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ŚWIĘTO 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.

                                                            Uczniowie

           Wszyscy nasi kochani nauczyciele
           dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele
           Za naukę, za trud jaki jest wkładany
           przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.
           Życzenia szczere, prawdziwe
           uczniowskich serc płynące.
           Jak świeże kwiaty pachnące,
           kwitnące na naszej polskiej łące.
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NASI KOCHANI NAUCZYCIELE

1.
Miłośniczka przyrody i pięknych kwiatów.
Na jej kapeluszu nie widać maków.
Przez mikroskop patrzy bacznie,
zaraz wykład o fotosyntezie zacznie.

2.
Do herbatki wielki sentyment ma.
Angielska kulturę dobrze zna.
na lekcjach często z uczniami żartuje.
jak trzeba to postawi jedynkę i dwóję.

3.
Często chodzi do kościoła,
ale na wycieczki i zielone szkoły dzieci woła.
Uśmiech na twarzy ma doskonały.
Nauczyciel to wspaniały

Nauczyciele

7.
Z pięknego uśmiechu jest znana.
Z komputerami i ruchem drogowym obeznana.
Jasne włosy ma pięknie ułożone.
Z jej lekcji dzieci są zachwycone.

8.
Ten nauczyciel jest zawsze uśmiechnięty.
Ma blond włosy, często nosi sukienki.
Na rajdy spodnie z reguły zakłada.
Gdy ktoś niszczy naturę, uważa, że to zdrada.

9.
Na zarządzaniu szkołą zna się znakomicie.
Pod jej skrzydłami uczniowie mają klawe życie.
Na lekcjach pokazuje przyrody świat.
Szczególnie z kwiatami jest za pan brat.

5.Na zdjęciu stoi z kłosem,
do dzieci przemawia łagodnym głosem.
Literki uczniom pokazuje.
U niej w dzienniku nie występują dwóje.
6.
Na głowie ma wielkie kukuryku.
Na jej lekcjach nie ma krzyku.
Pierwsze tajniki wiedzy dzieciom przekazuje,
także przyrodnicze konkursy planuje.

Nauczyciele Nauczyciele

4.
Ten nauczyciel lubi kwieciste ubrania.
Z gramatyki układa trudne zadania.
Swoim uśmiechem często czaruje.
Na czytanie książek dużo czasu marnuje.
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10.
Na boisku i przed aparatem wariuje,
różne triki z piłką pokazuje.
Do zawodów lekkoatletycznych przygotowuje.
Gdy ktoś słabo ćwiczy, dostaje dwóję.

11.
Kiedyś w świetlicy pracowała,
teraz specjalistką od duszy została.
Między uczniami gasi spory.
Najsmutniejszym dzieciom poprawia humory.

12.
Jak napisać "pszczółka" na pewno wie.
Pracując w samorządzie dwoi się i toi.
Z klasami sportowymi pracuje,
ich gramatykę, ortografię szlifuje.

13.
Trójkąty, kwadraty i kółka
tego nauczyciela najlepsza spółka.
Każde trudne zadanie rozwiąże,
w szerzeniu demokracji też pomoże.

14.
W każdym calu humanistka to jest.
Pod jej kierunkiem uczeń napisze każdy test.
W mikołajki Turniej Humanistyczny organizuje,
każdy uczeń języki, sztukę, historię wtedy
szlifuje.

15.
Na tego nauczyciela zawsze można liczyć.
Na lekcjach mnożenie, dzielenie trzeba ćwiczyć.
Uśmiechy na prawo i lewo rozdaje, 
na każdy problem receptę podaje.

16.
Jej sercu niezwykle jest bliska
Literatura, kultura brytyjska.
Blond włosy często ma rozpuszczone,
a serce miłością, dobrocią rozpalone.

17.
Opiekuje się najmłodszymi uczniami.
Na świat patrzy szeroko otwartymi oczami.
Na zdjęciu za okularami je chowa.
Czasem w chmurach bywa jej głowa.

