Gazetka Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Albigowej
Na wesoło:
Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość,
zimno - że się kurczą. Możecie podać jakieś przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.
Na lekcji geografii nauczycielka pyta ucznia:
- Która rzeka jest dłuższa, Ren czy Missisipi?
- Missisipi oczywiście - odpowiada pewny siebie
uczeń.
- A mniej więcej o ile?
- O sześć liter.

Szkoła moich marzeń to taka, w której:

Mój wymarzony/idealny nauczyciel to taki, który….*
„ładnie opowiada na lekcji, miło się go słucha i nie
trzeba uczyć się już w domu”
„najniższą ocenę daję 3”
„ma poczucie humoru, ale potrafi nas dużo nauczyć. Jest
wyrozumiały i potrafi znaleźć wspólny język z
młodzieżą, którą uczy. Traktuje nas poważnie,
dotrzymuje danego nam słowa”
„to taki, który robi wszystko aby uczniowie lubili
szkołę”
„daje dwa za podpisanie się”
„widzi, że ściągasz, ale udaje, że tego nie widzi żeby nie
robić ci problemów”
„uczy WF-u”
„mówi na lekcji krótko i na temat. Robi mało
sprawdzianów i kartkówek. Nie zadaje zadań
domowych i mało pisze na tablicy”
„jest wyrozumiały, miły i sprawiedliwy”
„nie faworyzuje innych, nie pyta i rzadko robi
kartkówki”
„dobrze tłumaczy, kiedy trzeba to zostaje po lekcjach i
tłumaczy dany materiał, jest miły”
„wymaga, ale potrafi dobrze nauczyć i wytłumaczyć.
Jest zorganizowany i dobrze dogaduje się z uczniami”
„pozwala poprawiać do skutku i nie pyta z lekcji na
lekcje”
„zrozumie każdego ucznia i pomoże mu w czymś czego
nie zrozumie. Wyrozumiały i miły”

„każdy nawzajem się lubi, jest dużo miejsca do spędzania
czasu. Szafki, w których jest dużo miejsca na książki. Jest
stołówka dla każdego, żeby zjeść drugie śniadanie”
„ można korzystać z telefonów”
„ przerwy trwają 45 minut a lekcje 5 minut”
„jest dużo zabawy, mało nauki i dużo wycieczek”
„jest dużo zajęć dodatkowych rozwijających
zainteresowania. Wraca się wcześnie do domu. Jest kącik ,
w którym byłaby cisza i można by czytać książki”
„można się spotkać z przyjaciółmi, jeździć na zawody,
idealna byłaby gdyby nie było tej nauki”
„każdy uczeń ma prawo głosu i każdy pomysł jest
zrealizowany”
„zamiast ławek są łóżka, kołderka i ciepła herbatka, a
zamiast czytać informacje z podręczników ktoś by je nam
czytał lub wyświetlał na tablicy”
„ – ma duży trawnik, na którym jest dużo ławek, na których
można spocząć na przerwie
- stołówkę , na której w trakcie przerwy śniadaniowej i
obiadowej można spokojnie zjeść
- szafki na korytarzu, w których można przechowywać
książki, każdy ma osobno
- nauczyciele powinni być mili
- sala gimnastyczna powinna mieć miejsca do siedzenia dla
kibiców (trybuny)
- nikt nikogo nie obraża, każdy jest tak samo traktowany”
„nie ma stresu i większych przeżyć związanych z nauką.
Wiedza powinna być przekazywana tak, aby dziecko nie
czuło nacisku ze strony nauczyciela”

Najciekawsze (śmieszne/ważne) wydarzenie ze szkoły:

Szkoła jest dla mnie….

„na lekcji techniki robiliśmy kanapki, nasze mądre główki
wpadły na kolejny świetny pomysł. A że pod ręką było …
masło to ono było naszą amunicją”
„gdy na dyskotece wywaliliśmy kwiatek i uciekaliśmy przed
panią sprzątaczką”
„Jak Michał wpadł do jeziorka i przemokły mu spodnie”
„ na wycieczce szkolnej zgubiłam się z koleżankami w zoo i
krążyłyśmy z pół godziny, aż wreszcie znalazłyśmy wyjście –
wszyscy się śmiali a my tam prawie umarłyśmy z
bezradności”
„kiedy zatrzasnęłam się w ubikacji”
„jak siedziałyśmy z Julką w przedsionku i śpiewałyśmy:
bejbe, bejbe bejbe ooo”
„ucieczka z historii”
„jak zakleiliśmy szufladę taśmą z ks. Pawłem i nikt nie mógł
jej otworzyć”
„jak w szkolnej zerówce przejechałem Pawła
samochodzikiem wysokości około pół metra – nic mu się
nie stało”

