
    
   

                                           Od Redakcji
     
     Dzień Nauczyciela obchodzi oficjalnie lub mniej uroczyście większość państw na świecie. 
Polscy nauczyciele świętują 14 października. A czy wiecie, kiedy ten dzień celebruje się w in-
nych krajach? Otóż w Czechach – 28 marca, Turcji – 24 listopada, Brazylii – 15 października,
Rosji – 5 października, Indiach – 5, Argentynie – 11, a na Tajwanie – 28 września.
     Autorami wydania specjalnego Biuletynu z okazji Dnia Nauczyciela są uczniowie klasy 8 
a. Przygotowali dla naszych Czytelników ten numer samodzielnie i zachęcają do lektury. Na 
kolejnych stronach znajdziecie informacje, przepis, charakterystyki, ilustracje i krzyżówkę, a 
wszystko związane z pracą nauczyciela. Zacznijmy od życzeń zredago-
wanych przez Nikodema.

Z okazji Waszego święta, kochani Nauczyciele, życzę Wam uśmiechu na

twarzach Waszych i Waszych uczniów, spełnienia wszystkich najskryt-

szych marzeń, satysfakcji z realizacji planów i życzliwości od innych lu-

dzi, a przede wszystkim cierpliwości tak bardzo potrzebnej w Waszej

pracy. 

   
 Monika Żalik, Karol Żalik 
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IDEALNY NAUCZYCIEL

Z doświadczenia wiemy, czym wyróżnia się wyjątkowy nauczyciel i jego / jej cechy podajemy 

poniżej.

N IE PYTA W PONIEDZIAŁKI.

A AA, MIMO ŻE MA ZŁY DZIEŃ, JEST POMOCNY.

U ŚMIECHA SIĘ DO WSZYSTKICH.

C ZĘSTO POMAGA UCZNIOM.

Z ACZYNA LEKCJE OD „SUCHARA”.

Y YYYY… :)

C O DZIEŃ POPRAWIA NAM HUMOR.

I I I I… NERWY MA ZE STALI.

E MPATYCZY ZAWSZE JEST.

L UBI NAS (CZASAMI).

Alicja Karkosz 

Julia Adamczak 
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ZDANIA O NAUCZYCIELACH

Aleksandra Olejnik zebrała najciekawsze zdania, które wiele mówią o nauczycielach.

• Pani od geografii lubi, gdy w klasie panuje cisza.

• Pan od fizyki najczęściej zwraca się do nas po nazwisku.

• Ulubionym kolorem wychowawczyni klasy VIII a jest granatowy.

• Pani od j. niemieckiego nie lubi, gdy głośno rozmawiamy podczas lekcji.

• Charakterystyczne, często używane przez Panią od chemii wyrażenie to: „Dan-

ke, eins.”

• Pani od j. angielskiego lubi ubierać kardigany.

• Pan od wychowania fizycznego (oczywiście) chodzi w dresie.

• Pan od informatyki bardzo często patrzy na nas spod okularów.

• Pani od biologii lubi nas straszyć.

• Pan od EDB uwielbia pytać na początku lekcji.

• Pani od doradztwa zawodowego prawie zawsze zadaje nam łamigłówki, krzy-

żówki, wykreślanki i inne ćwiczenia.
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Wady i zalety zawodu nauczyciela

Stojący przed koniecznością wyboru przyszłego zawodu ósmoklasiści przeanalizowali wiele 

profesji, wzięli także pod lupę nauczycieli i dostrzegli plusy i minusy tego zawodu. Ciekawi je-

steśmy, czy ktoś zostanie „belfrem”.

Kamil, Adam, Maciej

Zalety:

1) dobra płaca,

2) zapewniony kontakt z młodzieżą,

3) „rządzenie” uczniami,

4) wycieczki klasowe,

5) Dzień Nauczyciela,

6) możliwość poznania wyjątkowych, inteligentnych, wybitnych uczniów. ;)

Wady:

1) sprawdzanie masy sprawdzianów, kartkówek, zadań itp.

2) „użeranie” się z niektórymi uczniami,

3) ciężka praca w szkole oraz w domu,

4) czytanie lektur, 

5) konieczność uzyskania wyższego wykształcenia,

6) stałe uczenie się,

7) nadwyrężanie nerwów, denerwowanie się.
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10 przykazań nauczycielskich

1. Nie b dziesz bra  ucznia swego do pytania nadaremno.ę ł

2. Nie b dziesz po da  do oceny zeszytu jego.ę żą ł

3. Pami taj, aby  dodatkowe punkty ę ś z zachowania wpisywa .ł

4. Nie rób kartkówek.

5. Nie rób sprawdzianów.

6. Czcij ucznia swego jak siebie samego.

7. Nie po yczaj d ugopisu od ucznia swego.ż ł

8. Zabieraj ucznia na wycieczki.

9. Pami taj, e zadania zrobi  tylko ch tni, wi c nie zadawaj do domu, aby  nieę ż ą ę ę ś

poczu  si  rozczarowany.ł ę

10.Stosuj si  do przykaza  od 1 do 9 od poniedzia ku do pi tku.ę ń ł ą

Maciej Kubiaczyk i Kamil Rosik
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Przepis na udaną lekcję

Jakub Skrobała

Oskar Śniegucki

składniki:

• szczypta uśmiechu

• odrobina chęci

• szklanka skupienia

• garść szczęścia

• odrobina goryczy

• szczypta smutku

sposób przygotowania

1. Wszystkie wyżej wymienione składniki dokładnie wymieszaj.

2. Powoli dodawaj znudzenie i zmęczenie.

3. Co 5 min dodawaj szczyptę chęci.

4. Po 30 min dodaj kilka dobrych ocen.

5. Dopraw odrobiną współpracy i przyjaźni.

6. Na koniec zalej szklanką potu i wytężonej pracy.

Ciesz się udaną lekcją!
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13 najczęstszych pytań uczniów podczas lekcji

Zanotowały – Marta Ciszak i Aleksandra Maćkowiak
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Mogę iść do toalety?
Czy można nie przyjść do szkoły?

(gdy w dniu jest mniej lekcji)
Poprawiła Pani kartkówki?

Można przełożyć sprawdzian?

Obejrzymy film?

Wyjdziemy na spacer?

A można to poprawić?
(pytanie zadane w trakcie sprawdzianu)

Za ile się kończy lekcja?

Musimy to robić?

Kiedy będzie wycieczka?

Co właściwie mamy robić?

Może Pani powtórzyć pytanie?



Krzyżówka

W rozwiązaniu krzyżówki pomogą zagadki – nazwy przedmiotów (lekcji), które mamy pod-

czas nauki w szkole. 

1.     1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

HASŁO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Na tej lekcji mówimy: „Guten Morgen”.

2. Uczymy się tu też geometrii.

3. Śpiewamy na niej.

4. W naszej Szkole wszyscy mamy tę lekcję o tej samej godzinie w poniedziałek.

5. Skrót do lekcji, na której mówimy o pracy.

6. Uczymy się tam o grawitacji.

7. Musimy wykazać się zręcznością, pomysłowością, także znajomością znaków drogowych.

8. Na tę lekcję przychodzi do nas teacher.

9. Są tam eksperymenty.

10. Na tej lekcji uczymy się ortografii.

Powodzenia!

Kasia i Roksana
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