień cały.
Zawsze uśmiechnięta, ma głowę pełną pomysłów.
Zawsze potrafi pocieszyć i jest pozytywnie nastawiona. Jako
nauczyciel spisuje się wyśmienicie.
Jest zawsze uśmiechnięta, umie pocieszyć oraz dać dobrą radę.
Ponieważ często żartuje.

Najwięcej głosów otrzymali: nauczyciel angielskiego i informatyki oraz religii.

LAUREACI
Uzasadnienia uczniów klas, którzy
wybrali nauczycieli z najbardziej
POZYTYWNĄ ENERGIĄ

Ponieważ jest optymistką.
Pozwala jeść na lekcji.
Zawsze nas rozśmiesza.
Ponieważ jest w miarę
wyluzowana, rozumie nas i
nasze żarty.
Dzięki jego poczuciu
humoru lekcje są wesołe, a
atmosfera miła i
przyjemna.
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OAZA SPOKOJU
OAZA SPOKOJU

ARGUMENTY PO CENZURZE
Niesamowicie skupia się na każdej lekcji.

NOMINACJE DOSTALI
nauczyciele:
1. E. Bugajska
2. I. Bugdoł
3. B. Celniak
4. B. Dudyńska
5. A. Kopa
6. S. Zalewski
7. I. Zachariasz

Często pozwala na wygłupy i rożne śmieszne heheszki.
Wyluzowana i spokojna.
Ponieważ siedzi i słucha.
Nigdy się nie denerwuje.
Pomimo złego zachowania naszej klasy pani jest zawsze miła i
zachowuje spokój, tłumacząc nam dobrze temat.

Siedmioro nauczycieli nominowali uczniowie klas VI - VIII w kategorii OAZA SPOKOJU. Uzasadnienia były
różne, ale najczęściej w nich pojawiało się hasło: Nie denerwuje się. Najwięcej głosów dostały dwie panie.
Nawet nauczyciele twierdzą, że są bardzo spokojne. Naprawdę trudno je wyprowadzić z równowagi, a może
w ogóle.

LAUREACI
uczą matematyki i biologii

To chyba oczywiste.
Jest oazą spokoju, wszystko
dokładnie wytłumaczy, lekcje
powoli prowadzi i chyba nikt nie
jest w stanie z tego spokoju jej
wyprowadzić. A warto tu
wspomnieć, że dzieci czasem
już od samego rana niegrzeczne
bywają, krzyczą, piszczą i nie
słuchają , to nasza pani kochana
z łatwością swym charakterem
wszystkich uspokaja.
Jest bardzo spokojna, nawet
gdy nasza klasa jest
niegrzeczna, pani nie krzyczy.
Pani jest zawsze spokojna
nawet, gdy jest zła.
Bo nie krzyczy i wszystko na
spokojnie tłumaczy.
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WYMAGAJĄCY PRZYWÓDCA
Tylko sześć nominacji z klas VI, VII i VIII i aż czworo laureatów. Uzasadnienia
przeszły oczywiście redakcyjną cenzurę. Te, które publikujemy dotyczą tylko
zwycięzców plebiscytu.

WYMAGAJĄCY
PRZYWÓDCA
OTO
OTO NOMINACJE
NOMINACJE
nauczyciele:
nauczyciele:

1. J. Domaszewicz
1. J. Domaszewicz
2. M. Gajdka
2. M. Gajdka
3. I. Jaźwińska
3. I. Jaźwińska
4. A. Tokarska
4. A. Tokarska
5. I. Zachariasz
5. I. Zachariasz
6. B. Żółkiewicz
6. B. Żółkiewicz

LAUREACI
to nauczyciele:

Jest wymagający, ale umie
nauczyć i wytłumaczyć cały
materiał, jest bardzo mądry.
Ciągle tylko kartkówki!!!
Ceni bardzo dyscyplinę. Jest
bardzo wymagająca. Dobrze
tłumaczy rożne przykłady i
zadania.
Robi ciężkie sprawdziany i jest
surowa.
Pani nieważne czy to deszcz, czy
słońce, od wszystkich wymaga
jednego - oceny bardzo dobrej.
Za dużo zadaje do nauki.
Dużo od nas wymaga.

Ciągle tylko kartkówki!!!
Ceni bardzo dyscyplinę. Jest
bardzo wymagająca.
matematyki
(razy dwa),
Dobrze
historii,
tłumaczy rożne przykłady i
geografii
zadania.
Robi ciężkie sprawdziany i jest
surowa.
Pani nieważne czy to deszcz, czy
słońce, od wszystkich wymaga
jednego - oceny bardzo dobrej.
Za dużo zadaje do nauki.
Dużo od nas wymaga.
Jest wymagający, ale umie
nauczyć i wytłumaczyć cały
materiał, jest bardzo mądry.
Ciągle krzyczy i dużo wymaga.
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MISTRZ CIĘTEJ RIPOSTY
Dziesięć nominacji i aż czterech
laureatów. Widać, że w naszej
szkole jest dużo nauczycieli ze
specyficznym poczuciem
humoru, jakże docenianym i
lubianym przez uczniów.

LAUREACI
nauczyciele uczący polskiego, angielskiego i historii

NOMINACJE OTRZYMALI
nauczyciele:
1. J. Domaszewicz
2. A. Jaworska
3. K. Kowalska
4. B. Krawczyk
5. T. Krukiewicz
6. B. Masłoń
7. A. Merta
8. A. Samsonowicz
9. K. Trzcionka
10. A. Tokarska

Oto co na temat laureatów napisali
uczniowie niektórych klas:

Umieją zażartować z nas tak, że
każdy się śmieje i jest przyjemna
atmosfera.
Przez długoletnie doświadczenie
z młodzieżą pani wie, co
powiedzieć, aby największy
śmieszek siedział cicho na
lekcji. Nikt nie może się z nią
równać z jej dogryzkami.
Ostatni jej żart : Two for you,
uwaga i pała w promocji.
Raczej nikt nie chce być
niegrzeczny na lekcjach. Gdy
ktoś coś powie do pani, już za
chwilę ma zamkniętą buzię na
kłódkę. A nasza pani jest bardzo
miła.
Umie żartować, lubi dogadywać
oraz jest bardzo zabawna.

