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DZIEŃ NAUCZYCIELA
życzenia

UCZNIOWIE KLAS I - III
NAUCZYCIELOM
Najmłodsi uczniowie tradycyjnie
wykonali piękne laurki dla swoich
nauczycieli. I to są na pewno
najpiękniejsze życzenia, bo od
serca i samodzielne.
Samorząd Szkolny I - III
zorganizował też konkurs na
najpiękniejszą laurkę z okazji
DEN.
Prace laureatów na zdjęciu obok.
Piękne, niepowtarzalne,
twórcze, kolorowe, dziecięce.
Gratulujemy zwycięzcom.

www.dziennikzachodni.pl
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NAUCZYCIELE W PODSTAWÓWCE
ulubione przedmioty
Nauczyciele też chodzili do podstawówki. I tak jak my mieli ulubione i znienawidzone
przedmioty.
No, może za mocno powiedziane – po prostu nie przepadali za nimi.Takie życie.

Nasza szkoła to 13, więc poprosiliśmy trzynaścioro nauczycieli o odpowiedzi na dwa pytania:

1. Ulubiony przedmiot w szkole podstawowej i dlaczego.
2. Nielubiany przedmiot w podstawówce i dlaczego.

POLSKI I MATMA NA PODIUM
Nic dziwnego, bo tych przedmiotów wszyscy uczą się od I klasy podstawówki. Na 13 nauczycieli 4 lubiło polski i
4 matematykę.
Wychowanie fizyczne najlepiej wspomina 3. I jeszcze geografia aż 2 się pojawiła w sondażu.
Małgorzata
LEKS
Matematyka,
ponieważ
dobrze się
uczyłam tego
przedmiotu.

ELŻBIETA
GWIAZDA
Język polski, bo
zawsze
interesowałam
się literaturą,
poezją i
językiem.

MAŁGORZATA GAJDKA
Matematyka, ponieważ przedmiot
był dla mnie intrygujący i
uwielbiałam zagadki logiczne, a
pani od matematyki była super.

KRAWCZYK
BEATA
Język polski,
ponieważ
lubiłam
czytać, pisać
wypracowania
i dyskutować
z
nauczycielem.

BARBARA
MARCHELAK
Język polski,
ponieważ
nauczycielka
była bardzo
miła i mieliśmy
dużo lekcji
teatralnych.

TOMASZ
Krukiewicz
W-F,
ponieważ
zawsze
lubiłem
sport.

ANNA SAMSONOWICZ
Język polski, bo miałam wspaniałą
polonistkę. Nawet najsłabsi
uczniowie uczyli się, bo nie
wypadało powiedzieć „nie wiem”.

JOLANTA NOWAK
Miałam kilka przedmiotów, które
lubiłam. Moim ulubionym był wf.
Chodziłam do klasy sportowej,
grałam w piłkę ręczną w lidze
wojewódzkiej oraz w siatkówkę.
Pierwszym moim trenerem był
mój tata. Gra sprawiała mi
wielką przyjemność. Byłam
bramkarką.

BARBARA ŻÓŁKIEWICZ
Matematyka, ponieważ bardzo
lubiłam rozwiązywanie zadań i
traktowałam przedmiot jako
rozrywkę, oraz historia, ponieważ
bardzo lubiłam czytać powieści
historyczne.

SEBASTIAN
KLATA
Matematyka,
ponieważ
dobrze się
uczyłem tego
przedmiotu.

ANNA JAWORSKA
Geografia, ponieważ uwielbiam
geografie fizyczną i turystyczną,
oraz matematyka, bo byłam
najlepsza w szkole.
EWA
SOWA
Wychowanie
fizyczne, bo
chodziłam na
zawody i
miałam sukcesy
w biegach na
czas na krótkie
dystanse oraz
w skoku w dal.

AGNIESZKA
TOKARSKA
Geografia.
Moja
nauczycielka
świetnie
opowiadała.
Każdą jej
lekcję
słuchałam
dokładnie.
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NAUCZYCIELE W PODSTAWÓWCE
nielubiane lekcje
ROSYJSKI PIĘTĄ ACHILLESA
Najwięcej nauczycieli w naszej szkole nie przepadało za językiem rosyjskim. Nic dziwnego, bo większość ludzi
boi się cyrylicy.

EWA
SOWA
Fizyki, bo nie
miałam
fajnego
nauczyciela.
Był dziwny.

MAŁGORZATA
LEKS

JOLANTA NOWAK
Nie było przedmiotu, który by mi
sprawiał jakieś szczególne
trudności.
Nie lubiłam zadań z treścią z
matematyki (szczególnie tych o
pociągach). Na lekcjach
matematyki zawsze panowała
bardzo nerwowa atmosfera.

