
Prace z konkursu pt. „Mój ulubiony nauczyciel”
2019/ 2020



Prace uczniów z klas I - III



Miejsce I

Pani Małgosia loki ma, a my ją 
kochamy ha, ha, ha.

Loki, loczki i lokunie, a nie koki ani 
proste, nie też żadne warkoczyki, 
nie kucyki.

Burza loków nas prowadzi przez 
ostatnie lata cztery. 

Kto pomaga? Kto nas wspiera? 
Czy już wiecie? 
To nasza kochana Pani Małgosia 
Popławska.



Miejsce II

Pani miła, fajna jest

też kochana i lubiana.

Każdy lubi ją wiecie o tym, 
że ho, ho.



Prace uczniów klas IV - VIII



Miejsce I

Życzę Pani tak jak nikt nie
życzy: zdrowia, szczęścia
i słodyczy.

Życzę tak, jak życzy dobra
wróżka by spełniły się
życzenia z mojego
serduszka.

Jest Pani miła i wesoła i
dzięki temu od razu
radosna jest szkoła.

Nawet te tkanki, komórki i
inne słowa, to przy pani dla



Miejsce I

Gdy się nikt nie spóźnia na lekcję
i do szkoły raźnie śpieszy,

także jest grzeczny i wesoły, to wtedy Pan 
Andrzej z łatwością czyta nasze 
bazgroły!

Gdy widzi czysty, zadbany zeszyt i 
chętnych do odpowiedzi,

to radość w nim jest ogromna, 

a ja pozostaję w swej wiedzy nadal 
skromna!

Lubię słuchać o bitwach, datach,



Miejsce II

WIERSZ O NASZEJ WYCHOWAWCZYNI

Pani Magda Drob najlepsza jest,

a my najlepiej piszemy na polskim test.
Pani jest bardzo kochana. 

My śpimy do rana, więc trochę się spóźniamy, 

lecz zawsze bardzo przepraszamy.
Każdy z nas jest trochę inny, ale za to zawsze niewinny.

My Pani kochać nie przestaniemy!
I uczyć zawsze się będziemy.

Bardzo się cieszymy, że aż dwa lata jeszcze z Panią 

spędzimy,
bo to dopiero siódma klasa, a wszystkiego jest po pasa.

Ułamków i królów nie spamiętamy,
ale Panią zawsze zapamiętamy!!!



Miejsce III
Pan Adam Leśków to geograf wielki, 

pewnie jeździ nad morze i zbiera muszelki.

Nauczył nas ustalać współrzędne na mapie

byśmy mogli tam pojechać naprawdę.

Pan Adam przekazał nam wiele, 

bo jest bardzo dobrym nauczycielem.



Nasz pan miło się nami 
opiekuje za co mu 

serdecznie dziękuję.

Wyróżnienie



Wszystkim uczestnikom konkursu
„Mój ulubiony nauczyciel”
w roku szkolnym 2019/2010

serdecznie dziękujemy za wykonanie pięknych prac
i gratulujemy zajętych miejsc :) 

Organizatorzy:
Anita Drewnik – Sobczak

Monika Lewkowicz