18.
Najczęściej można ją spotkać w gabinecie,
dobrze czuje się przed komputerem i w necie.
Niekiedy na uroczystościach przemawia.
Dobrej rady, pomocy nie odmawia.
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WYWIAD Z PANIĄ ADRIANNĄ MADEJSKĄ - NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
R: Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?
P. M.: Chciałam mieć taką pracę, w której mogłabym rozwijać się intelektualnie i twórczo. Motywacją był również fakt, że jest to praca potrzebna społecznie.
Ogólnie mówiąc, przyświecały mi same szczytne idee, ponieważ jestem niepoprawną idealistką.
R: Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność?
P.M.: Tak, lubię młodzież. Mam nadzieję, że możemy się od siebie nawzajem wiele nauczyć. Niemniej jednak, praca z młodzieżą to czasem wielkie
wyzwanie. Kiedy uda mi się mu sprostać, mam wtedy ogromną satysfakcję.
R: Ile lat uczy Pani języka angielskiego?
P.M.: W szkole 11 lat.
R: Jakie było Pani największe osiągnięcie w zawodzie nauczyciela.
P.M.: Kiedyś przyszła do mnie mama jednego niepokornego ucznia, z którym miałam dzień wcześniej trudną choć szczerą rozmowę. Myślałam, że coś się
stało. Ona jednak powiedziała mi, że jej syn po wczorajszym powrocie do szkoły powiedział: „Mamo, pani od angielskiego jest moim najlepszym
przyjacielem!” Ogromnie mnie to ucieszyło. Cały czas uśmiecham się, jak o tym mówię. Długo myślałam o całym tamtym wydarzeniu jako o moim
największym sukcesie pedagogicznym. A moje sukcesy dydaktyczne, czyli dobre wyniki uczniów w konkursach z języka angielskiego, zostały zapisane na
świadectwach poszczególnych uczniów i niech w tej formie idą sobie w świat.
R: Czy Pani sprawia trudność nauczanie dzieci i młodzieży języka angielskiego?
P.M.: Chyba nie powiedziałabym, że sprawia mi to „trudność”, ale mogę powiedzieć, że nauczanie to trudne zadanie, albo raczej trudna zagadka. Tak
właśnie podchodzę do swojej pracy. Staram się znajdować jak najlepsze rozwiązania, ulepszać swoje metody pracy, wymyślam nowe zadania. Trudność tej
zagadki wzmaga również to, że każdy uczeń jest inny. Ja jednak lubię zagadki i lubię ludzi, tak więc nauczanie daje mi dużo satysfakcji.
R: Dziękujemy za rozmowę
                                                                                                                                                                                                       Rozmaili: Oskar i Ola

WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ KUCHARSKĄ- NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII  

R: Jest Pani polonistką, a zdecydowała się Pani uczyć również historii? Dlaczego?
P. K. Wybrałam historię na drugi przedmiot nauczania, ponieważ polski i historię łączy wiele treści, np. w klasie piątej na historii poznaje się dzieje starożytnej
Grecji, a na języku polskim czyta mity.
R: Czy lubiła Pani uczyć się historii, kiedy sama była uczennicą?
P.K: Jako uczeń lubiłam uczyć się historii. Zawsze fascynowały mnie dawne czasy, lubiłam też czytać powieści historyczne, np. Alexsandra Dumas..
R: Co sprawiało Pani najwięcej problemów w uczeniu się tego przedmiotu?
P.K: Największym problemem było zapamiętywanie wielu dat i nazwisk.
R: Jakie rady może dać Pani uczniom, żeby uczyli się historii łatwiej i przyjemniej?
P.K: Radziłabym uczyć się systematycznie, bo trudno jest opanować w krótkim czasie np. wiedzę o średniowieczu. Warto stosować mnemotechniki.
Najlepiej po prostu polubić ten przedmiot.

Rozmawiała: Zosia
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Kwiaty dla Pani
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