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     „Nigdy nie przestawaj się 

uśmiechać, nawet jeśli jesteś 

smutny, ponieważ nigdy nie 

wiesz, kto może się zakochać  

w twoim uśmiechu.” 
 

Klucz 

Nauczyciel nas naucza 

I do głowy szuka klucza. 

A gdy klucz już odnajduje 

I tak zamek się popsuje. 
                      /Krzysztof Szczytowski/  

 

Kółko 

My uczniowie się staramy, 

Lecz nauczycielom się nie podobamy. 

Ciągle kartkówki i sprawdziany. 

I w kółko to wzywanie mamy.  
/Ewa Wawrzyniak/ 

 

Radość 

Każdemu radość się udziela, 

Gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. 
                /Adam Pacuszka/ 

Wątek 

Do szkoły nie lubię przychodzić z rana, 

Lecz po to jest koszula uprana. 

Najbardziej uwielbiam piątek, 

Gdy kończę kolejny wątek. 
                      /Cezary Barylski/ 

Uczniowie naszych Szkół te sympatyczne utwory 

napisali dla Nauczycieli z okazji Święta Edukacji  

 

 

 

Narodowej Narodowej. 



 

 

*Antek Mieloch  
Uczeń do ucznia podchodzi, 

radość w klasie dowodzi, 

W domu hoduje kwiaty, 

Aby nauczyciel był  w nie bogaty. 

*Katarzyna Zelman 

W naszych rękach kwiaty, 

Daje je pani uczeń rogaty. 

Pani złości się i śmieje, 

A w nas entuzjazm szaleje. 

* Jakub Filisiński 

Pani Hania, sekretarka, 

jej specjalność to drukarka. 

I drukuje i kseruje, 

Za to każdy jej dziękuje. 

* 

Nasza szkoła uczy dzieci,  

Jak pracować nienagannie, 

Robić pracę swą starannie. 

Po tej szkole każdy wzleci, 

Wiedzą o tym nawet dzieci. 

*Aleksandra Jóźwiak 

Każdy nauczyciel powie, 

Że mam bardzo pusto w głowie. 

I choć chcę złożyć życzenia, 

Nie mam nic do powiedzenia. 

 

*Grzegorz Budzisz        

Słońce jasno świeci, 

Do szkoły idą dzieci. 

Gdy kucharki gotują, 

Uczniowie ucztują. 

Nauczyciele nauczają, 

Uczniowie ich słuchają. 

*Łucja Wiechowska 

Nauczyciel niezbyt duży, 

W sweterku koloru róży. 

Znany ze swych banialuków, 

Mówi do nas swych nieuków. 

 

 

 

 

*Krzysztof Szczytowski 

Wkuwaj matmę, wkuwaj polski, 

A rezultat będzie boski. 

*Mateusz Czachor 

Czasami nauczyciele złośliwi są, 

lecz nauczyć nas chcą. 

Przez nas migrenę mają, 

lecz wciąż nas kochają. 

*Natalia Brociek 

Nauczyciele tacy zwykli. 

Uczniowie do tego już przywykli. 

Na lekcję zaspani przychodzimy, 

A radośni odchodzimy. 

*Paulina Ratajczyk 

Pedagodzy bądźcie z nami, 

niezależnie czy jesteśmy pszczołami,  

czy tylko trutniami.                                               

Życzymy Wam szczęścia 

na długie lata. 

Niech żyje i rozkwita  

polska oświata! 

*Zuzanna Czupryńska 

Uczeń szczęśliwy na wf dociera, 

z radości i prędkości ręce zaciera. 

Pan Krzysztof oczy szeroko otwiera 

i na przełaje nas zabiera. 

*Krzysztof Słupski 

Czwórka dobra, piątka lepsza, 

a szósteczka jest najlepsza. 

Do nauki mamy wiele, 

chociaż czasu jest niewiele. 

*Inez Pogorzelska 

Nauczyciele są dla nas mili. 

Chcemy, by ciągle nas uczyli. 

Uczą nas czytać, pisać literki. 

Chcą byśmy znali wszystkie cyferki. 

               * Karolina Ceroń 

Przyniosłam dla Pani kwiatki,  

radość i czekoladki. 

Ale to nie wszystko co dla Pani mam! 

Przepraszam, że Pani na nerwach gram! 

Uczniowie dla nauczycieli 



                 

* Magda Puchalska                                  

Kiedyś, gdzieś w Uwielinach, 

w szkole dalej niźli w malinach 

żyli uczniowie, co pstro mieli w głowie. 

I nawet jeśli nikt się nie dowie, 

tylko dziewczyny mieli w głowie. 

 

                          * Paweł Woliński 

Gdy do szkoły idę z rana, 

Biorę z sobą dwa śniadania. 

Nauczyciel na mnie wrzeszczy, 

Może kiedyś się polepszy? 

                          * Olga Zelman 

Za naukę się weźmiemy, 

teścik dobrze napiszemy. 

Czasem ściągnąć nie zaszkodzi, 

nauczyciel się z tym zgodzi. 

                           * Kamil Tyborowski 

Uczeń się w głowę puka, 

dobrego wyniku szuka. 

Nic już wymyślić nie może, 

nawet nauczyciel nie pomoże. 