„drugim domem”
„miejscem do nauki, lecz najbardziej do spotkań z
przyjaciółmi”
„czasami komedią a czasami horrorem, gdy ktoś weźmie do
pytania”
„miejscem, w którym mogę dowiedzieć się różnych ciekawych
rzeczy, rozwijać swoje talenty i zainteresowania”
„przymusem”
„ważniejszym budynkiem niż inne. Tam mogę spotykać się z
przyjaciółmi, wydarzają się śmieszne wypadki ale godziny z
nauczycielami też są bardzo interesujące”
„jak drugi dom, spędzam w niej większość życia”

Humor z zeszytów szkolnych:
- Ludzie ginęli z mrozu i innych chorób zakaźnych.
- Pod broń zwołano całą młodzież od 16 do 60 lat.
- Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka,
mięsa i skór.
- Matejko namalował "Bitwę pod Grunwaldem" chociaż ani
razu jej nie widział w telewizji.
- Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza,
zabiła go.
- Aby się nie zarazić, to trzeba myć wszystkie owoce i nie
jeść na tej samej misce co pies.
- Od czasów Kopernika Ziemia krąży wokół Słońca.

CHCIAŁBYM, ABY W SZKOLE….
„ lekcje były krótsze”
„był taki spokój na przerwach jak dawniej”
„nauczyciele nie zwracali uwagi na wygląd i ubiór”
„można było używać telefonów na przerwach”
„był wodopój oraz aby większość lekcji spędzić na polu”
„były tanie rzeczy w sklepiku i przerwa trwała 30 minut”
„dużo tańców, balów i imprez”
„były pojemniki z wodą dla spragnionych, którzy nie mają nic
do picia”

Humor Z zEszytów SZkOlNycH
(notatki własne* ):
 - Z czego słynie jezioro Titicaca?
- Zatonął w nim Titanic.
 Jaki będzie wynik reakcji sodu i wody?
- BUM!
 Na czym polega teoria heliocentryczna?
- na tym, że Ziemia się obraca wokół Słońca a Słońce wokół
Ziemi ???
 Z czego słynie Dolina Krzemowa?
- Z uprawy dużej ilości krzemu.

A na koniec zgadywanki lub
rymowanki od uczniów dla
nauczycieli naszej szkoły:
„Pani Madzia uczy mnie, wszystko wytłumaczy jeśli Jej się
chce. Tabliczkę mnożenia na pamięć zna i wie, że 6*7 jest 42
Pani Madzia dobrze wie, że matematykę lubię”
„Ta pani jest dla na najlepsza na świecie, wszystko wyjaśni
najlepiej jak wiecie, kocha nas bardzo i sercem darzy,
Jest lepsza niż tysiąc gospodarzy” (p. A. Kuźniar)
„Treny, fraszki i opisy, kończą nam się długopisy.
Wszystkie panie ukochane codzie rano na śniadanie jedzą
zupę z literami aby karmić się słowami”
„Angielskiego nauczyciel wstaje rano już o świcie
Wrzątek pijąc na śniadanie daje uczniom już zadanie”
„Od dziś komputer jest święty….
Ten nauczyciel uwielbia śrubokręty
Części komputera znamy i kabelki uwielbiamy”
(p. M. Gwizdak)
„Ani Kopernik ani Myszka Miki nie znają super nauczyciela od
matematyki” (p. A. Karaś)
„Ten nauczyciel każdemu pomoże,
Drogę wskaże, rękę poda swą
Jest jak moja mama w szkole a ten Ktoś to ….?”
(p. A. Falger)
„Pani Sylwia pięknie nas geografii uczy a na chemii kwasami
„tuczy”

JESZCZE RAZ DZIĘKUJĄC WSZYSTKIM
NAUCZYCIELOM ZA TRUD, ZA UŚMIECH,
ZA SERCE ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO !!!! UCZNIOWIE
*teksty napisane przez uczniów naszej szkoły zostały
wybrane przez p. S. Blajer

