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Dzień Nauczyciela to święto wszystkich
nauczycieli oraz dydaktyków, które co roku

obchodzimy jesienią.
W tym roku odbędzie się 14 października (czwartek)
Z tej okazji mamy życzenia dla Nauczycieli od całej

redakcji. 

Z okazji jakże ważnego święta
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze

życzenia...
By czasu starczyło na wszystko,

aby w sukcesy obrodziło,
a to, co dobre, na lepsze się zmieniło...

 
Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy całemu

Gronu Pedagogicznemu dużo zdrowia,
energii i wytrwałości, byście mogli w pełni

realizować swoje plany życiowe 
i zawodowe.



Autorkę naszego komiksu

- Hannę Gawlik!

 

Minął już rok, odkąd pojawił się pierwszy komiks w naszej gazetce
pt. ,,Spacer z psem". Pewnie pamiętacie, że konkurs, który miał na

celu wybranie autora lub autorki komiksów, wygrała Hanna Gawlik z
obecnej 7B. W tym numerze postanowiliśmy opowiedzieć Wam

trochę o Hani i o powstawaniu komiksu :) 

Było już o redakcji, czas na...

,,Lubię scrapbooking i czytanie książek.
Uwielbiam słuchać muzyki, rysować i spać.

Trenuję wspinaczkę i badmintona.''



Żarty i dowcipy

str. 4

- Jak nazwać
nauczyciela bez

nerwicy?
- Bezrobotny

Pani od 
polskiego wywołuje Jasia

do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj proszę dwa

zaimki.
- Kto? Ja?!

- Brawo, Jasiu! Piątka!

Mąż zawozi do szpitala
rodzącą żonę - nauczycielkę

polskiego.
Ta nazajutrz dzwoni do męża:

- Kochanie, jestem taka
szczęśliwa! Wyobraź sobie:

rodzaj męski, 
liczba mnoga!

- Od dziś będziemy liczyli na
komputerach! - oznajmiła

nauczycielka.
- Wspaniale! Znakomicie! - cieszą

się uczniowie.
- W takim razie, kto mi powie, ile

jest pięć komputerów, dodać
dwadzieścia jeden

komputerów?...

Na lekcji języka polskiego
nauczyciel pyta:

Czym będzie wyraz "chętnie"
w zdaniu: "uczniowie chętnie

wracają do szkoły po
wakacjach"?

-Kłamstwem panie
Profesorze. - mówi Jasiu



O autorce komiksu...
Koperniczki: Hej, chcielibyśmy zadać Ci kilka pytań.
H.G: Cześć, chętnie odpowiem na Wasze pytania.
K: Skąd pomysł na komiksy o Archiem? 
H.G: Zainspirował mnie komiks w jednej z książek do
nauki rysowania. 
K: A ile zajmuje Ci zrobienie każdego komiksu?
H.G: Około 2-3 godziny, jeśli mam wszystko wymyślone
i zaplanowane.
K: Skoro już o tym mowa, to skąd bierzesz pomysły na
tematy komiksów?
H.G: Sprawdzam wszystkie ważne święta w danym
miesiącu i wymyślam do nich śmieszną historyjkę. 
Nie jest to bardzo trudne, ale oczywiście zajmuje trochę
czasu.
K: Dlaczego w ogóle postanowiłaś się zgłosić na konkurs,
który robiłyśmy rok temu?
H.G: Ponieważ moje koleżanki były w redakcji,



ja też postanowiłam robić coś do gazetki, a konkurs na
komiks był dobrą okazją.
K: Czy w swoim wolnym czasie też rysujesz komiksy dla
przyjemności?
H.G: Od czasu do czasu, jeżeli mi się nudzi, to tak. Nie są
to jednak komiksy o Archiem, tylko jakieś inne.
K: Czy zamierzasz w pewnym momencie zmienić
bohatera Twoich komiksów?
H.G: Myślę, że tak, ale jeszcze nie mam na niego pomysłu. 
K: Zdarza Ci się czasem, że nie masz ochoty na rysowanie
komiksu?
H.G: Czasami mi się zdarza. 
K: W takim razie, co wtedy robisz, żeby się zmotywować?
H.G: Cóż, wtedy mówię sobie, że muszę go zrobić i
zwyczajnie siadam i rysuję.
K: Super, dzięki za wywiad. Mamy nadzieję, że nadal
będziesz miała ochotę na robienie komiksów do
“Koperniczków”.
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Komiks "Urodziny Archiego" - Hanna Gawlik 7B



Już wkrótce...Już wkrótce...



Nasze źródła
 

Sudoku: 
101 Computing

Sudoku Generator Algorithm, GitHub
 

Żarty: Żarty i Dowcipy.www.pl
 

Memy: śmieszne.pl, Dziennik Polski, gp24.pl
 

Dzień Nauczyciela: DziennikPolski24.pl
 

Pozostałe grafiki: archiwum zdjęć Canva
 



Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 7B
Spis treści: Jagoda Zając 7B
Memy: Pola Krakowiak 7B

Żarty i dowcipy:  Jagoda Zając 7B
Sudoku: Natalia Zaród 7B
Wywiad: Natalia Zaród 7B

Przedstawienie autorki komiksów: Natalia Zaród
Komiks: Hanna Gawlik 7B

Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj



Następny numer
już we wrześniu!
Miłych wakacji!
Następny numer

już w listopadzie!


