
Prace z konkursu pt. 
,, Mój ulubiony nauczyciel” 
w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do obejrzenia prac :) 



Klasy I - III

Na początek prace uczniów klas I – III.



Miejsce I 

Pani Ela jest wspaniała

dla wszystkich dzieci wyrozumiała.

Uczy literek, uczy cyferek,

a na boisku gra z nami w berek.

Zawody świetne z nami wyprawia,

Bo kocha dzieci i je zabawia. 
Tłumaczy dzieciom jak się zachować, 

jak postępować, aby nie żałować.

Nawet z urwisem radę sobie daje 

- i nigdy się nie poddaje.

Razem kleimy, razem lepimy i przy 
tym wszystkim świetnie się bawimy.

Pani Ela jest najlepsza!

Niech żyje nasza klasa pierwsza!





Miejsce I  zajęła też druga praca

Pani Kasia jest kochana

I często opiekuje się nami z rana.

Nikt z nas nigdy z nią się nie nudzi

I nasze kłótnie zawsze ostudzi.

Jest bardzo spokojna i słucha dzieci.

Ma dobry humor, czy deszcz pada, czy 
słońce świeci.

Jest radosna jak kwiaty wiosenne,

Wymyśla zabawy, żeby dzieci nie były 
senne. 

W szatni nieporozumienia zawsze 
ostudzi, czy coś się rozlało, czy 
ktoś się pokłócił.

Pani Kasia to taki nasz Anioł, tam 
gdzie się zjawia, to dzieci się 
uśmiechają.

Ma dużo pomysłów, wie jak dzieci 
pogodzić, dlatego na świetlicę 
uwielbiamy chodzić.





Miejsce II

Nasza pani jest miła i uśmiechnięta i bardzo lubi wszystkie 
zwierzęta.

Ma jasne włosy, niebieskie oczy
i uśmiech serdeczny, uroczy.

Uczy nas pisać, czytać, farbami malować.

Wiemy nawet jak roślinę z nasion wyhodować.

Lubi spokój i rozsądek, dlatego na lekcjach jest zawsze porządek.

Każdy lubi panią Basię, bo pani na życiu zna się.





Miejsce III

Nasza pani Małgosia 

Nauczy czytać nawet łosia

I liczyć nauczy każdego,

Kto głowy nie ma do tego.

Ma uśmiech najmilszy na świecie.

Lepszej pani nie znajdziecie!!!





Klasy IV - VIII



Miejsce 1

Nasza Pani - Pani Kinga 
uczy klasę VI D

I nie zawsze nam pozwala robić co się 
tylko chce.

Często się uśmiecha do nas

chociaż czasem jest „wkurzona”, ale 
my ją dobrze znamy,

dobrze wie, że ja kochamy!

Nawet wtedy, gdy jest źle, to 
dogadujemy się!

Na godzinie wychowawczej czy 
angielskim, w klasie ciasnej, ma 

pomysłów całą masę!

Wie jak zintegrować klasę!

Bo to nasza pani mama,

która broni nas i sama wie, że 
czasem przeginamy, ale zawsze ją 

po swojej stronie mamy!

Motto z tego wiersza jest

Pani Kinga jest the best!!!





Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 
w konkursie pt. ,, Mój ulubiony nauczyciel”

oraz
gratulujemy zajętych miejsc.

Organizatorzy: 

Monika Lewkowicz
Anita Drewnik – Sobczak 


