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Słynne powiedzenia naszych nauczycieli

      Słynne powiedzenia naszych nauczycieli: Tym razem
postanowiliśmy z okazji Dnia Edukacji wybrać słynne powiedzenia
naszych kochanych nauczycieli. 
P. Aneta Mystkowska „Widzę las rąk” „ Ale do czego zmierzam” 
„Jesteście myślami ze mną?” 
P.Ryszard Jarka „ Ale dziewczyny wiedzą o co chodzi” „ Nie mniej
jednak” „ Oczywiście...że nie” "Jeżeli wydrukujemy plik gif na kartce
to on nie będzie się ruszał."
P.Anna Brodzikowska „Niom...” 
P.Beata Narowska „ Moi kochani...” 
P.Agata Rostkowska „Pokażcie mi pracę domową” 
P.Grażyna Kryńska „ Ale co ty robisz?” 
P.Alena Przywoźna „ Jak coś jesz, to podziel się ze wszystkimi” "Я
вас не люблю!!!!!"
P.Marcin Wojciechowski „ Przegrana drużyna składa siatkę”
P.Barbara Siwek „ Proszę państwa” "Dobrze kochani już!!" 
P.Anna Waracka-Zyśk „No co ty”
P.Bogumiła Krasuska "Nie mówię tego dla siebie.. tylko dla was!"
"Słuchajcie, bo tego nikt w szkole średniej nie będzie powtarzał!""Ja
wam do głowy książki nie włożę!"
P.Joanna Sokołowska "Jeśli ktoś myśli o 5 lub 6 na koniec roku to ma
wziąć udział w tym konkursie!" 
P.Alina Janiak "Do zeszytu czwarta i pierwsza kropeczka... a i jeszcze
pierwsze zdanie z drugiej!"
P.Marzena Sobotka "Dobre jak świńskie nóżki w kapuście"
P.Anna Brzózka "A no właśnie"
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             Nauczyciel idealny... Każdy uczeń ma na pewno własny ideał
nauczyciela, którego wybrał spośród grona pedagogicznego lub nadal
go "poszukuje" :) Cecha niewątpliwie ceniona przez wszystkich
uczniów to umiejętność dobrego kontaktu i chęć zrozumienia każdego
z nas. Ważne są też ciekawe, urozmaicone lekcje. Nauczyciel, który
wymaga, lecz przy tym nie jest surowy i w pewnych momentach
potrafi rozbawić klasę to osoba, którą wielu uczniów uważa za
swojego idealnego nauczyciela. Z pewnością każdy uczeń może
wskazać wychowawcę, którego bardzo lubi. Wszyscy nauczyciele
obchodzą  swoje święto, życzymy więc spełnienia w pracy i przede
wszystkim CIERPLIWOŚCI ! :) 

Michalina Gałęziewska

. .

Nauczyciel idealny...
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Wywiad z Panią
Dyrektor

