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Jutro, 5 października, jest Światowy Dzień Nauczyciela. To ważny dzień dla każdego z nas – tych najmniejszych, większych i najwięk-szych. Dlaczego? A przecież każdy z nas miał nauczyciela i to nie jednego i nie tylko w szkole i każdy z nas będzie w życiu nauczycielem i niekoniecz-nie w szkole. Jak to? A tak, że każda mama i tato, każdy przyjaciel i pracownik jest poniekąd nauczycielem, ponieważ nieraz pomaga, tłuma-czy, uczy wielu rzeczy swoich najbliższych i podopiecznych. Jeste-ście nauczycielem dla swoich kolegów, bo wspólnie poznajecie życie, nauczycielem dla swoich rodziców, bo pomagacie im zrozumieć Was. Ale dzisiaj oddamy hołd nauczycielom, którzy w przedszkolach i szkołach uczą tego wszystkiego, co przyda nam się w życiu, a robią to w sposób określony, uporządkowany i właściwie przy-stosowany do każdego osobiście. 
***  Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne: żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obecności tej drugiej.

Jonathan Edwards

Trudno znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby po-

dziękować Wam za Waszą pracę, poświęcenie, za serce 

i Miłość, jakie wkładacie w naszą edukację i wychowanie. 

Nasze podziękowanie, to wdzięczność, to obietnica, że 

dzięki Wam wyrośniemy na prawych, dobrych ludzi. 

Bowiem, jak pisał filozof Albert Camus 

„Być człowiekiem to już bardzo dużo”. Składamy gorące 

życzenia i podziękowania wszystkim i każdemu z osobna.

To Wy obok naszych rodziców kształtujecie nasze serca 

i umysły. To Wy troszczycie się o naszą przyszłość i 

nasze życie. Z satysfakcją patrzycie, jak rodzi się w 

nas poczucie własnej wartości, patriotyzm i Miłość do 

wszystkiego, co nas otacza. 

Dziękujemy Wam za to i wierzymy, ze Wasz wysiłek 

uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.!

Szanowni nauczyciele i wychowawcy!!!

Znajdź 5 różnic między rysunkami

Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,niech szkoła w dom się wspólny zmienia!Praca wychowawcy to praca niełatwa,bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.
 

Słowo miłość - za Ich troski,Słowo wdzięczność - za Ich trud.Dar to skromny, dar uczniowski,Wyśpiewany z serc jak z nut



KURIER WILEŃSKI 254-5/10/2022DLA DZIECI

DOWCIPY O NAUCZYCIELACH
Czym się różni gangster 

od nauczyciela?
Gangster mówi:
- To jest napad!!!

A nauczyciel mówi:
- To jest sprawdzian!!!

***
- Jeśli któreś z was chce o coś zapytać, 

niech najpierw podniesie rękę – 
instruuje pani pierwszoklasistów.

Jedne z chłopców natychmiast podnosi rękę.
- Słucham, o co chciałeś zapytać – 

uśmiecha się nauczycielka.
- O nic. Po prostu sprawdzam, 

czy ten system działa.

Poradzić sobie z piątką, dziesiątką czy nawet dwudziestką jednolatków potrafi 
tylko i wyłącznie Wasza Pani, albo Pan. Gdy jesteście rozhukani – nie strofuje i nie 
gani, a kiedy zadzwoni już dzwonek, staje w drzwiach i pyta: 

- Czy już mogę ze swą klasą się przywitać? 
Zdarza się, że ktoś nie przygotował się do lekcji, nie odrobił zadania domowego… 

Co wówczas robi Wasza Pani lub Pan? Spogląda smutno na klasę i mówi: 
- Przecież w naszej szkole nie ma leni... Kto was dzieci, tak nagle odmienił? 

Może grypa, bo znów szerzy się w mieście? Tak! Na pewno chorzy jesteście!
Co wówczas czujecie? Wstyd! I to jaki! I już nikt się nie ośmieli leniuchować 

do następnej niedzieli! 
Kiedy wszyscy w klasie są grzeczni, kiedy starannie piszą i poprawnie rachu-

ją, w oczach Pani lub Pana iskierkami świeci radość i uśmiechem darzy każdego 
najszczerszym. Słabym uczyć się pomaga jak kolega i na przerwie razem z Wami 

biega. Gdy nikt Waszej Pani, albo Pana nie zasmuci od rana, każda lekcja jest jak święto. 

 Najlepszym nauczycielem będzie ten, który ma pod ręką wytłumaczenie dla tego, 
co nie daje spokoju uczniowi.

Lew Tołstoj

DZIEŃ NAUCZYCIELA

*********************************************************************************************************
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