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1. Między lekcjami 
2. Książka ucznia na stole 
3. Miejsce apeli i różnych uroczystości 
4. Szkolna „Myszka'' 
5. Pokój w szkole 
6. Zasłużone dla ucznia 
7. Aktualna pora roku 
8. Zielona w każdej klasie 
  

Hasło Podpis 

….....................................
......................................... 

…........................................
............................................ 

 
(kupony z rozwiązaniem należy oddawać D. Sobańskiemu z klasy VI do 
dnia 10. 10.2012r.  ) 
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Mamy nowych redaktorów 

 
Już 6 lat wydajemy szkolną gazetkę „Taczanowskie To i Owo”. 
Zmieniają się tematy, szata graficzna jak również 
redaktorzy. W tym roku szkolnym na łamach naszego pisemka 
będzie można przeczytać ciekawe rozmowy, szkolne wywiady, 
dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się na świecie. Objawią 
się nowe talenty literackie. Nie zabraknie dobrego humoru, 
konkursów i łamigłówek. Mamy nadzieję, że, wzorem lat 
ubiegłych, nasza gazetka będzie się sprzedawać ,, jak świeże 
bułeczki”. Smacznego!!! 
 

 
 
Zespół redakcyjny: Marta Balcer, Weronika Banachowska, Wiktoria 
Wachowiak, Julia Kamieniarczyk, Weronika Wykrętowicz, Paulina 
Matysiak, Maja Michalak, Marysia Mikołajczak, Marysia Kuźniacka, Kamila 
Banaszyńska, Zuzanna Klusak, Mikołaj Michalak, Dawid Sobański. 
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Kto to jest? 

 
1. Lubi się ubierać  w stroje z błyskotkami. Ma bardzo duże poczucie 

humoru i ładnie śpiewa. Spotykasz ją codziennie na korytarzach 

naszej szkoły. Na jej lekcjach zawsze czujesz się swobodnie.  

2.  Pracuje w naszej szkole od niedawna.  Można pomylić ją z bardziej 

„wyrośniętą” uczennicą, co odczuła już na 

własnej skórze ( ała!!!) 

3. Pojawił się w naszej szkole, zniknął i 

znów się pojawił.  Jako jedyny 

chodzi w pracy w krótkich 

spodenkach. 

 

 

Kupon konkursowy: 

 

Jeżeli rozpoznasz nauczycieli, wpisz ich nazwiska poniżej: 

 

1 …………………………………. 

2 …………………………………. 

3 ……………………………………. 

 

Imię ……………………………………. 

Nazwisko ……………………………. 

  
 

Opracowały: Nika i Jul@ 
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Życzę Ci… 

 
 
Naszej Pani dziś składam słoneczne życzenia:  
zdrowia, szczęścia, radości i marzeń spełnienia.  
Życzenia dla Pani Pauliny  Matłoki  
składa: Oliwia Młynarz 
 
 
Ile liter w podręczniku, 
Ile haseł jest w słowniku, 
Ile gwiazdek jest na niebie. 
Tyle życzeń ślę dla Ciebie! 
Tego pani Lilianie  Grochowickiej   
życzy: Gabriela  Stempień 
 
 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,  
mało  pracy, dużo radości . 

Tego pani Hannie  Matuszczak 
życzą pierwszaki. 
 
 
 
 
 

 
Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim pracownikom naszej szkoły 
życzymy samych radości i sukcesów.  
 
Redaktorzy ,,Taczanowskiego To i Owo’’ 

Marii i Kama 
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Szkolne wywiady 

- wywiad z Panią Patrycją Mikołajczyk 
 

1. Czy zechciałaby Pani powiedzieć coś o sobie? 

- Nazywam się Patrycja Mikołajczyk i mieszkam w Taczanowie 
Drugim, mam dwadzieścia kilka lat. 
2. Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką? 

- Raczej nie. Gdy byłam mała, jak chyba większość 
dziewczynek, marzyłam, by zostać fryzjerką lub piosenkarką. 
Moje życie potoczyło się jednak inaczej – czego zupełnie nie 
żałuję. 
3. Dlaczego wybrała Pani filologię angielską? 