Daria: Jakie były pani marzenia ,kiedy była w naszym
wieku? - 
P. Dyrektor: Nooo… Jak daleko każecie mi sięgać?
Bardzo daleko. Nie wiem ,nie pamiętam. Minęło tyle
czasu, że teraz trudni mi powiedzieć. 
Monika: A co pani zawsze chciała robić? 
P.D: Między innymi w moich marzeniach był zawód
nauczyciela. Ale ogólnie kochałam śpiewać ,to była
moja prawdziwa pasja.
Daria :Czy myślała pani że zostanie kiedyś pani
dyrektorem? 
P.D. 
MonikaNie… O tym wcześniej nie myślałam , decyzja
była podjęta spontanicznie , tuż przed konkursem na
dyrektora, ale przygotowanie się do pełnienia tej funkcji
było długie i pracowite .M.: Co pani lubi w swojej
pracy? 
P.D.: Was przede wszystkim! Kontakt z wami, kontakt z
młodzieżą. No i realizacja zadań i wyzwań, ale przede
wszystkim praca z młodzieżą, kontakt z wami i robienie
dla was wiele dobrych rzeczy. 
Daria: Czy gdyby była możliwość zmiany pracy na
dowolną to by pani ją zmieniła? 
P.D.: Chyba nie. 
Monika: Jak wspomina pani swoich nauczycieli z
podstawówki? P.D. Bardzo dobrze, do dzisiaj jestem
jednym z organizatorów spotkań z kolegami ,
koleżankami oraz nauczycielami ze szkoły podstawowej.
Bardzo fajnie i bardzo ciepło wspominam szkołę
podstawową. 
Daria: Miała pani nauczycieli, którzy najwięcej przekazali
wiedzy? P.D.: No oczywiście że tak! Nauczyciele od
matematyki, śp. moja wychowawczyni ucząca nas
języka polskiego. Bardzo ciepło wspominam, mimo
nawet takich różnych przejść, czasami jak
narozrabialiśmy i karę musieliśmy ponieść ,ale to się
wspomina po latach bardzo miło. 
Monika: Myśli pani, że mogłaby pani robić zupełnie coś
innego niż jako nauczyciel? 
P.D.: Nigdy się nie zastanawiałam nad tym, co
mogłabym robić. Może blok modowy prowadzić
wspólnie z panią Mariolą Pekałowską. Lubię też
fotografować , w chwilach wolnych robie fotoksiążki z
przygód, różnych wyjazdów i to mi sprawia ogromną
satysfakcję. 
Daria: Bardzo dziękujemy, że mimo tylu obowiązków
znalazła Pani dla nas czas.W imieniu wszystkich
redaktorów naszej gazetki chcielibyśmy życzyć Pani z
okazji Dnia Edukacji wytrwałości, spełnienia wszystkich
marzeń i ciekawych wypraw. o naszej pani dyrektor. 

.
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Ulubiony nauczyciel

            Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej chciałabym
wyróżnić i napisać kilka słów o nauczycielce, która uczy języka
angielskiego w naszym gimnazjum. Jest to Pani Alena Przywoźna,
dzięki której bardzo polubiłam język angielski. Do tej pory nie czułam
się pewnie w tym języku obcym, ponieważ miałam dystans i obawę co
do poprawności moich umiejętności. Pani Alena prowadzi interesujące
lekcje oraz dokładnie tłumaczy każdy temat. Na lekcjach języka
angielskiego jest miła, bezstresowa i czasami bardzo wesoła
atmosfera. Nikt nie boi się zrobić zadania choć nie jest pewien co do
jego poprawności, bo wie, że Pani zawsze pomoże i nie będzie
krytykowała. Wcześniej denerwowałam się przed każdą lekcją języka
angielskiego, a teraz cieszę się. Pani Alena jest wyrozumiała,
zabawna, miła i świetnie umie język angielski. Ale jest także
wymagająca. Widać, że zawód nauczycielki sprawia Pani radość.
Szczerze mówi uczniowi nad czym powinien jeszcze popracować.
Uważam, że ta Pani ma bardzo dobre podejście do młodzieży. Moim
zdaniem Pani Alena Przywoźna jest jedną z najlepszych nauczycielek
jakie spotkałam. 

Alicja Nowacka

. .. .
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Życzenia dla wszystkich nauczycieli z
naszej szkoły.

„Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci
na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia
ofiarowywać to, co w nim najlepszego cudzym dzieciom?”
DEANNA BEISSER 
Dla Was drodzy nauczyciele, za to, że macie dla nas dużo
cierpliwości, Za przekazywaną wiedzę i ogromny trud
wkładany w naszą edukację. Za wyrozumiałość i
poświęcenie. Nasze życzenia są szczere i prawdziwe z
serca płynące. 
Taki ogromny bukiet życzeń niewypowiedzianych
przyjmijcie od redaktorów „Dwójeczki”.

. .. .
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