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CO ROBIĆ JESIENIĄ ?
Koniec lata... to
nie koniec
świata. Zamiast
narzekać na
pogodę, zimno
i w ogóle
czekać tylko do
świąt, warto
cieszyć się 
z tego, co jest
tu i teraz.

Przygotowaliśmy
dla Was
jesienną listę
przyjemności!

Nasze pomysły
na jesień

są uniwersalne.
Można je
zrealizować
samodzielnie,
z rodziną albo
z przyjaciółmi.

Można je
powtarzać co
roku. Albo co
roku robić
nową, bogatszą
wersję listy.

Szukajcie 
z nami
jesiennych
inspiracji!

   
1. Zróbcie ludziki 
z kasztanów 
i żołędzi.

2. Ugotujcie
jesienną
rozgrzewającą
zupę według
nowego
przepisu.

3. Stwórzcie
rzeźbę z dyni.

4. Upieczcie
szarlotkę

albo placek ze
śliwkami.

5. Wybierzcie się
na
energetyzujący
spacer.

6. Kupcie sobie
modny, ciepły
sweter albo
kolorowe
rękawiczki.

7. Sfotografujcie
kolorową jesień.

8. Zaplanujcie
wieczór 
z planszówkami.

9. Ubierzcie dom 
w jesienne
kolory.

10. Zapalcie
podgrzewacze 
z olejkami
zapachowymi.

11. Wypożyczcie
3 książki na
długie jesienne
wieczory.

12. Przygotujcie
domowe czipsy
jabłkowe.

13. Idźcie do
kina.

14. Zaopatrzcie
się w ciepły koc 
i duży kubek na
herbatę.

15. I zakolegujcie
się z jesienią!!!

. .
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THANK YOU TEACHER !

.

Dzień
Nauczyciela, 
a właściwie to
Dzień Edukacji
Narodowej, 
upamiętnia
rocznicę
powstania
Komisji
Edukacji
Narodowej,
która została
utworzona 
z inicjatywy
króla
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego
i zrealizowana
przez Sejm
Rozbiorowy 
w dniu 14
października
1773 roku. 

Co ciekawe,
Światowy Dzień
Nauczyciela
obchodzony
jest rokrocznie
5 października
pod patronatem
UNESCO. 
Dzień ten
proklamowany
został w 1994
roku na
pamiątkę
podpisania 
w 1966
"Rekomendacji
w sprawie
statusu
nauczyciela". 

Warto także
wspomnieć, że
Dzień Edukacji
Narodowej

obchodzi
większość
państw na
świecie.
Przykładowo 
w Albanii
święto to
przypada 7
marca, 
w Argentynie
11 września, 
w Czechach 
i na Słowacji 28
marca, 
a w Meksyku
15 maja.

Wszystkim Pracownikom naszej szkoły, 
w tym jednym z najważniejszych dni 

w roku szkolnym, chcielibyśmy złożyć
najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, wytrwałości, cierpliwości,
sukcesów zawodowych 

oraz zadowolenia z uczniów!

↩ ️Dla belfrów mamy małą niespodziankę 
- TOP 5 - ranking naj(...) nauczycieli 
w naszej szkole, którzy cieszą się sympatią
uczniowskiej społeczności!

Ale nie zapominamy też o naszych
kolegach i koleżankach, którzy chcieliby
poradzić sobie... z wymagającym
nauczycielem!        ⇨

.
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