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wydanie specjalne
wydanie specjalne
wydanie specjalne
Rok szkolny 2012/2013 jest
ostatnim
rokiem,kiedy pan
Tadeusz Szkucik
pracował w naszej
szkole jako
dyrektor. Z okazji
zakończenia jego
kariery
dyrektorskiej
wydajemy
specjalny numer Przerwy
poświęcony jego osobie.
Zadaliśmy kilka pytań p. naucz.
Halinie Cymorek, p. naucz.
Romanovi Gryczowi i Tomaszowi
Suchemu:

1. Co dobrego zrobił Pan
Dyrektor dla naszej
szkoły?
• H.C. Starał się o
estetyczny wygląd
szkoły-dekoracje,
hymn, sztandar, imię.
G. Przeczka...
• R.G. Np. to, że był
jej dyrektorem...
• T.S.Wspaniałe
imprezy, nowe wyposażenie…
2. Jakim jest szefem?
H.C. Wymagający, wytrwały,
odpowiedzialny…
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R.G. Koleżeński, stanowczy i
wymagający..
T.S. Najlepszy
3. Wesołe przeżycia z Panem
Dyrektorem.
H.C. Wesołe spotkania, nigdy nie
popsuł żadnej zabawy…
R.G. Kiedy uczył nas WF-u
musieliśmy biegać zimą w
czerwonych czapkach jak zgraja
krasnoludków…
T.S. Dużo ich było…

ZDROWIA,
DYREKTORZE,ZDROWIA!!

Życzy Roman Grycz

Wielkiego spokoju,
żadnego pośpiechu, zero
stresu, kochających
wnuków a z wnuków
pociechy.

Aż nie chce się
wierzyć, że
pracowaliśmy razem
niemal 30 lat!! Życzę
niech ustanie czas
spokoju, radości i
spełnienia Twoich
marzeń!

Życzy Tomasz Suchý

Życzy Halina Cymorek
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Od A do Z………
czyli spowiedź Pana Dyrektora
Tadeusza Szkucika

MEME KOMIKSY

A autobusem jeżdżę, kiedy - zawsze
B boję się – raczej nie
C cieszę się, gdy – się cieszą inni
D danie, które lubię – parówka
E energię czerpię z – wnuków
F film – Troja
G gram na – kiedyś mnie zmuszano,ale
bez efektu
H histerycznie krzyczę, gdy - nie krzyczę
I irytuje mnie – głupota ludzka
J jadłospis szkolny mi – „powiedzmy“
odpowiada
K kary używam – nie mam po co
L lubię – dobrych ludzi
M mama powtarzała mi – „Staraj się w życiu.“
N nieciekawa lekcja, kiedy byłem w szkole –
nie pamiętam
O o czym marzę– o krzywych palmach na
Hawajach i pięknej plaży
P przyjaciel –żona i cała najbliższa rodzina
R rower mam- oczywiście dobrze
utrzymywany
S sam w domu- nie lubię być
T trocha humoru –nie zaszkodzi
U ulubiony uczeń –nie preferuję nikogo
specjalnie
W w dzieciństwie chciałem być- artystą
X „X” faktor mam do – pracy społecznej
Y yeti istnieje? –może ?
Z zwierzak, którego mam w domu – piesek
Tolo
Tym razem wykorzystaliśmy tekst użyty w nr
18/2010.
Mamy nadzieję, że odpowiedzi Pana
Dyrektora byłyby podobne.

-3-

Nie wie mama ani tata,
o czym myśli małolata….

…rusz głową…

… tym razem na temat naszego pana
dyrektora rozmawialiśmy z uczniami
pierwszej aż piątej klasy:
1. Jakie ma p. dyrektor hobby?
Ania Grycz kl. 4….Malowanie
Marek Karlubik kl. 3….Picie piwa
Iza Wacławik kl. 2….Siedzi w fotelu i
ogląda telewizję
2. Jak ma p. dyrektor na imię?
Marek Karlubik kl. 3….Franek
Szkucik
Marek Szymeczek kl. 1….Przemek
Adam Kuchejda kl. 4….. Tadeusz
3. Gdzie mieszka p. dyrektor?
Iza Wacławik kl. 2….w Lesznej
Górnej
Ania Grycz kl. 4…..w Lesznej
4. Ile ma lat?
Adam Kuchejda kl. 4….68
Iza Wacławik kl. 2….80
Marek Szymeczek kl.1…50
5. Ma jakieś dzieci i wnuki?
Ania Grycz kl.4…1 dziecko, wnuków
nia ma.
Marek Karlubik kl.3…3 dzieci, 2
wnuki
Adam Kuchejda kl. 4…..1 dziecko, 3
wnuki

1. Ulica na której znajduje się nasza szkoła.
2. Nasza szkoła co rocznie organizuje ...........
Majową.
3. Nasza szkoła nosi imię ........... Przeczka.
4. Wychodzimy na ....... szkolne, aby pograć
w piłkę nożną.
5. Imię pani nauczycielki ..... Zawada.
6. Imię pana dyrektora ......... Szkucika.
7. Co rocznie odbywa się w czerwcu ..........
Szkolny.
8. Pokój..............(Gdzie przybywają
nauczyciele podczas przerwy)
9. Celujący, chwalebny, dobry, dostateczny i
..........
10. Kiedy uczeń zapomnie odrobić zadanie
domowe, dostaje.......

NR 1 Krzyżówka:

...Ale heca...

Imię i nazwisko:

Jasio napisał na tablicy:
"Fczoraj byłem f szkole".
Pani pyta innego ucznia:
- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie?
- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była
niedziela!

Klasa:
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki,
uzupełni kupon wraz z imieniem i klasą,
wrzuć do skrzynki zaufania. Może
wygrasz słodkie „co nieco“?!

- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie.
– Wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy.

Redakcja w składzie: Magda, Patrycja, Ania,
Weronika
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