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Krzyżówka 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1. Nazwisko pani  pedagog w naszej szkole. 
2. Przedmiot, którego uczą się dopiero gimnazjaliści. 
3. Narodowy język Polaków.       
4. Przyjaciółka tablicy.  
5. Może być Nauczyciela, Matki, Dziecka. 
6. Najgorsza ocena z zachowania. 
7. Między lekcjami. 
8. Niejeden w każdej klasie. 
9. Może być ze zrozumieniem. 
10. W każdym tornistrze i plecaku. 
11. Jeden ze szkolnych przedmiotów. 
12.Trwa 45 min. 
13. Siedem dni…. 
14.Obowiązkowe do przeczytania. 
15.Używana na lekcjach plastyki. 
16.Ukochane przez uczniów.  
Kupon należy przekazać Adzie Opile z klasy V a do dnia 22.10.14r 
Imię, nazwisko, klasa  
Hasło  
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Rozmowy (nie) poważne 

Jaki powinien być super nauczyciel? 

 
Michalina Talar (lat 5) 

- super nauczyciel powinien 

uczyć czytać, pisać i liczyć,  a 

także dużo się z nami bawić. 

 

 
Jakub Jędrzejak (lat 6) 

- super nauczyciel powinien być 

w szkole cały dzień i wymyślać 

fajne zabawy. 

 

 
Miłosz Jankowski (lat 7) 

- super nauczycielka powinna być 

łagodna i pozwolić mi siedzieć w 

klasie tam gdzie chcę. 

 
Amelia Plucińska (lat 7) 

- super nauczycielka powinna 

być miła, uśmiechnięta i bardzo 

mało zadawać do domu. 

 
Jakub Sprutta ( lat 8) 

- super nauczyciel powinien być 

bardzo mądry i wszystkie lekcje 

kazać odrabiać w szkole. 
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Sport na gorąco! 
 

  Siatkówka MŚ- Polscy siatkarze osiągnęli nieprawdopodobny 
sukces. Po 40 latach osiągnęli mistrzostwo świata. W finale pokonali 
Brazylię 3:1, w półfinale pokonali Niemców 3:1, Francuzi przegrali z 
Brazylią 2:3 w półfinale, a w meczu o brąz Niemcy pokonali Francję 3:0 
 

       
 Zawody szkolne- 26.09.2014r. nasi szkolni biegacze: Artur 
Pawlak, Jakub Ceglarek, Ada Opiła, Oskar Krzywy, Wiktoria Pietrzak, 
Maja Adamek, Julia Adamek, Tobiasz Bartczak, Dawid Kois, Bartek 
Owczarz, Karolina Kempińska, Oliwia Banachowska pojechali na 
zawody do Pleszewa. Były to biegi sztafetowe, w których brało udział 6 
szkół podstawowych. Nasza drużyna zajęła 5 miejsce. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku będzie lepiej. 

 
 

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego: 
 
- ogólnorozwojowe z panem Piotrem Suhakiem (środa 14.15-15.00) 
- badminton z panią Barbarą Pol (wtorek 14.15-15.00) 
 
Przypominamy, że tak jak w ubiegłym roku trwa konkurs na najlepszego 
sportowca w szkole podstawowej. Liczymy na to, że będzie zacięta 
rywalizacja. 
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Uśmiechnij się 
- dowcipy o nauczycielach 

 
Tata pyta się Michałka, co robiliście w szkole na chemii? Michałek 
odpowiada: bawiliśmy sie materiałami wybuchowymi. A co jutro 
będziecie  robić w szkole? W jakiej szkole? 
 
Przychodzi Michałek do domu w czerwcu i mówi do taty: 
- Tata, przedłużyli mi kontrakt z szóstą klasą na najbliższe 12 miesięcy. 
 
Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - pyta ksiądz na lekcji religii. 
Dzieci kolejno opowiadają:  
- Trzeba pomagać rodzicom!  
- Być dobrym! 
- Chodzić do kościoła! 
A Kazio woła:  
- Trzeba umrzeć! 
 
Synku, poprawisz kiedyś tę pałę z matematyki?  
- Nie mogę, mamo, bo nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk. 
 
Halo! Panie dyrektorze, mój syn nie może przyjść dziś do szkoły.  
- A kto mówi? 
- Tu mówi mój ojciec. 
 
Nauczycielka pyta: 
- Kochane dzieci, ile mucha ma nóg? 
Wstaje Marcinek i mówi: 
- A pani to nie ma większych problemów? 
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Z nauczycielem  pod jednym  dachem – szkolne 
wywiady 

 
 
1.Czy dobrze jest  mieć rodzica nauczyciela i dlaczego? 
 