- Zawsze lubiłam j. angielski i nigdy nie sprawiał mi on 
trudności a wręcz przyjemność. Decyzję o podjęciu studiów na 
filologii angielskiej podjęłam w szkole średniej. Przyczynił się 
do tego nauczyciel, który wykładał ten przedmiot. Był on 
bardzo wymagający, ale potrafił również zainteresować tym 
językiem. 
4. Gdyby nie została Pani nauczycielem, to kim? 

- Trudne pytanie, lubię swoją pracę, gdyż  kontakt z dziećmi 
daje mi dużo satysfakcji. Interesuję się fotografią i 
tłumaczeniem i gdybym nie była nauczycielem, może 
zaczęłabym rozwijać się w tym kierunku. 
5. Jakie jest Pani hobby? 

Lubię muzykę i słucham jej w każdej wolnej chwili, gram 
również na gitarze. Dużo czytam, uwielbiam basen i rower.  
6. Dziękujemy za wywiad.  

 
Opracowały: Martuu;) i Pauli:D 
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Szkoła dookoła świata 

 

Japonia 
Szkoły podstawowe i gimnazja – są obowiązkowe. W szkołach 
podstawowych obowiązuje 3 stopniowa skala ocen gdzie 3 jest 
oceną najlepszą, w gimnazjach obowiązuje 5 stopniowa skala ocen. 
Oceny jednak nie są tu ważne, o poziome wiedzy ucznia świadczą 
wyniki z testów. Nauczyciel sam decyduje kiedy zrobić test, czy 
sprawdzian. W gimnazjum testy są organizowane 5 razy w roku z 5 
najważniejszych przedmiotów. Uczniowie ze wszystkich szkół piszą 
je jednocześnie, gdyż pytania są ustalone przez władze okręgu. 
Można to porównać z naszymi testami na koniec gimnazjum. 
 

Czechy 
Dzieci rozpoczynają naukę w wieku sześciu lat w szkole 

podstawowej .Zanim jednak do niej 
trafią, powinny odbyć 
roczną naukę w przedszkolu 

(jest to odpowiednik 
polskiej zerówki), 
gdzie uczą się pisania i 
czytania. Podstawówka 
nie różni się specjalnie 

od polskich szkół – lekcje 
trwają 45 minut, rok podzielony jest na dwa semestry, a od 
czwartej klasy każdego przedmiotu uczy inny nauczyciel. Oceny 
zamykają się w skali od 1 – 5, gdzie 1 jest najlepszą notą, jaką może 
uzyskać uczeń (czyli odwrotnie niż w Polsce). Przy zapisywaniu 
dzieci do szkoły obowiązuje rejonizacja. Dziecko może po 5 latach 
nauki zdecydować, czy chce już teraz pójść do gimnazjum, czy 
dopiero po kolejnych dwóch latach. 

Opracowała: Mania 
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Alfabet na wesoło 
 
A - jak ananas  

-Dawniej nazwa owocu.  
-Współcześnie osoba , która  
  urozmaica szare życie klasy.  
-Bohater złych snów dyrektora  szkoły.  

B - jak bałwan  

-Rodzaj komplementu ,   
  którym nauczyciel może  
  obdarzyć ucznia. Nie tylko    
  w okresie zimowym;) 

C – jak ciało pedagogiczne  
-Grupa poważnych osób zwanych  
  potocznie nauczycielami.  
-Ich celem życiowym jest walka       
 z wiatrakami , czyli edukacja  
 wychowanków.  

D– jak dyrektor  
-Wykonawca władzy absolutnej. 
- Szef całej budy. 

E–jak energia  
-Potocznie Power. Rozpiera uczniów.  
-Najbardziej widoczna  na przerwach   
  lekcyjnych .  
-Jej wymiernymi oznakami są sińce  
pod oczami i zwichnięte nogi  
w kostce. 

F– jak fanaberie  
-Szeroki wachlarz metod  
pedagogicznych stosowany przez  
 belfrów . 

