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KrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówka    
    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

    
1.Towarzyszka tablicy 
2.Izba lekcyjna 
3.trwa 45 minut 
4.Bez niego nie ma szkoły 
5.Bez niego nie ma lekcji 
6.Reprezentacyjne miejsce w naszej szkole 
7.Inaczej matematyka 

Kupon konkursowy 
Hasło i przetłumaczenie na j.pol.  
Język w jakim zostało podane  
Imię i nazwisko  
(kupon konkursowy należy przekazać na ręce Mai Michalak z kl. VI do 

dnia 18.10.2013r.) 
Losowanie nagród 21.10.2013r. o godz. 12.15 w świetlicy !!!!!!!  
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Rozmowy (nie) poważne 

Kto to jest nauczyciel? 
 

 
Nicola Lewicka 

- Nauczyciel to osoba, która 

pomaga uczniom i uczy. 

 
Kacper Lepka 

- Nauczyciel to jest ten, kto 

prowadzi lekcje. 

 
Krysia  Wykrętowicz 

- Mądra pani lub pan, pracuje w 

szkole. Uczy dzieci. 

 
Jaś Balcer 

- To ten, co uczy dzieci. 

 
Karolina Jodłoś 

- Nauczyciel to jest osoba godna 

naśladowania, ponieważ wszystko 

wie i potrafi przekazać innym. 

Rozmowy przeprowadziły: Mania i Kama 
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Baran 21.03-20.04  Nowy rok szkolny przywitasz z ulgą. Jakoś udało 
Ci się pozaliczać to, w czym nie jesteś orłem i z nadzieją patrzysz w 
przyszłość.  

Byk 21.04-20.05   Czas wielkiej laby, jaką sprezentował Wam Jowisz w 
poprzednim roku, skończył się nieodwołalnie.  

Bliźnięta 21.05-21.06  W tym roku szkolnym, aż do jego samego końca, 
czyli do 26 czerwca będziesz pod opieką szczodrobliwego i 
wyrozumiałego Jowisza, który na dobre rozgościł się w Twoim znaku… 

Rak 22.06-22.07  Nareszcie przestaniesz bać się szkoły! Zazwyczaj 
nieśmiały i zamknięty w sobie, reagujesz bólem brzucha na 
zapowiedzianą klasówkę.  

Lew 23.07-23.08  Przed Tobą trudny i pracowity rok szkolny, w którym 
nie dane będzie Ci nic za darmo. 

Panna 24.08-22.09  Jak zwykle skrupulatna, dokładna i zazwyczaj 
chwalona przez nauczycieli, masz szansę w tym roku, jeszcze bardziej 
utwierdzić swoją dobrą markę i opinię.  

Waga 23.09-23.10   W tym roku szkolnym wrócisz do swojego 
zwykłego optymizmu i radości życia.  

Skorpion 24.10-22.11Trafiła kosa na kamień. W tym roku szkolnym za 
wszelką cenę będziesz chciał się wykazywać i pokazać wszystkim kto 
tutaj tak naprawdę rządzi.  

Strzelec 23.11-21.12 Przed Tobą wiele wypraw szkolnych, zagraniczna 
wymiana uczniów i ciągłe zmiany. Ten rok szkolny nie będzie należał 
do przewidywalnych. 

Koziorożec 22.12-20.01 To będzie rok Twojej metamorfozy. Wyjdzie 
Ci to na dobre, wzrośnie twoja atrakcyjność. 

Wodnik 21.01-19.02   Nie będziesz narzekał w tym roku na nudę, z 
resztą Ty i tak rzadko kiedy się nudzisz Wodniku. 

Ryby 20.02-20.03 W tym roku szkolnym czekają Cię zdecydowanie 
lepsze chwile. Wykorzystaj to na maksa. 

Majka, Mania, Kama 
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Poeta przez długie lata gładził swój język. 

Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę, to najpierw musiała być 
zakryta. 

Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcznie za pomocą 
wołów. 

Krowa to zwierzę roślinobójcze. 

Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.  

We wsi panowała ciemnota, a także wójt. 

Marysia jak wyszła ze szpitala, to przyszła do 
zdrowia. 

Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i 
skór. 

Goryl jest bardzo nieprzystojny z budowy zewnętrznej. 

Kaj i Gerda nie byli ani bratem, ani siostrą, tylko rodzeństwem. 

Ptaki latające mają mocno usztywnione łydki w ogonie. 

Bohater występuje w każdym ustępie. 

Janek wisi za oknem po dzwonku. 

Skrzydła husarskie ważyły pół metra. 

Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 
centymetrów. 

W wierszu "Pieśń o bębnie" 
bęben gra pierwsze skrzypce. 

Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf. 

Telewizja to złodziej czasu, 
ale ja tego złodzieja lubię. 