Hanna - Bardzo fajnie, mój tata uczy muzyki i dużo wie o 
instrumentach. Ładnie gra i śpiewa. Z nim mogę się dużo nauczyć. 
Piotrek – Moja mama uczy polskiego i jest bardzo mądra, na pewno 
nauczy mnie ładnie opowiadać i pisać wypracowania. 
 
2.Czy chcielibyście, żeby wasza mama lub tata  mieli inny zawód? 
Hanna - Ja na pewno nie, mojego tatę widzę czasami w szkole i to jest 
bardzo fajne. 
Piotrek - Ja też nie, bo mogę jeździć z mamą do pracy . 
 
3. Czy wy również w przyszłości chcielibyście zostać nauczycielami? 
Hanna – W przyszłości chciałabym uczyć dzieci grać na skrzypcach w 
szkole muzycznej . 
Piotrek - Jeszcze nie wiem kim chciałbym być w przyszłości. 
 
4. Czego życzycie swoim rodzicom z okazji Dnia Nauczyciela? 
Hanna – Ja mojemu tacie życzę dużo zdrowia i cierpliwości w pracy w 
szkole. 
Piotrek - Życzę mamie, żeby dostała od swoich uczniów dużo kwiatów, 
bo bardzo je lubi. 
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Pomyśl i odpowiedz!!! 

KONKURS 
Jakich przedmiotów uczą nauczyciele, którzy mają takie 

przezwiska? 

1. Meduza 

2. Suma 

3. Caps lock 

4. Drabinka 

5. Gramatyka 

6. Grajek 

7.  Kleopatra 

8. Pędzel 

9. Aureola 

10.  E book 

 
Jeżeli znasz odpowiedź na nasze pytanie, wypełnij kupon i 
dostarcz do Ady Opiły z kl V a do dnia 22.10.2014 r. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
Imię, nazwisko, klasa 
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Wieści z biblioteki 
Biblioteka szkolna zaprasza: 

Pn – 11.15-15.00 
Śr- 8.45- 15.00 
Cz- 7.55-9.30 
Pt-10.30-15.00 

 
Pasowanie na czytelnika 

W październiku odbędzie  się pasowanie na czytelnika 
uczniów klas I szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści zostaną 
zapoznani z regulaminami obowiązującymi w bibliotece. 
Dowiedzą się gdzie znajduje się wypożyczalnia, a gdzie 
czytelnia i do czego służą poszczególne pomieszczenia 
biblioteki. Nasi młodsi koledzy będą ślubowali miłość do 
książki i jej poszanowanie słowami przysięgi: 
 

,,My, uczniowie pierwszej klasy 
Tobie, książko przyrzekamy, 
Chętnie czytać cię będziemy 
I zniszczyć ciebie nie damy” 
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Nasz samorząd 
 

Mamy nowy samorząd 
  
Dnia 26.09 odbyły się wybory do SU szkoły podstawowej. Klasy V i 
VI typowały swoich kandydatów. Do głosowania przystąpiło 102 
uczniów szkoły podstawowej. Komisja wyborcza policzyła wszystkie 
głosy i ogłosiła wyniki. Oto one: 
  Przewodnicząca - Karolina Kempińska. 
  Zastępca - Jan Balcer. 
  Skarbnik - Wiktoria Pietrzak . 
   Sekretarz - Oliwia Banachowska. 
 
 
 
 

Dzień Chłopca - piknik 

 

Pierwszym sprawdzianem pomysłowości nowego samorządu 

było zorganizowanie Dnia Chłopca. 

Najmłodsi uczniowie świętowali w swoich klasach na słodko. 

Natomiast uczniowie klas V – VI świetnie bawili się przy 

ognisku. Pieczone kiełbaski, ziemniaki, pianki i chleb 

smakowały wszystkim. 
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Życzenia dla nauczycieli !!! 

Dziś jest Dzień Nauczyciela,  
 więc składamy Wam życzenia , 
zdrowia szczęścia pomyślności, 

 i na co dzień wiele  radości. 

Redakcja gazetki „Taczanowskie To i Owo” 
 

 
 

Skład naszej redakcji: 
Ada Opiła 

Krystyna Wykrętowicz 
Anna Gurzyńska 

Wiktor Talar 
Wiktoria Pietrzak 

Maja Adamek 
Gabriela Stempień 

Oktawia Suty 
Jan Balcer 
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Z życia szkoły 
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