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Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły,
Z okazji Waszego święta my – uczniowie „Sobieskiego”
chcemy zaskoczyć Was nietypowym wydaniem gazetki
szkolnej. Dotarło do Was jej wydanie o charakterze
satyrycznym, które, mamy nadzieję, wywoła na Waszych
twarzach uśmiech.
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“Nie wszyscy ludzie są matką,
na przykład ja nie jestem” ~ p. Drozdowski
„Na oko to Ty możesz umrzeć” ~ p. Rusak
"Notatków nie robi, z komórków korzysta..." ~p. Giemza
"Ten globus byłby bardzo fajny wiecie...
Gdyby tylko działał" ~p. Tomaszewska

Przecież wiecie, że życzymy Wam:








Wspaniałych uczniów (ale to już macie
zagwarantowane),
„Szlachetnego zdrowia” i wiecznej młodości,
Dużo pozytywnej energii (czerpanej również od nas),
Satysfakcjonujących godzin pracy,
Czasu na odpoczynek, realizację nawet szalonych
planów,
Poczucia humoru,
Znaczącej podwyżki i dostatniej emerytury…
„Sto lat, sto lat, niech żyją nam!”
Uczniowie „Sobieskiego”
"Pieniążki pociągają ludzi!" ~ p. Bartos

"Nie ma porządku ale jest posprzątane." ~p. Kwiatkowski

„Największym niebezpieczeństwem jest strach” ~ p. Drozdowski

Jest taki dzień - 14 października...
Jest jeden taki dzień, na który czekamy. Co rok biegniemy i kwiaty
składamy. Życzeń wiązanka z naszych ust leci: to zdrowia - to szczęścia.
Zawsze się powtarza: powodzenia w zawodzie. Nie mam pomysłu,
zaraza. Dobre słowa można wymieniać bez przerwy, lecz jest taka jedna
ważna sprawa. Przecież nauka to nie zabawa i nauczyciele to nasi
przyjaciele, którzy prowadzą nas przez jej tunele. Dlatego z okazji
Waszego święta życzymy uśmiechu, zdrowia i szczęścia, tradycyjnie
sukcesów w zawodzie i braku zawodu przez dzisiejszą młodzież.

Alice Moriarty
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Pani Berdys to jest KTOŚ
KTOŚ, kto zrobi z matmy COŚ
Pani Berdys ciągnie sznurem
A za sznuerm wór wyników
Których uczeń ma bez liku.
Lepiej czasem coś zrozumieć,
Gdy porównać to się umie.
Chcesz pomnożyć dwa nawiasy?
Włącz swój serial, wyczuj kwasy
Tam też znajdziesz wynik cały
Gdyż tam także
KAŻDY Z KAŻDYM
Morał z tej fraszki jest wszystkim znany
Uczmy się matmy
Bo w maju nie zdamy

"Co to za album? Paluch, Ostatni Krzyk Osiedla... A to ja muszę
posłuchać. Lubię być na bieżąco" ~ p.Tomaszewska
„Wyczuwam w tym siarkę, tu jakieś egzorcyzmy trzeba
odprawić, to szatańskie jest” ~ p. Drozdowski
"Pieniążki pociągają ludzi!" ~ p. Bartos

Bycie dyrektorem to nie błaha sprawa
do tego nasza dyrektorka jest bardzo ciekawa to nie dyrektorka - to pani dyłektoł!
Niesamowita osoba, a dla nas jak rektor.
Sobieszczakom pomaga z wielką ochotą,
Służy pomocą i radą złotą.
A praca nie jest łatwa!
Problemów cała masa...
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Nasz pan woźny załamany,
pomalował znów ktoś całe ściany.
Niepotrzebna tu panika,
Bo to tylko obraz z rzutnika.
Może to obrazoburcze,
Może tak zwyczajnie twórcze,
Sztuka czasem jest zbereźna,
Potwierdzi Zbrzeźna.

Rzecz to tajemnicza i niespotykana,
fraszka o nauczycielu napisana.

Trzeba mieć nie lada głowę
Żeby być takim profesorem.
Informatyk, germanista,
a do tego wuefista!
Kobiety się za nim ustawiają sznurem
bo takich jak on to freuen bewundern.

Kogo dotyczy, ten w mig zgadnie,
że zgnoi tego, kto przy tablicy działa niepoprawnie.
Quiz na poprawę humorów maturzystom przygotuje,
a później ilością zadań domowych katuje.
Ale co by się nie działo,
jak masz problem z zadaniem: zawsze poratuje.
Sens tej wypowiedzi nie został zachowany,
lecz pani profesor poda nam wynik logarytmowany.
A na twarzy jej banany...
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To jej pierwszy raz w liceum, mówiła
i widać było, jak bardzo się martwiła;
strach jednak okazał się zbędny,
ponieważ uczniowie dostrzegli pani profesor talenty cudowny charakter, kreatywne podejście...
lepszego historyka nie znajdziesz w tym mieście!
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Misses Giemza gadatliwa
od tematów się odrywa
martwe kotki przytaczając
pierwsze lekcje udziwniając
robi czasem wejścióweczki
lecz na to są n-eczki
kiedy chce nauczyć potrafi
nawet osobę, która się nie
kwapi
ta fraszka ma rym głupi
więc zakończę ją
kruci
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W-fiści wycisk dają,
Nas fizycznie rozwijają.
Na w-fie w piłkę gramy
I ciężary przerzucamy.
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Rysik w dłoń, okulary na nos
to jest Drozdowski - Profesor Sztos.
Poeta, filozof, fizyk jądrowy
On wbije Ci trygonometrię do głowy.
Później zarzuci tęgą rozkminą,
siarkę powiąże z funkcji dziedziną.
Dwa głebsze wdechy po drodze na przerwę
i ma od razu do pracy werwę.
"Funkcja jest dana. Oj dana, dana."
takimi żartami sypie od rana.
Refleksje snuje i wąs podkręca,
do robienia zadanek nas zachęca,
bo delta jest dla cieniasów i nie da rady bez osiemnastu pasów.
Lekcje z Mistrzem Drozdowskim
uczynią Twój dzień iście boskim!
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