
Węzeł 
Witamy w październikowym numerze 

Aleksandra Żelazko (1d):  

„Kto pomoże?  Kto nauczy?” 

 

Któż mnie uczy?  

Mnie, to polskie dziecię? 

Któż rozjaśnia mój umysł 
młody? 

I uczy bujać po wszechświe-
cie? 

Kto pomoże, gdy jestem w 
potrzebie? 

 

Kto nauczy grać w piłkę? 

Kto nauczy rysować? 

Kto obcego nauczy języka? 

Kto geografii nauczy? 

 

Kto nauczy mnie mnożyć? 

Kto pomoże w chronologii? 

Od tego są… 

Nauczyciele! 

Szkolna gazetka Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie 

W tym miesiącu wiele się będzie działo! 

17.10. 2016r.-  wyjś cie klaś drugich na muśical „Romeo i Julia” 

19.10.2016r. - otrzęśiny klaś pierwśzych 

26.10.2016r. -wyjś cie klaśy 2b na śpotkanie z panią Ewą Nowak 
 

Martyna Grzebyk(1d): 

„Wierśz o nauczycielach” 

Nauczyciele kochani! 

Dziękujemy, że jesteście z nami. 

Wiele od nas wymagacie, 

Lecz nam zawsze pomagacie. 

Miły uśmiech wysyłacie 

I cierpliwość do nas macie. 

Też problemów wysłuchacie, 

Gdy  swą  dłoń podacie. 

My Was za to doceniamy 

I za przewodników mamy. 

Z okazji Dnia Nauczyciela 

Ślemy wszystkim najlepsze życzenia. 

Byście każdy dzień rozweselali 

I dobre rady zawsze dawali. 

Codziennie miłością nas obdarzali 

Podczas lekcji w wyznaczonej Sali. 

STO LAT przyjemnego życia 

I najlepszym nauczycielem bycia.. 

Edyta Korcz życzenia składa. 

Bycie wyrozumiałym to dobra rada! 

Edyta Korcz — uczennica 2b 

W dniu czternastego października 

Życzymy, aby uśmiech z twarzy  Wam nie znikał. 

Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie, 

A to niełatwe na pewno wyzwanie. 

Przeszkadzamy, rozmawiamy, 

Na lekcjach papierkami rzucamy. 

Lecz dziś za to Was przepraszamy. 

I choć świat się zmienia, 

To w modzie są nadal szczere życzenia! 

Gabriela Martyka — klasa 3c 

Piotr Cesarz (3c):  

          „Moim nauczycielom” 

 

Jak przewodnik 

Prowadzisz na szczyt 

Różnymi drogami. 

Nie poganiasz, 

Gdy zostaję w tyle. 

Nie krzyczysz, 

Gdy błądzę. 

Nie szydzisz, gdy upadam.  

Idąc obok Ciebie, 

Nauczyłem się  wszystkiego. 

I jestem tym, kim jestem. 

Liwia Dębska (2b):  

                             „Dzień nauczyciela” 

 

Z okazji Waszego Święta, 

O którym każdy uczeń pamięta. 

Składamy najserdeczniejsze życzenia: 

Zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia. 

Mniej na lekcjach złości, 

Więcej uśmiechu i radości. 

Żeby nie spotkało Państwa nic złego 

Z okazji Dnia Nauczyciela  

Wszystkiego  Najlepszego! 



Redakcja: L. Dębśka,  E. Korcz 

Opiekunowie: M. Ożóg, M. Konefał 

Oliwia Król: (2a) „Super nauczycielka” 

O historii sztuki dużo wie, 

Swą wiedzę przekazać nam chce. 

Greckie wazy pięknie zdobione, 

Na  artystycznych są wyklejone. 

Obrazy malujemy, 

Przy tym często się śmiejemy. 

Na plastyce słuchamy, 

Dużo też rozmawiamy. 

Oceny dobre mamy, 

Bo nauczycielkę super mamy! 

Kochana Pani Moniko! 

 

Dziękuję za trud podejmowanej na co dzień  

pracy nauczyciela. 

Z Panią w szkole jest bardzo fajnie. 

Podczas słońca, deszczu czy śnieżycy,  

w smutku i radości 

Wspiera nas Pani, uczy życia i życzliwości. 

Dzisiaj chcę Pani podziękować 

I skromny bukiecik kwiatów podarować. 

Zebrany, jak świeże kwiaty pachnące, 

Kwitnące na naszej pięknej polskiej łące. 

Bardzo dziękuję za wszelkie rady, instrukcje,  

słowa krytyki i pochwały. 

Za naukę, za trud, jaki  przez Panią  

w Pani pracę jest wkładany. 

Raz jeszcze z wyrazami  wdzięczności — 

 Michał Buczko (2b) Aleksandra Cupryś (1d): 
„Pani od polskiego” 

 
Pani od polskiego 

Uczy nas wszystkiego. 
Czy to wiersze, czy epoki. 

Przy niej można zrywać boki. 
 

Chętnie czytamy baśnie, legendy 
I zabiegamy o pani względy. 

 
Gdy polskiego się uczymy, 
Wiemy jak napisać rymy. 
Nigdy się też nie nudzimy, 

Zawsze dobrze się bawimy. 
 

Uczy nas ona liter i głosek, 
Lecz potrafimy utrzeć jej nosek. 

