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Krzy żówka  
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1. Trwa 45 minut. 
2. Czekają na niego głodni uczniowie na dużej przerwie. 
3. Miejsce szkolnych uroczystości. 
4. Atrybut nauczyciela. 
5. Wystawia się tam sztuki. 
6. Kreśli się nim koła. 
7. Może być polski, angielski, niemiecki… 
8. Na tej lekcji rysujesz, malujesz i uczysz się o sztuce. 

Imię, nazwisko i klasa  
Hasło  

 
Kupon należy przekazać na ręce Ady Opiły do dnia: 23.10.15r. 

Wykonała: 
$weet 
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Zawsze chciałam być nauczycielem  

-wyznała naszej redakcji p. Natalia Żymełka 

 

1.Co skłoniło Panią, żeby wybrać zawód nauczyciela i dlaczego 
wybrała Pani edukację wczesnoszkolną? 
- Wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ zawsze chciałam uczyć w 

szkole i to właśnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

2.Jak podoba się Pani praca w naszej szkole? 
- Praca w tej szkole to sama przyjemność, panuje tutaj miła  

atmosfera, a przede wszystkim otaczają mnie wspaniali i pomocni 

ludzie.  

3. Jakie jest Pani hobby ? 
- Uwielbiam słuchać muzyki, fotografować piękne miejsca, a wolny 

czas staram się spędzać aktywnie na przykład jeżdżąc na rowerze. 

4.Gdyby nie została Pani nauczycielem, to jaki by Pani wybrała 
zawód i dlaczego? 
- Nigdy nad tym się nie zastanawiałam, ponieważ tak naprawdę nie 

wyobrażam sobie siebie w innym zawodzie. 

 Bardzo dziękuję za wywiad i życzę Pani w imieniu naszej 
redakcji samych sukcesów zawodowych, a także pomyślności w 
życiu osobistym i spełnienia najskrytszych marzeń. 
- To ja dziękuję z wywiad i życzenia. 

         

     Wywiad przeprowadził: 
        Sasiu 
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Wieści z biblioteki  
Biblioteka zaprasza : 

Poniedziałek: 8.00-14.00  Wtorek : 8.00-16.00 
Środa:  8.00-14.00   Czwartek: 8.00-16.00 

Piątek: 8.00-14.00 
 

Nowości w bibliotece: 
Zachęcamy do przeczytania następujących pozycji  

• Marcelina Grabowska Piątek – Biżuteria: przewodnik 
dla kreatywnej dziewczyny  

• Marcin Pałasz - Dasz radę, Marcelko  

• Agnieszka Urbańska - Czarownica w wielkim mieście 
• Nadia Berkane - Marysia urządza urodziny  

• Paulette Bourgeois - Franklin dąsa się na siostrę  

• Liliana Fabisińska - Rozetka rodzi szczeniaczki  

 
Uwaga konkurs!! 

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze hasło reklamowe  
propagujące czytelnictwo. Propozycje należy przekazywać do 
biblioteki szkolnej do dnia 30.10.2015r. Najciekawsze prace 
zostaną nagrodzone i opublikowane w następnym numerze 

gazetki. 
 

 
 

  Opracował: kriss 
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KONKURS DLA UWA ŻNYCH!!! 

 

Przyjrzyjcie się poniższym zdjęciom i podajcie imię i nazwisko osoby, którą 

rozpoznaliście (podpowiadamy, że są to pracownicy naszej szkoły) 

Wypełnijcie kupon wpisując dane osobowe przy odpowiednim numerku i 

przekażcie go Jasiowi  Balcerowi z kl. VI b do dnia  23. 10. 2015r. 

 

1.      2. 

  

3.      4. 

  

 

 Imię i nazwisko osoby na zdjęciu 

1  

2  

3  

4  

Twoje imię i nazwisko  

Opracował Sasiu  
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Witajcie po wakacjach 
 Powiedzenie mówi, że „wszystko, co dobre szybko się 
kończy”. Tak też jest z wakacjami. Ale nie martwcie się, 
przed nami kolejny rok z nami. Nowe znajomości, nowe 
przygody, nowe sukcesy no i niestety porażki. Będziemy 
towarzyszyć Wam przez całe 10 miesięcy. Postaramy się 
pokazać nasze uczniowskie życie ciekawie i oczywiście z 
odrobiną humoru. W tym roku szkolnym pracujemy w nieco 
okrojonym składzie, ale na pewno Was nie zawiedziemy. 
 

 
Naszym Nauczycielom i wszystkim Pracownikom szkoły z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej  życzymy  samych 
radosnych i pogodnych dni  oraz spełnienia najskrytszych 

marzeń.   

 
 Redakcja gazetki „Taczanowskie To i Owo” 
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Nasz samorząd  

Mamy nowy samorząd!!! 

 
 Dnia 21 września odbyły się wybory do samorządu szkolnego. 
W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas I-VI. Oto wyniki wyborów: 

Przewodniczący- Balcer Jan VI b 
Zastępcy przewodniczącego- Opiła Ada VI a i Talar Wiktor  VI a 

Skarbnik- Adamek Maja VI b 
Opiekunem samorządu uczniowskiego została wybrana jednogłośnie 

pani Liliana Grochowicka. 

 
 

Dzień Chłopca w naszej szkole 
We wtorek 29 września świętowaliśmy w szkole Dzień Chłopca. 
Członkowie samorządu zorganizowali piknik na świeżym powietrzu. 
Pogoda dopisała i apetyty również, dlatego impreza na kocach była 
bardzo udana. Pieczone kiełbaski przypomniały wakacyjne grillowanie 
i wprowadziły uczestników w wesoły nastrój. Pamiętaliśmy o naszych 
chłopcach, którzy zostali obdarowani słodkim upominkiem. 

 
 

Opracowała: ana 
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Szkolne anty-fakty 
- czyli wiadomości  z przymrużeniem oka 

Z przykrością informujemy, że od 1 listopada zostanie zamknięty plac 
zabaw przy boisku szkoły. Szkodniki, w postaci kretów, zadomowiły się 
pod ziemią, właśnie na tym terenie. Są niezwykle agresywne i atakują 
głównie osoby, które poruszają się w szarym obuwiu. Bądźcie uważni 
nawet za ogrodzeniem. 

 
Na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego na Halloween odwiedzi 
naszą szkołę duch Michaela  Jacksona. Gość będzie widzialny tylko dla 
swoich fanów. Macie jeszcze czas, żeby nimi zostać. Miłej zabawy !!!!  
 

 
 

Myślę , że znaczenie słowa anty jest Wam znane i nie weźmiecie tego 
wszystkiego na serio. Jeżeli nie, to też dobrze. 

 
kriss@ 
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 Nasi pierwszoklasiści 
 
Szczególnie serdecznie witamy naszych najmłodszych 
kolegów – uczniów klasy I 
Oto oni: 
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Uśmiechnij się 
 

 
 

- Nie za ciężkie dla ciebie ? 
- Dam radę, tylko pomóż mi to obrócić w stronę szkoły! 
 
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 
 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają 
do szkoły po wakacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 
 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co powiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok 
szkolny! 
 
Początek roku szkolnego. Mama pyta swego synka: 
- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. 
 

RUDY 102 
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Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 

   

  

  

  



 
 


