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W tym roku 

szkolnym rozpo-

czynamy wydanie 

comiesięcznego 

i nternetowego 

wydania biulety-

nu szkolnego 

ZETKA GAZET-

KA. Nazwa wy-

brana została 

przez pierwszy 

zespół redakcyj-

ny z klasy 1b 

Cel gazet-

ki: pokazanie 

Waszej kreatyw-

ności, przedsię-

biorczości i po-

czucia humoru. 

Stworzenie prze-

strzeni do opisy-

wania spostrze-

żeń odnośnie 

rzeczywistości 

szkolnej i lokal-

nej. Liczymy na 

wiele trafnych 

refleksji popar-

tych wnikliwym 

rozpoznaniem te-

matu wśród spo-

łeczności szkol-

nej.  

Au t o r am i 

poszczególnych 

wydań będą ko-

lejno wyznaczone 

klasy. Klasa de-

cyduje o wypeł-

nieniu minimum 3 

t e ma ty cz ny ch 

rubryk (konkurs, 

z humorem; te-

mat miesiąca) 

wraz z dostar-

czeniem zdjęć. 

 M e t o d a 

działania: artyku-

ły ze zdjęciami 

należy przesłać 

na adres gm-

skot@wp.pl w wy-

znaczonym ter-

minie do Pani An-

ny Matwiszyn. 

Osoby  na zdję-

ciach muszą wy-

razić zgodę na 

publikację ich wi-

zerunku w gazet-

ce szkolnej :) 
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W tym numerze: 

Ważne tematy: 

 Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat. 

 Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat. 

 Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat. 

 Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat. 

 ZETKA GAZETKA :) 
 

:) Nie martw się ! :
) 

Wszyscy 
wierzą w

 Mikołaja
! 



FROZEN :) :) 
 Zbliża się Zima 

jednak zlodowacenie ob-

jęło zespół szkół zawodo-

wych jeszcze przed jej 

nadejściem . Uczniowie 

jak i nauczyciele niczym 

Eskimosi opatuleni w 

grube ubrania poruszają 

się po szkole. Kurtka, 

szalik, czapka i ręka-

wiczki to podstawowy 

element wyposażenia 

każdego z nas ważniej-

szy nawet niż piórnik czy 

zeszyty. Zamiast cho-

dzić na lekcje wolimy 

przytulić się do ciepłych 

grzejników i … siebie, I  

chcielibyśmy  tak pozo-

stać aż do ich zakończe-

nia (nie żebyśmy mięli 

coś przeciwko niecho-

dzeniu na lekcje :)).  

Każda osoba przekracza-

jąca mury naszej szkoły 

zadaje sobie pytanie dla-

czego jest tutaj tak zim-

no. Czyżby podziemia za-

mieszkiwał jakiś potwór 

zabierający całe ciepło 

dla siebie? Raczej 

nie, przecież potwo-

ry istnieją tylko w 

bajkach.  

 Chyba najwyż-

szy czas postarać się 

o dofinansowanie z 

Unii Europejskiej na 

ogrzewanie.  

Autor: Paula Gąsiorek 
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„ ...zlodowacenie 

objęło zespół 

szkół 

zawodowych…” 



 Wyniki śledztwa, 

ustalającego, jak do tego 

doszło, że postać 

„dobrego biskupa”, zo-

stała zastąpiona  przez 

przesympatycznego Zeta 

Mikołaja — nie wykazały 

nie.   Szkolne służby wy-

wiadowcze, szkolone 

przez ZETA-nindże, oka-

zały się nieskuteczne. 

Dla uspokojenia opinii pu-

blicznej, zapewniamy,  

że   nie zimują i nadal 

pracują . 

 Już przesłuchały 

51,98%   szkolnej spo-

łeczności o   powiązania 

z Jegomościem :) 

autor: Zeta-AGENT 

 

Jak ZETA Mikołaj zastąpił Świetego Mikołaja … :) 
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Jak n
as sły

szysz,
 to DZIĘKUJEMY !!! 



Odwiedzał grzecznych ... 

 

.  
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 … i niegrzecznych. 

Musiałem pociągnąć i 
sprawdzić, czy broda 

jest prawdziwa:) 

Niech sobie  
myślą, że by-

łam  grzeczna! 
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Zeta-służby szukały podejrzanych ;)  
zadając 4 pytania:  

-Czy wierzysz w Mikołaja? 
-Czy byłeś/łaś grzeczny/a? 

-Najpiękniejszy prezent w życiu ... 
-  W 2016 byłem/łam niegrzeczny/a, bo … 

 Dyrektor  Małgorzata Staniszewska w 

towarzystwie najlepszych „Aniołów Stró-

żów”.;). 