Wychodzi więc na to, 

że nauka to trudna sztuka. 

                          * Michał Litwiniuk 

Testy, teściki i różne sprawdziany, 

wszyscy sposoby sprawdzone mamy. 

Ale czy polski, czy geografia, 

zwykle jedynka każdemu się trafia. 

 

            * * * WAŻNE *** 

  SAMORZĄD   UCZNIOWSKI 

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
o Aleksandra Jóźwiak, klasa VI A 

     - przewodnicząca 

o Inez Pogorzelska, klasa VI B  

     - zastępca 

o Weronika Kuklewska, klasa V A  

     - sekretarz  
 

 

 

 

Szeptem do mnie mów… 

   Krzyk, wrzask, pisk,  

hałas. Mylisz się, jeżeli  

sądzisz, że to odgłosy  

z placu budowy.  

To tylko przerwa w naszej  

szkole. Może uważacie,  

że „tylko krzykiem  

zdobywa  się świat”, jak podaje znana 

piosenka? 

Przedstawię kilka uwag na temat naszych 

przerw. Z przykrością muszę stwierdzić, 

że są to spostrzeżenia dotyczące uczniów 

szkoły podstawowej. Gimnazjaliści się 

„nie drą”, swoje emocje wyrażają 

bardziej pasywnie. Przedstawmy 

najpierw uwagi tych, którzy są gośćmi  

w naszej szkole: 

- Te wrzaski są nie do wytrzymania 

/mama jednej z uczennic/ 

- Dobrze, że przyszedłem tylko na 

moment, uszy bolą! /tata ucznia/ 

- Powinniście mieć słuchawki na uszy 

/tata ucznia do nauczycielki/ 

- W poniedziałki krzyczą najgłośniej, 

jutro będzie lepiej /pracownica szkoły  

do jednej z mam/ 

- Czemu ten aniołek tak piszczy, jakby go 

ze skóry obdzierali ? /babcia 

odprowadzająca wnuczka do szkoły/ 

Na korytarzach mnóstwo miłych 

dzieciaków, aniołki. Gdzieś bokiem 

przemyka nauczyciel, uszy zasłania 

dłońmi. Taki hałas uszkadza słuch.  

Jak usłyszysz muzykę, szum morza, 

śpiew ptaków, głos przyjaciela? Mów, 

słuchaj, NIE KRZYCZ i tak cię nie 

usłyszą … w tym wrzasku. Do usłyszenia 

wkrótce, a może już tylko do zobaczenia. 

 

 



 HUMOR  SZKOLNY 

 
Wypracowanie o wakacjach. 

Pani w tym roku oddaje                                                                                                                         

pierwsze wypracowanie o wakacjach. 

-Twoje wypracowanie jest niezłe –mówi 

nauczycielka do małego Stasia-ale jest 

identyczne jak wypracowanie twojego 

kolegi  

z ławki. Wiesz co to znaczy? 

-Że jego też jest niezłe? 

 

Na przyrodzie 

-Większą połowę ziemi zajmują wody-

mówi uczeń. 

-Tyle razy mówiłam, że nie ma większej  

i mniejszej połowy, ale jak zwykle 

większa połowa klasy nie uważa! 

 

Skuteczna kara. 

-Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł 

brudny do szkoły i pani za karę odesłała 

go do domu! 

-I co pomogło? 

-Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna! 

 

To nie jest śmieszne  
 

- 15 % uczniów w wieku 15 lat mieszkających  

w Polsce nie umie czytać ze zrozumieniem. 

 

- Najwięcej wypadków zdarza się polskim 

dzieciom w szkole. Najczęstsze to złamanie 

kończyn (30% zgłoszeń). 

 

- Nasze maluchy spędzają przed telewizorem 

ponad dwie godziny dziennie (bywa, że dłużej). 

 

 

 

HISTORIA  W  PIGUŁCE 
 
1 września 1939 r. - Wybuch II wojny 

światowej 
 

17 września 1939 r. - Atak ZSRR 

(Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich) na Polskę  

 

                 12 września 1683 r. - Jan III Sobieski                         

po         pokonał Turków pod Wiedniem  

            /Wiktoria Wiedeńska/ 

 

11 wrze      11 września  2001 r. -  Atak terro- 

                rystyczny na dwie bliźniacze wieże  

               World Trade  Center w Nowym Jorku 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Czy znasz hobby  
swoich kolegów ? 
 A może w naszej szkole  
jest ktoś z zainteresowaniami 
podobnymi do twoich ? 
 Inez Pogorzelska wyczynowo 

pływa, osiąga sukcesy; 

 Krzysztof Szczytowski zbiera 

figurki postaci historycznych; 

 Aneta Kowalczyk zbiera figurki 

Prosiaczka z „Kubusia Puchatka”; 

 Laura Dziedzicka pisze powieść; 

 Igor Kozieł zbiera miniaturowe 

deskorolki; 

 Jakub Cichecki wędkuje i może  

     o tym opowiadać godzinami; 

 Magda Puchalska interesuje się 

kulturą Indii; 

 Weronika Szczytowska maluje 

i pisze wiersze; 

 Patryk Złotkowski trenuje karate. 
 To miejsce jest dla ciebie, opowiedz nam  

o swojej pasji, a my o tym napiszemy. 
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