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                 14 PAŹDZIERNIKA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dziękujemy Całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Pracownikom
naszej szkoły za codzienny trud wkładany w naszą edukację i wychowanie. 
W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi, życzymy dużo
zdrowia, wytrwałości, życzliwości  od uczniów oraz  cierpliwości do nas
nieraz krnąbrnej dziatwy :)

http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/szkola/a/dzien-nauczyciela-zyczenia-na-dzien-nauczyciela-2017-wierszyki-tradycyjne-powazne-14102017,12572920/
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Nauczyciel to ktoś bardzo
wyjątkowy, kto potrafi
wykorzystać swoją
pomysłowość, dobroć i
dociekliwy umysł do
wypracowania rzadkiej
umiejętności zachęcania innych
do myślenia, marzenia,
poznawania, próbowania,
działania!(B. Conklin)

Jest jedna najlepsza forma
wyrażenia sympatii
nauczycielowi: uczenie się.
(J. Kurczab)

Zawód pedagoga jest jednym z
najbardziej niewdzięcznych
zawodów na świecie. 
Uczysz wbrew temu, którego
uczysz. (…)
 I jeśli w tym zawodzie jest coś z
powołania, to to, że uczysz
pomimo wszystko wytrwale,
wiedząc, że zostaniesz
doceniona przez ucznia dopiero
w przyszłości.
(Z. Kucówna)

Nauczyciel … to jedna z
najbardziej wyjątkowych postaci
na całym świecie, bo któż inny
mógłby każdego dnia
ofiarowywać to, co w nim
najlepszego, cudzym dzieciom?
(D. Beisser)

                     Najpiękniejsze  złote myśli  o Was Drodzy Nauczyciele :)
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Życzymy wielu pięknych, słonecznych i dobrych dni Wszystkim Naszym
Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły :)
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               DZIĘKUJEMY ZA OKAZYWANE NAM SERCE NA CO DZIEŃ  :)

. żródło:stockfresh.com
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