„Oczywiście, że wierzę  w Mikołaja.  Regular-

nie, przynosi mi piękne prezenty i dlatego nie   

wyróżniam  tego najpiękniejszego prezentu. 

Byłam bardzo grzeczna (… głos nie zadrżał. 

Wzrok utrzymany :)). Największe moje prze-

winienie -zgubiłam  telefon. Życzę wszystkim 

Wesołych Świąt” 

Mikołaj zanotował i obiecuje złagodzić smutek 

po stracie i ….. już zlecił śledztwo w tej spra-

wie, ….ale nic nie może na obecną chwile obie-

cać.  

 Wicedyrektor Halina Wojciechowska:  „ Wierzę 

szczerze w Świętego Mikołaja, gdyż zawsze spełniał i 

spełnia do dziś moje życzenia. Każdy prezent mnie cieszy, 

gdyż zawsze jest dany z serca. Czy byłam grzeczna? - 

proszę pytać Panią Dyrektor (  …. Mikołaj zanotował wiel-

ką skromność Tego Ziemskiego Aniołeczka, co wynagrodzi 

górą prezentów).  Moje największe przewinienie w 2016, 

to fakt, ze przytyłam. Bardzo tego żałuję i skruchę obie-

cuję.  Życzę wszystkim Wesołych Świąt” 

 Zanotowano: żadnych słodyczy w 2017. Jak  ktoś 

zobaczy słodycze w pobliżu  Aniołka, to zabierać! :). 

  



Z humorem o szkole … 

 

 

 

 

Adam Łyczko:  

„Wierzę w Mikołaja—sam nim jestem. Byłem 

grzeczny, ale robiłem za długie sprawdziany 

Moje dzieci sprezentował mi Mikołaj” 

Mikołaj przyniósł Zeta-rózgę za to groźne  

Zeta-przewinienie 

 

 

 

 

 

 

Joanna Romaniuk:  

„Oczywiście, że wierze w Mikołaja. Mam dwójkę 

dzieci, jak mogę nie wierzyć ( … zabrzmiało wia-

rygodnie. Głos nie zadrżał. Wzrok nie uciekł). 

To, o czym marzyłam od Mikołaja, to mam, i ma-

rzę, by trwało to wiecznie. Do dzisiaj jestem 

wdzięczna Mikołajowi za lalkę szmaciankę z 

warkoczykami o imieniu Zuzia. Jestem urodzo-

ną grzecznością, ( … tu głos zadrżał), ale ciągle 

łamię moja dietę” 

- .  
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Ewa Maćkowiak 

Wierzę do dzisiaj. Marzyłam o misiu i Mikołaj mnie 

nie zawiódł. Nie jestem grzeczna z  definicji  i abso-

lutnie nie obiecuje poprawy. Życzę wszystkim We-

sołych Świąt:) 

( ...Mikołaj zanotował— Zeta German—zagrożenie na 

rok 2017 szacowane na  5 w skali do 6 ;)  

Z humorem o szkole … 
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Ewa Sikora-Schck w otoczeniu Anielskiej Świty: „Oczywiście , że wie-

rzę. Nawet widziałam Go dzisiaj w Zetce (… patrz zdjęcie). Prezentów tyle 

od Niego otrzymałam, że trudno zliczyć i wybrać najpiękniejszy. Grzeczna 

zawsze byłam. Coś tam złego zrobiłam, ale nie chce o tym mówić.   

Ale żałuję!. Życzę wszystkim Wesołych Świąt! 



Z humorem o szkole … 

 

Magda Sylwestrzak: „Jak nie ma Mikołaja, jak jest. Chciałabym dostać jedno-

rożca, bo jest różowy. Grzeczna byłam, ale nie powiem jak nabroiłam, bo Mikołaj 

się  dowie i mi prezentów nie przyniesie ‘ 

 

Klaudia Szuszfalak:   „Ktoś w podstawówce 

mi powiedział, że Mikołaj nie istnieje. I mam  

traumę do dzisiaj. Mikołaj przyniósł mi  lalkę 

barbi. Byłam grzeczna, tylko się  nie uczyłam, 

ale oczywiście obiecuję poprawę”  

 

 

 

 

Nina Gałka: „Wierze w Mikołaja. W 

dzieciństwie dostałam od Niego prze-

piękną lalkę. Byłam grzeczna, choć …. 

raz kopnęłam Dominikę Porowska w 

pupę, ale …. to było na szczęście.  

