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WSZYSTKO NAS DZIŚ ROZWESELA, 

BO TO DZIEŃ NAUCZYCIELA! 
 

Pierwszy specjalny numer gazetki został przygotowany przez 

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunek pisma, 

a dedykowany jest wszystkim pracownikom naszej szkoły z okazji 

Święta Edukacji Narodowej. 

Zapraszamy do lektury. 
 

① OPIEKA: Aleksandra CEBULA, Krystyna DZIEDZIC  

 

  



 

 

Dziś czternasty października, 

 

- to jest święto pracownika, który 

w trudzie i mozole wychowuje dzieci 

w szkole. 

 

I - choć nas to często nudzi 

 

- Wychowuje nas na ludzi!! 

"Obyś cudze dzieci uczył" 

bardzo stare to przekleństwo. 

Chwała więc nauczycielom 

Za codzienne ich męczeństwo! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY KOCHANYM NAUCZYCIELOM: 

zdrowia, szczęścia, 

pomyślności, grzecznych 

uczniów i radości; 

pogody ducha, braku siwych włosów na 

głowie, wpisywania samych piątek do 

dziennika; 

aby uczniowie źli nie byli 

i dobre oceny do domu 

przynosili; 

żeby nie pogubili się wśród naszych 

zeszytów; 

aby mieli jak najmniej prac do sprawdzania, byli uśmiechnięci 

i mieli jak najlepszych uczniów! 
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KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA Z 1872 ROKU 

 
1. Nauczyciel każdego dnia powinien zadbać o to, 

aby lampy były napełnione, a kominek czysty. 

 

2. Każdy nauczyciel winien codziennie 

przynosić wiadro wody i kubeł węgla. 

 

3. Pióra należy przygotowywać starannie. Końcówki piór 

można ostrzyc zgodnie z indywidualnymi upodobaniami 

wychowanków. 

 
4. Nauczycielowi płci męskiej zezwala się na wykorzystanie jednego 

wieczoru w tygodniu na sprawy osobiste (bądź też dwóch wieczorów, 

jeśli regularnie uczęszcza do kościoła). 

5. Po spędzeniu dziesięciu godzin w szkole, 

nauczyciele mogą oddać się czytaniu Biblii 

lub innych pożytecznych ksiąg. 

 
 

6. Nauczycielki, które wychodzą za mąż, bądź angażują się 

w romanse, dostaną natychmiastowe wypowiedzenie. 

7. Nauczyciel, który pali, używa alkoholu w jakiejkolwiek formie, 

uczęszcza do kasyna lub domu publicznego, lub też goli się u fryzjera 

dostarcza znakomitych powodów, by żywić poważne wątpliwości, co 

do jego wartości, zamiarów, prawości i uczciwości. 

8. Nauczyciel powinien odkładać drobne sumy z każdej wypłacanej mu 

pensji, aby w latach starości nie stać się ciężarem dla społeczeństwa. 

9. Nauczyciel wykonujący swą pracę sumiennie i wiernie przez 5 lat 

spodziewać się może podwyżki  w  wysokości dwudziestu pięciu  

centów  tygodniowo,  o ile zarząd wyrazi na to zgodę. 
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20 TYPÓW NAUCZYCIELI 

POJAWIAJĄCYCH SIĘ W SZKOLE 

 

1. Nauczyciel Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz...” 

2. Nauczyciel Roentgen: „Widzę, że nic nie wiesz!” 

3. Nauczyciel Wróżka: „Do niczego się nie nadajecie. Zobaczycie, 

skończycie na bruku!” 

4. Nauczyciel Pesymista: „I tak się tego nie nauczysz”. 

5. Nauczyciel Inkwizytor: „No widzisz, a jednak nie umiesz. Złapałem cię!” 

6. Nauczyciel Generalizator: „Twój brat był kiepski z historii, więc 

ty też sobie nie dasz rady”. 

7. Nauczyciel Encyklopedysta: Zmieniasz kolejność wyrazów. 

Przeczytaj jeszcze raz tę definicję”. 

8. Nauczyciel esteta: „Człowiek, który tak wygląda, w ogóle nie 

powinien zabierać głosu”. 

9. Nauczyciel Niewierzący w Cuda: „Kaktus mi tu wyrośnie, jak zdasz 

u mnie na cztery”. 

10. Nauczyciel Wielbiciel Krzywej Gaussa: „Nie mogę postawić tylu 

dobrych ocen, to będzie podejrzanie wyglądać...” 