BARBARA
Marchelak
Historia,
ponieważ nie
mogłam
zapamiętać
dat.

Historia,
ponieważ
nauczycielka
kazała się
uczyć na
pamięć.

TOMASZ
Krukiewicz
Fizyka,
ponieważ
nauczycielka
była niemiła.

ELŻBIETA
GWIAZDA
Chemia,
ponieważ
miałam dużo
trudności z
opanowaniem
wzorów i
rozumieniem
reakcji
chemicznej, i
nie
przepadałam za
nauczycielką.

ANNA SAMSONOWICZ
Matematyka, ale dopiero w 8
klasie. Nowa nauczycielka nas
przerażała. Gdy czegoś nie
umieliśmy, udawała, że mdleje
albo krzyczała: Przez was na
pewno zejdę na zawał.

BEATA KRAWCZYK
Historia, ponieważ nauczyciel nie
potrafił mnie zaciekawić, musiałam
się uczyć nieprzydatnych dat na
pamięć, nie były podawane żadne
ciekawe detale.

BARBARA
ŻÓŁKIEWICZ
Język rosyjski z powodu konfliktów
z nauczycielką.

MAŁGORZATA GAJDKA
Język rosyjski,
ponieważ pani była
niesympatyczna.

AGNIESZKA
TOKARSKA
Rosyjski.
Myślałam,
że gdy
nauczę się
liter, będę
znała cały
język.
Niestety,
rozczarowanie
było tak
duże,
że od razu
przestałam
lubić ten
przedmiot.

ANNA
JAWORSKA
Język rosyjski,
ponieważ
nauczyciel nie
był
sympatyczny.

SEBASTIAN
KLATA
ZPT (zajęcia
praktycznotechniczne),
ponieważ były
robione nudne
rzeczy, a ja w
domu
majsterkowałem
z ojcem.

www.dziennikzachodni.pl
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NAUCZYCIELE W PODSTAWÓWCE
konkurs
Czy poznajecie naszych nauczycieli? Przysłali nam swoje zdjęcia, gdy chodzili do szkoły
podstawowej. Raczej do młodszych klas. Ale przecież mimo iż się zmieniamy, rysy
pozostają. Spróbujcie odgadnąć, kto jest na tych fotkach.
Zasady konkursu: strona 6
1. Z oczu łatwo wyczytać, że
była wzorową uczennicą. Może
jej wiedza zaprowadziła ją
wprost do naszej szkoły?

3. Te oczy wiedziały, że przez
wiele lat nie wyjdą ze szkoły i
dlatego są takie smutne. Tylko
kucyki zniknęły.

2. Wzrok pozostał ten sam.
Tych pięknych oczu chyba
obawiali się koledzy z
podstawówki tak jak my teraz.

4. Czy dalej jest tak świetną
aktorką? Uśmiech pozostał do
dziś. Czy wciąż jest królową, a
w szkole ukrywa koronę?

6. Czyżby pasowanie na
ucznia?
I tak zostało do dziś. Dlaczego
większość pierwszoklasistów
ma grzywkę?

5. Tę artystyczną duszę widać
na tej dziecięcej buźce. Ma taki
lekki uśmiech, może tak było w
szkole?
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NAUCZYCIELE W PODSTAWÓWCE
konkurs
Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w naszej zabawie. Może
szukając swoich zdjęć z podstawówki, trochę powspominali te czasy, gdy byli po drugiej
stronie biurka. Czy chcieliby wrócić do szkolnej ławki?
Redakcja
7. Może miała zostać sekretarką, ale coś nie
wyszło? I dobrze, bo praca siedząca to nie dla niej.
Nie mogłaby też gestykulować.

8. Gdzie się podziały te bujne włosy? Gdzie te
wesołe iskierki tańczące w tych tęczówkach?
Poszły sobie wraz z niebieską, jak niebo, barwą.
Nauka liczenia była super, co widać na młodej
buźce.
ROZPOZNAJ NAUCZYCIELA
Super konkurs! Niesamowite
nagrody! Jakie? Dowiesz się, gdy
zwyciężysz.
Na czym to polega?
13 nauczycieli odpowiedziało na
dwa pytania, a 10 z nich dało
zdjęcia z podstawówki.

9. Ciekawe, czy gdyby teraz
zaplotła te warkoczyki,
wyglądałaby tak samo?

10. Czy była dyżurną od
podlewania kwiatków? Dziś w
jej sali nie ma ani jednej rośliny.

Rozpoznaj, połącz numer i fotkę z
imieniem i nazwiskiem
nauczyciela, podpisz się swoim
imieniem, nazwiskiem i klasą.
Szukaj pudła na swoje odpowiedzi
w segmencie C na I piętrze.
Czekamy do końca października.
Życzymy powodzenia!