Wtedy pani jest bardzo zła 
I niejednemu pałę da. 

 
Gdy uczeń się nie przygotuje, 

Pani niechętnie wstawia mu dwóję. 
Lecz kiedy dobrze się ją przebłaga 

Nauczycielka mniej od nas wymaga. 
Długo nam jednak nie chce popuścić, 

Żeby swych uczniów nie rozpuścić. 
 

Co dzień nam wiedzę swą przekazuje 
I w myślach znowu sprawdzian szyku-

je. 
Wszyscy naszą Panią kochamy 

I zawsze na lekcję polskiego czekamy. 

Szymon Węgrzyn (1c):  
„Ulubiony nauczyciel” 

Pan Mach dobrze zna swój fach. 
Gdy trzeba komuś pomóc, 

Robi to rach—ciach. 
(...) 

Nasz informatyk pytań się nie boi,  
Bo dla niego wiedza otworem stoi, 

 
Pan Damian łowca przeglądarek, 

  Przy nim  Explorer wysiada, 
Jest bardzo pomocny jak „wujcio Dobra Ra-

da” 
 

Nasza klasa 1c bardzo dobrze o tym wie, 
Że Pan Darmian Mach 

ma najlepszy w świecie fach. 

Karolina Giebułtowicz (1d):  

„Pani od w-f” 

Pani od wychowania fizycznego 

Nauczyć może nas wszystkiego 

Stanie na głowie lub na rękach 

Wychodzi nam, choć trochę w mękach. 

(...) 

Chce nauczyć nas koniecznie 

Jak do wody skakać bezpiecznie. 

Dzięki naszej pani kochanej 

Pływać potrafimy doskonale. 

 

Nasze pasje wspiera, 

Lecz lenistwa nie popiera. 

Gdy czasami mamy lenia, 

Pani goni do ćwiczenia. 

(...) 

Dziś życzymy Pani zdrowia, 

Bo jest przecież wyjątkowa. 

Dużo do nas cierpliwości 

Oraz z pracy swej radości. 

Szanowni Nauczyciele! 

 Piszę ten list w imieniu całej społeczności szkolnej, ponieważ chcielibyśmy 

Wam złożyć serdeczne podziękowania za trud pracy i wiedzę, którą nam przekazujecie 

z pokolenia na pokolenie. To dzięki Wam potrafimy mówić, liczyć, czytać, a nawet grać 

w piłkę nożną. 

 Nauczyciel jest to słowo, które tak wiele znaczy. Jest to ktoś, kto potrafi przeka-

zać wszystkie tajniki wiedzy, którą sam kiedyś zdobył. Dlatego jesteście dla nas kimś 

ważnym. Śmiało możemy nazwać Was naszymi rodzicami. Razem z Wami przeżywali-

śmy dzieciństwo w przedszkolach,  lata w szkołach.  Uczycie nas, jak żyć, jak radzić so-

bie z przeciwnościami losu. 

 Nasi kochani Pedagodzy! Jesteśmy Wam wdzięczni za serdeczną troskę, a prze-

de wszystkim za cierpliwość, jaką nam okazujecie. Dzięki Wam mamy wielkie osiągnię-

cia w różnych dziedzinach, 

Bierzemy udział w konkursach i olimpiadach, osiągamy dobre wyniki, zdobywamy na-

grody —i to Wasza zasługa, ponieważ nas motywujecie i poświęcacie swój czas. 

Tak upływają lata. Jedni kończą szkołę, drudzy zaczynają, a Wy nieustannie pracujecie, 

nauczacie, tłumaczycie i robicie to z sercem. Nikt z nas nie zapomni dni spędzonych w 

szkole, w otoczeniu tak wspaniałych ludzi, jakimi jesteście właśnie Wy. 

Serdecznie za to dziękujemy! 

W imieniu uczniów Gimnazjum Nr 10—Emilka Różańska (3c) 

Michał Sitarz (1c): 

„Wychowawczyni” 

Wychowawczyni Niedźwiedź Ewa  

Nas nie olewa. 

Pani nas wychowuje 

I na matmie z wiedzy trenuje. 

W klasie profil informatyczny mamy, 

Więc matmę wykuwamy. 

Cały czas sprawdziany, kartkóweczki 

I nie zawsze wpadają piąteczki. 

Bandę    dwudziestu pięciu chłopaków  

Wybrała 

I klasę Ic uformowała. 

Na wycieczkę nas zabrała, 

By się klasa zintegrowała. 

Z panią Ewą czas w szkole szybko mija, 

Jakby to była jedna chwila. 

Remigiusz Miśków: (1c) 

„Wiersz o pani od hiszpańskiego 

Chcę napisać wiersz, który powie wam, 

Jaką fajną panią z hiszpańskiego mam. 

 

Pani Magda uczy fajnie,  

w środę, w czwartek na Hiszpan wpadnie. 

Słówka uczy nas ciekawe  

I zadania są wspaniałe. 

 

Rzuca do nas piłkami   

ze strasznymi kolcami. 

Na hiszpańskim jest zabawa,  

no i lekcja mija sama. 

 

Wszyscy się starają uczyć hiszpańskiego, 

Pani Magda wstawi piątki dla każdego. 

 

Trzy lata przed nami z Martinez nauki. 

Bardzo się cieszymy, że czas taki długi. 


