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Prace uczniów z klas I - III



  

Miejsce 1         Wiersz o pani Basi

   Pani Basia nie wiem, czy wiecie

to najlepszy nauczyciel we wszechświecie!

Zawsze pomocną ręką służy.

Dzięki niej lekcja się nie dłuży.

   U Pani Basi czytanie, pisanie

jest jak na zawołanie.

Jest jak dobra wróżka,

uczy nas prosto z serduszka.
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Miejsce 2     Wiersz o pani Małgosi 

   Pani Małgosia

to nasza samosia,

wszystko od rana

chce zrobić sama.

   Gdy przyjdzie do

szkoły i zacznie lekcje,

nauczy nas liczyć i czytać pięknie.

   Czy to przyroda, czy informatyka,

Pani wyjaśni i nas przepyta.

   Wszystko natychmiast

stanie się łatwe, zostanie w głowie

i nic już niestraszne.

   Na WF-ie różne robimy zdania,

dużo ćwiczymy i nie ma stania!

   Pani nam każe odżywiać się zdrowo. 

Zero słodyczy!

Jeść mamy z głową!

   Pani Małgosia to nasza Królowa!

Ma śliczne włosy i pięknie wygląda!

Zawsze jest dla nas bardzo kochana,

przytula chętnie i smutki odgania!

zdjęcie konkurs_2a.jpg



  

Miejsce 2      Wiersz o pani Małgosi

   Pani Małgosie Nasza kochana

zawsze chodzi uśmiechnięta od rana.

   I choć broimy troszkę, nie gniewa się ani troszkę.

Wszyscy nam zazdroszczą naszej Pani, ale my Jej

 nikomu nie oddamy.

   I dziś w sekrecie powiem Wam 

Pani Małgosia to nauczyciel NUMBER 1.

zdjęcie konkurs_2b.jpg



  

Miejsce 3    Wiersz o pani Małgosi

Pani Małgosia!

   Kiedy Pani się uśmiecha

zęby błyszczą jej z daleka.

Kręcone włosy na głowie ma

i figurę na 102.

Pani nasza jest miła,

Sympatyczna i troskliwa.

Wszyscy ją kochamy

i pod niebiosa wychwalamy.

Zawsze szóstki dostajemy, 

Nawet, gdy za dużo nie

 umiemy.
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Miejsce 3     Wiersz o pani Małgosi

   Moja Pani ulubiona, to Małgosia wymarzona

Nie przyśniona, lecz prawdziwa. 

Piękna, mądra, urodziwa.

Włosy bujne, falowane, 

a paznokcie śliczne, dbane.

Lubi pieski, ptaszki, kotki.

Jej serduszko jest jak trzy klejnotki.

   Nauczyciel z powołania, 

do mądrego życia nakłania.

Jej serca miłość się do nas wyłania.

Uczy jak być dobrym

człowiekiem, 

że każdy z nas jest równym,

że warto być prawdomównym.
   Mądra, spokojna, wrażliwa,

Nie ma lepszej od Pani Małgosi

Nie dorównaliby Jej żadni herosi!
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Wyróżnienia   wiersz o pani Joli
 i pani Małgosi

Pani Małgosia jest

uśmiechnięta.

Pani Małgosia lubi zwierzęta.

Pani Małgosia wszystkim się

Podoba, bo to najlepsza pod

słońcem osoba.Pierwszą klasę zaczynamy

Panią Jolę uwielbiamy!
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Prace uczniów z klas IV - VIII



  

Miejsce 1    wiersz o pani Izabeli 

   Pani Izo kochana, gdy wzięłaś nas pod swoje skrzydła.

Była z nas dziatwa całkiem już solidna.

Lecz, gdy hormony zaczęły buzować,

niektórzy z nas poczeli wariować,

Ale pani Iza wcale się tym nie przeraziła, 

Bo w swojej karierze wiele już doświadczyła.

I w wychowaniu nastolatków jest niezłomna.

Bo w każdym z nas widzi dobre dzieciaki.

   Nasza Pani Iza pozytywne cechy w nas budzi!

Więc dzięki Niej na pewno wyjdziemy na ludzi! 
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Miejsce 2   Wiersz o pani Kamili

   Droga Pani Kamilo

Z Panią zawsze jest nam miło.

Pani nas uczyć chce by na kartkówkach

nie było źle.

Czy jest zimno, czy jest ciepło

przychodzimy do szkoły z wielką chęcią.

I wycieczki i nagrody,

U innych nauczycieli na ma o tym mowy.

Łatwe sprawdziany, mało kartkówek.

U nas w klasie nie ma wymówek.

   Kiedy ktoś z klasy w konkursie startuje.

Pani Kamila nam dopinguje.

   Pani Kamili nikt nie zastąpi.

Żaden uczeń w to nie wątpi.

Nikt z nas zdania nie zmieni,

Że to najlepsza Pani na 

Ziemi.

  Złoty           medal dla Pani Kamili Kruszyńskiej – Kowalczyk

                    za bycie najlepszą nauczycielką w galaktyce! 
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Miejsce 2   Wiersz o pani pedagog  

   Nasza Droga Pani Pedagog

uśmiechnięta zawsze chodzi.

Wiele pracy ma na głowie,

ale jakoś z tym uchodzi.

Wrzaski! Bójka! Płaczą dzieci!

Już Dyrektor do nich leci!

A najlepiej w tej sytuacji

jest poradzić się mediacji. 

Pani Iza dobra wróżka

Szybko zmieni ich serduszka.

   Nawet najwięksi wrogowie

pogodzą się jak Wikingowie.

Pani Iza mądra wszelce,

miła jak księżniczka w księdze, 

nie nakrzyczy, lecz się dowie

i w problemie Ci pomoże.

   A my w podzięce

wyciągniemy swe dziecięce ręce

i podziękujemy wielce.
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Miejsce 3    Wiersz o pani J. Falkowskiej

   Gdy ktoś nie umie – 

nie przejdzie dalej,

Cudownie tłumaczy – 

a to jest talent!

Dar nauczania ta pani posiada,

zrozumieć pomaga,

gdy uczeń wymaga,

na ocenach naszych 

Pani Falkowskiej zależy, 

aby uczniowie jej klas 

same piątki mieli,

do konkursów zachęca,

 by historię poznawać,

bo to ważny przedmiot

 i warto uważać.

Temat po temacie skrupulatnie

 przerabia, aby wszyscy

 zrozumieli i szóstki z tego mieli.
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Miejsce 3   Wiersz o pani P. Zwierzyńskiej

  Kto tak świetnie liczyć umie?

Pani Paulina – się rozumie!

Tu pomnoży, tam podzieli -

tak by wszyscy zrozumieli.

Doda, ujmie, spotęguje,

Na wyrywki wypytuje.

   No i czasem tak za karę

Liczyć każe ponad miarę.

Na cenzurkę przyszedł czas -

Pani Paulina jest w sam raz.

Nie za dużo, nie za mało,

tak by dziecko zrozumiało.
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Wyróżnienie    Wiersz o pani M. Wronie

   Gdy chcesz 

wziąć garść świata

wystarczy, że powiesz słowo, 

to nie raz wylądujesz na 

pustyni, łące i dżungli.

Taką ma moc pani Małgosia.
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Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu

 pt. „Mój ulubiony nauczyciel” 

w roku szkolnym 2018/2019 

dziękujemy za udział w konkursie 

i gratulujemy zajętych miejsc. 

Organizatorzy:

Anita Drewnik – Sobczak

Monika Lewkowicz
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