G– jak gimnazjum  
-Trzyletnie więzienie dla nastolatków  
zakończone małą maturą.  
-Najmniej atrakcyjna forma spędzania  
czasu. 

Ciąg dalszy nastąpi… 
 

Opracowała: Martuu;) 
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Szkolny humor 

 
Jasio, najgorszy uczeń w szkole, przychodzi ucieszony ze szkoły i 
oznajmuje mamie: 
- Mamo! Mamo! Dostałem dziś w szkole szóstkę!!! 
- Synku, a z jakiego przedmiotu??!! - pyta uradowana mama. 
- Dostałem dwójkę z polskiego, trójkę z matematyki i jedynkę z 
przyrody - to razem szóstka!!! 
 

Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowanie na temat: „Jak 
trzeba się uczyć?”. 
Jasio napisał: 
- „Im więcej się człowiek uczy, tym więcej umie. Im więcej umie, 
tym więcej zapomina. Im więcej zapomina, tym mniej umie. Im 
mniej umie tym mniej zapomina. Więc po co się uczyć?!”.  

 

Jasio idąc do szkoły zobaczył przy drodze hasło: 
„Kierowco! Nie przejeżdżaj dzieci !". 
Po chwili dopisał: „Poczekaj lepiej na nauczycieli”. 

 

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną 
gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła 
dzienniczek z adnotacją ojca: 
- To pestka gdyby pan słyszał jej 
matkę! 

Opracowała:Mania 
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MAMY NOWY SAMORZĄD 

Dnia 04.10.2012r. odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym 
wybieraliśmy Radę do Samorządu. Naszym opiekunem została pani Liliana 
Grochowicka. A oto skład nowego Samorządu: 
- przewodnicząca: Weronika Banachowska, 
- zastępca: Karolina Kempińska, 
- sekretarz: Marta Balcer, 
- skarbnik: Weronika Wykrętowicz, 
- sekcja techniczna: Oliwia Banachowska, Mikołaj Michalak, Dawid 
Sobański. 
Mamy nadzieję, że wybrani przez nas koledzy nie zawiodą i dotrzymają 
wszystkich obietnic, które mogliśmy przeczytać na ich plakatach 
wyborczych. Życzymy owocnej pracy i ciekawych pomysłów. 
 

 

Napisała: Nika^^ 
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Rozmowy (nie) poważne 

KTO TO JEST NAUCZYCIEL? 

 
Kacper Wachowiak kl. III a 

Nauczyciel to osoba, która lubi 
nas dręczyć. 

 
Krysia Wykrętowicz kl. IIIa 

To ktoś, kto zadaje wiele zadań 
domowych. Czasem trudno je 
rozwiązać. 

 
Patryk Jankowski kl. IIIa 

To osoba, która nas uczy nowych 
rzeczy, jest bardzo mądry i  
wszystko wie. 

 
Oliwia Liberacka kl. IV 

Nauczyciel to taki ktoś, kto uczy 
i wychowuje dzieci. 

 
Dawid Kois kl.IV 

Ktoś, kto rządzi uczniami, 
ponieważ zadaje zadania domowe 
i dużo rozkazuje. 

 
Nikola Lewicka kl. 0 

Jest to osoba, która pracuje w 
szkole, uczy, robi sprawdziany i 
ma dziennik. 

Opracowały: Werci@ Tusia Lili 
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Z życia szkołyZ życia szkołyZ życia szkołyZ życia szkoły 
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Przyłapani na czytaniu 
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Spod pióra panny Niki 
 
 

Naszym nauczycielom 

 

Choć nieraz zadania nie mamy, 

i usprawiedliwienia nie damy,  

to nasi nauczyciele kochani,   

wybaczają  Tomkowi i Ani. 

Gdy kłopoty jakieś mamy, 

naszej pani się zwierzamy. 

Dzisiaj za to dziękujemy , 

zdrowia, szczęścia winszujemy. 

Nika ^^ 
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Przyłapani na czytaniu 
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Przyłapani na czytaniu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