Całymi dniami pił po nocach.  
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Szkolne wywiadySzkolne wywiadySzkolne wywiadySzkolne wywiady    
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Od ilu lat jest Pani nauczycielem? 
− Jestem nauczycielem od 2006 roku, więc już 7 lat.  
2.Czy zawsze pracowała Pani w tej samej szkole? 
- Nie, nie zawsze. Zaczynałam w ZSP nr 1. 
3.Czy zawsze Pani chciała być nauczycielem? 
− Nie zawsze. Jako dziecko chciałam zostać przewodnikiem 

turystycznym. 
4.Dlaczego wybrała Pani j. niemiecki? 
− Ponieważ Niemcy to kraj sąsiadujący z Polską i kontakt z językiem 

jest dużo prostszy niż np. z j. hiszpańskim. 
5.Jak Pani spędza wolny czas? 
− Z rodziną, chodzimy na wspólne spacery, z przyjaciółmi. 
6.Czy lubi Pani zwierzęta? 
− Tak lubię zwierzęta. 
7.Czy podoba się Pani praca w naszej szkole? 
− Pracuję tu od niedawna, dlatego na razie ciężko odpowiedzieć na to 

pytanie. Mam nadzieję, że mi się tu spodoba. 
 
Dziękuj ę za wywiad i życzę sukcesów w pracy zawodowej i 
pomyślności w życiu osobistym. 

Mania, Kama,Majka 
 

 

 

 



Taczanowskie To i Owo strona 4 

Szkoła moich marze ń – wywiady 

 
Oskar Blandzi  

W szkole moich marzeń przerwy 
powinny być takie długie jak 
lekcje. 

 
Paweł Leśniak  

Chciałbym, żeby w mojej szkole  
było pięć godzin wychowania 
fizycznego, 1 polak i 1  matma  

 
Ada Opiła  

Jest w niej ogromny basen, w 
klasach są podłogi z gąbki 

 
Gabrysia Stempie ń 

W szkole moich marzeń na 
przerwach można by było tańczyć 
i słuchać muzyki  

 
Julia Adamek  

W mojej wymarzonej szkole nie 
powinno być zadań domowych 

 
Mateusz Chojnicki  

Pani w sklepiku rozdaje uczniom 
słodycze, na lekcjach oglądamy 
filmy, słuchamy muzyki, wszystkie 
zadania odrabiamy w szkole 

Rozmowy przeprowadziły: Mania i Kama 
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Konkurs dla uważnych!!! 

(Jeżeli jesteś spostrzegawczy, na pewno rozpoznasz swoich  nauczycieli 
po charakterystycznym obuwiu) 

 

   
 

   
 

Imię, nazwisko 
klasa 

 
 
Zdjęcie nr 1……………………………………… 
Zdjęcie nr 2……………………………………… 
Zdjęcie nr 3……………………………………… 
Zdjęcie nr 4……………………………………… 

 (kupon konkursowy należy przekazać do dnia 
18.10.2013 na ręce Marysi Kuźniackiej z klasy 
VI) 
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NASZA BIBLIOTEKA 
 
 Tytuł  czytelnika miesiąca 

otrzymuje: 

                                             w kategorii klas I-III 

                                     SANDRA SIKORA 

                                             w kategorii klas IV-VI 

                                  PATRYK JANKOWSKI 

 

We wrześniu najwi ęcej książek przeczytali uczniowie klasy 
IVa  
 

OGŁOSZENIA: 

� Do biblioteki zapraszamy: pn., śr., pt. w godz. 8.00-14.00, wt., 

czw. 8.00-16.00 

� W skład aktywu bibliotecznego powołanego na rok szkolny 

2013/2014 wchodzą uczennice klasy V (Julia Adamek, Karolina 

Kempińska, Oktawia Liberacka, Julia Symenko) oraz VI (Maria 

Kuźniacka, Maja Michalak, Maria Mikołajczak). 

� Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji „Kwadrans na 

książkę” , która polega na czytaniu - w czytelni podczas długich 

przerw - ciekawych fragmentów powieści, która Was 

zafascynowała i polecaniu jej pozostałym uczniom naszej szkoły.   
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Nasz saNasz saNasz saNasz samorządmorządmorządmorząd    
 

Wybory!!! 
Dnia 26.09.odbyły się wybory do nowego samorządu. Uczestniczyli w 
nich wszyscy uczniowie I-VI,  Następnego dnia  ogłoszono wyniki oto 
one: 
-przewodnicząca: Maja Michalak 
- zastępca: Karolina Kempińska   
- skarbnik: Ada Opiła 
-sekretarz: Oliwia Banachowska   
Opiekunem samorządu została Pani Liliana Grochowicka.  
 
 

Owocowe dni!!! 
We wrześniu uczniowie klas IV-VI zorganizowali owocowe dni. Od 
wtorku do piątku,  każdego dnia  inna klasa  przynosiła owoce z ogrodu i 
częstowała wszystkich uczniów. Wszyscy podziwiali pomysłowość w 
prezentacji owoców i ich różnorodność. 
 

  
 

Dzień Chłopca!!! 
Wszyscy uczniowie klas IV-VI z okazji Dnia Chłopca spotkali się przy 
ognisku na pieczeniu kiełbasek i ziemniaków. Spotkaniu sprzyjała 
piękna pogoda i duży apetyt.   

Marii, Zuza 
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Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 
 

  
  

  
  

  
 
 

 
  
 

 
 
 


