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Drodzy Nauczyciele !!!

W tym tak ważnym dla Was dniu,

w dniu święta wszystkich nauczycieli,

chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w pełnieniu misji, 

sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!
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Dzień Edukacji Narodowej 

Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego 

ustanowione 27 kwietnia 1972 r. 

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 

która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta

Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy 

w dniu 14 października 1773 r. 

Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

    

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej


Pół żartem, pół serio o nauczycielach 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.

- Kto? Ja?!

- Brawo Jasiu, piątka!

*

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala:

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy.

 Ci, co wiedzą prawą ręką, ci co nie wiedzą lewą...

* 

Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

– Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego

mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

Wiktoria Wnuk, klasa 6 b



REDAKCJA POLECA !!! REDAKCJA POLECA !!!

Stowarzyszenie Umarłych Poetów, film i książka

Do szkoły dla chłopców przybywa nowy nauczyciel angielskiego - charyzmatyczny John Keating.

Jego niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć wnoszą pewien powiew świeżości do

skostniałych murów i... umysłów. Umiejętnie i mądrze nauczyciel nakłania swoich uczniów do

poddawania się własnym pasjom i po prostu cieszenia się z każdego nowego dnia, który może

przecież przynieść coś niezwykłego.  

 

Akademia pana Kleksa, Jan Brzechwa – film i książka

Pan Kleks jest nauczycielem i czarodziejem w jednej osobie, więc na jego lekcjach nie sposób się

nudzić. Zwłaszcza, gdy są to lekcje kleksografii. Główny bohater – Adaś Niezgódka poznaje nie

tylko uroki zaczarowanej krainy, ale także jej mroczne tajemnice. 

 

Wiktoria Wnuk, klasa 6 b


