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DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,

pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,

aby służba dzieciom 
tym starszym i tym młodszym

zrodziła wiele szlachetnych owoców.

                   Redakcja Szkolnych Plotek
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O NAUCZYCIELACH 

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.

Matka pyta syna:
- Co przerabiali-
ście dziś na chemii?
-

Polonista zwraca się do swojej żony:
- Czy mnie kochasz, najdroższa?
- Oczywiście! - odpowiada żona.
- Całym zdaniem, proszę!

- Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy?
- Bezrobotny.

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...

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Delegacja nauczycieli przychodzi na spotkanie z
ministrem.
- Panie ministrze, my w ogóle nie mamy pieniędzy!
- Trudno... Wchodźcie...

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala:
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy. Ci,
co wiedzą prawą ręką, ci co nie wiedzą lewą...
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WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI NASZEJ SZKOŁY

A. Będziak

M. Kołacz

Wywiad z Panią Ania Będziak
-Szkolne Plotki:Kim Pani chciała zostać jako mała  
 dziewczynka?
-Pani Ania Będziak: Trenerką pływania.
-SP:Jak Pani wpadła na pomysł zostania nauczycielką
 WF-u?Czy ktoś Panią namówił?       -AB:Jak miałam
10 lat,wiedziałam , że pójdę na   AWFiS i zostanę
trenerką pływania. Pomysł zostania nauczycielką WF-
u pojawił się po drodze.
-SP:Co najbardziej lubiła Pani robić w wolnym
 czasie,będąc dzieckiem?
-AB:Wspinać się na drzewa i trzepaki oraz jeździć na
rowerze i na rolkach.
-SP:Czy w dzieciństwie miała Pani najlepszą
przyjaciółkę ?Jak miała na imię?
-AB:Moja przyjaciółka z dzieciństwa mana imię
Agnieszka.Poznałyśmy się ,gdy miałyśmy 3 lata i
przyjaźnimy się do dziś.
-SP:Dziękuję za rozmowę.
                                      Rozmawiała :Inga Rejment

       Wywiad z Panem Marcinem Kołaczem
-Szkolne Plotki:Jakie były Pana zainteresowania?
-Pan Marcin Kołacz:Od dzieciństwa pasjonowałem
się kosmosem, podróżami do innych gwiazd oraz
książkami i filmami science fiction. Chciałbym
doczekać czasów, w których ludzkość zacznie
kolonizować inne planety i układy słoneczne.
-SP:Czy w dzieciństwie miał Pan jakąś ksywkę?
-MK:W szkole byłem samotnikiem i koledzy
najczęściej przypominali sobie o mnie przed
klasówkami:).Dlatego nigdy nie miałem ksywki.I
szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jaka by do mnie
pasowała.
-SP:Jaki był Pana ulubiony przysmak?
-MK:Nigdy nie lubiłem jeść.W dzieciństwie potrafiłem
nie jeść do kolacji(tak , wiem że to nie zdrowo).Za to
wieczorem nadganiałem cały dzień  i obowiązkowo
musiało być danie mięsne.
-SP:Czy był pan dobrym uczniem?
-MK:Zawsze byłem drugi w klasie. Przez całą naukę w
szkole ktoś mnie minimalnie wyprzedzał.Ale nie mogę
narzekać , ponieważ i tak miałem przewagę
szóstek(jak już wprowadzono sześciostopniową skalę
ocen).
-SP:Dziękuję za rozmowę.
               Wywiad przeprowadziła:Inga Rejment

M. Radyko

M.Radyko
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Słoneczko
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Dzieciaki
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