Dominika Porowska: „Wierze w Mikołaja i go kocham, gdyż przyniósł mi w dzie-

ciństwie moja wymarzoną lalkę, która potrafiła sikać. Byłam baaarrrrdzo 

grzeczna, tylko ta jedynka z matmy ;) 

Julia Rusiecka: „Wierzyłam i dalej mocno i wytrwale wierzę. Prezentów tyle 

dostałam, że za dużo rzeczy, by mówić. Ale …. z przyjemnością wspominam 

otrzymany zestaw lekarza.  

Str. 8  



Z humorem o szkole … 
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Kolejność wypowiedzi przypadkowa: 

Robert Petralik: „Wierzę w mojego najukochańszego, najsłodszego Mikołasia. 

Teraz marzę o Fiacie 126p, a następnie prawko jazdy ;), Byłem grzeczny, tylko  

… nasiusiałem koledze do czapki, za co bardzo przepraszam ;). 

Szymon Kotapski: „Wierzyłem, ale w podstawówce zakonnica podważyła moją 

wiarę. Zawsze przynosi mi słodycze. Oczywiście, że byłem grzeczny i miły dla 

kolegów z klasy. Ale jakby co , to ich przepraszam:) 

Igor Bratkiewicz: Wierzyłem w Mikołaja do momentu, aż broda mu spadła. 

Lubię, jak przynosi mi pieniądze. Byłem grzeczny, ale wczoraj zjadłem po kry-

jomu czekoladę mamy i czekam na zasłużoną kare”  

Dominik Mil: „Wierzę i piszę listy do Mikołaja. Grzeczny byłem i czekam na 

prezent w formie gotówki” 

Dawid Przychodny: „Nie wierzę. Mama  wiarę moją podważyła. Nie byłem zbyt 

grzeczny, np.. nie chodziłem do kościoła. Ale obiecuję poprawę. Prawo jazdy 

już mam, więc samochód mi się marzy :)” 

       



Temat: Schemat budowy idealnego 

nauczyciela.  
Agnieszka Klimczak 

 

-.  
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Inteligencja 
Myśleć i wiedzieć, 

jak pomóc każdemu 

Uszy 
Aby usłyszeć wszyst-

kie historie, które 

uczniowie  opowiedzą 

Serce 
Aby kochać 

wszystkich uczniów Kitel Nauczycielski 
Dzięki czemu można łatwo 

rozpoznać go w całym mie-

ście  
Nogi  

Aby doprowadzić 

uczniów do cieka-

wych miejsc poza 

szkołą 

Ręce  

Trzymać, pomóc i 

wstawiać oceny 

Uśmiech  

Aby uśmiechać się 

do swoich uczniów 

każdego ranka 

OCZY 

Aby zobaczyć wspaniałe dzieła  

uczniów 



Topic: What makes a good teacher? 
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Z humorem o szkole … 

 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi się polo-

nistka, oddając pracę domową uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.  

 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:  

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.   

- Kto? Ja?!  

-Brawo Jasiu, piątka!  

 

- Ech, ta 6B! Nie wytrzymam z tymi baranami!  

Pytam ich   kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni!  

- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor 

 - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy. 

 

  

Nauczyciel opowiada klasie o małpach. Dostrzega, że mała Zuzia nie słucha. 

Zwraca więc jej uwagę: 

- Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo nie będziesz wiedziała jak wygląda 

małpa.  

 

Na lekcji matematyki nauczyciel rozwiązuje równanie z jedną niewiadomą. Zapi-

suje niemal całą tablicę, a na koniec odwraca się do dzieci i mówi: 

- No i co? Teraz już wiemy, że "x" równa się zero. 

- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle liczenia na nic!  

Na lekcji geografii: 

- Większą połowę Ziemi zajmują wody. 

- Tyle razy mówiłam, że nie ma większej i mniejszej połowy, ale jak zwykle więk-

sza połowa klasy nie uważała.  
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Świeta tuż tuż :) 
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http://e-kartki.net.pl/kartki/26/3/d/zyczenia-swiateczna-boze-narodzenie.jpg 



Redakcja ogłasza konkurs na   

SELFIE Z NAUCZYCIELEM 

 Wszystkich chętnych zapraszamy do przesłania 

zdjęcia do 20.01.2017.  

na adres 

gmskot@wp.pl 

Regulamin: poproszony nauczyciel wyraża ustną zgo-

dę na rozpowszechnianie  swojego wizerunku na ła-

mach gazetki  

JURY: klasa 1b 

Przewidziane  są nagrody za 1 i 2 miejsce 
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