11. Nauczyciel Wrażliwiec: „Aż mi się źle robi, kiedy patrzę na wasze  

prace”. 

12. Nauczyciel Hamlet: „A więc wiesz, czy nie wiesz?” 

13.Nauczyciel Perfekcjonista: „Dobrze, ale mogłoby być 

lepiej”.  

14.Nauczyciel Katastrofista: „Dzieli nas przepaść”. 

15. Nauczyciel Wierzący w Cuda: „Praca kiepska. Popraw styl i formę, 

ortografię i interpunkcję.” 

16. Nauczyciel Wielbiciel Teorii Względności: „Bardzo dobrze...trzy 

z plusem”. 

17. Nauczyciel Strażnik Wielkiej Tajemnicy: „Jaką dostałeś ocenę? A, to 

już tylko moja sprawa”. 

18. Nauczyciel Profilaktyk: „Wszystkim stawiam pały, nauczy was to 

odpowiedzialności na przyszłość”. 

19. Nauczyciel Rejtan: „Po moim trupie dostaniesz z matematyki cztery”. 

20. Nauczyciel Humanista: No, może będzie z ciebie człowiek”. 
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GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY 
 

Gdyby do szkoły chodziły anioły  

Wyglądałoby to całkiem 

normalnie  

Tyle tylko, że anioł anioła 

W czasie lekcji piórnikiem nie 

walnie.  

Gdyby do szkoły chodziły anioły 

Nie wiem, jakie stawiano by 

stopnie.  

Tyle tylko, że przerwa,  

Wyglądałaby całkiem okropnie! 

Och!!! 

 

Bo na anielskiej 

przerwie  

Chodzono by parami, 

Dzień dobry, przepraszam, och, 

ach,  

Bo na anielskiej przerwie, 

tak mówiąc między nami  

Nudno byłoby, że aż 

strach! 

 

Do naszej szkoły nie chodzą anioły  

Rzec by można, że jest całkiem 

odwrotnie 

  Czasem słychać tu wrzaski piekielne  

  Podkreślano to już wielokrotnie. 

 

A jak po klasie coś fruwa,  

to gąbka albo trampki ciśnięte 

w zapale 

Tyle tylko, że przerwa,  

W naszej szkole wygląda wspaniale! 

Och!!! 

 

Bo u nas tu na przerwie  

Nie chodzi się parami 

I nie ma „przepraszam”, och, ach,  

Bo u nas tu na przerwie, 

tak mówiąc między nami  

Bywa wesoło, że aż strach! 
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O czym marzy nauczyciel… 

 

Ach, gdyby do szkoły chodziły 

anioły... 

 

Niestety... 

Do naszej szkoły nie chodzą 

anioły. Rzec by można, że nawet 

odwrotnie. 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

         Ale pomarzyć można… 

Wiadomo od lat, że w swoje święto Nauczyciele: 

 nie robią klasówek z zaskoczenia 

 nie stawiają jedynek 

 wierzą, że w klasie są sami najlepsi uczniowie 

 uśmiechają się do uczniów, bo ich lubią 
 

 

 

 

Uważamy, że Nauczyciel nie tylko ten 

jeden dzień powinien mieć w roku, ale 

odliczając wakacje, niedziele i święta 

około 250 dni!!! 
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA 
 

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala: 

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się 

wszyscy. Ci, co wiedzą - prawą ręką, ci, co 

nie wiedzą - lewą... 

Nauczyciel matematyki wyjaśnia dzieciom, że połowy są 

zawsze równe. Po chwili dodaje: 

- Co będę wam dużo tłumaczył i tak większa połowa nie 

zrozumie. 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 
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HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

 
 Na obrazie Chełmońskiego 

widzimy chłopa i woły, stoją bosi,  

ubrani   w   siermięgi i przepasani 

krajkami. 

 
 Odyseusz zrzucił z siebie żebraczy strój 

i stanął w całej swojej okazałości przed 

przerażonymi zalotnikami. 

 
 Jednym z nałogów szlacheckich w XVIII 

wieku było pijaństwo, któremu Krasicki 

poświęcił wiele czasu i wysiłku. 
 

 Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego skoro 

dziadek i ojciec nie mieli dzieci, to i my będziemy 

bezdzietni. 

 
 Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, 

należy go wyciągnąć z kontaktu i zakopać 

w ziemi. 

 Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

 
 Przed śmiercią Gerwazy był bardzo wesoły, 

dowcipny, towarzyski, a po śmierci stał się 

bardzo surowy, smutny i odludek. 
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