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W numerze: 
 

 Dzień Nauczyciela 

czyli Dzień Edukacji Narodowej – 

skąd pochodzi? 

 Typy Nauczycieli –  

którego lubisz najbardziej?  

 To czego uczą nauczyciele  

 Sześć codziennych nawyków  

szczęśliwych nauczycieli 

 Horoskop nauczycielski 

 Co warto przeczytać? 

 Humor  

 

 
 

Drogi Nauczycielu! 
Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy dużo szczęścia i radości 

 z wykonywanej pracy. 

Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. 

        Niech Wam sprzyja los, zdrowie i radość  

w tej niełatwej pracy! 

                   Redakcja gazetki Radar 

 

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej – skąd pochodzi? 

 

14 października Dzień Edukacji Narodowej inaczej zwany 

Dniem Nauczyciela jest świętem nauczycieli, wychowawców 

oraz pedagogów. 

Święto znane niby wszystkim, a w szczególności uczniom, 

ale skąd pochodzi i jak obchodzimy go w Polsce? 

 

Skąd się wzięło? 

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w rocznicę powstania 

w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. 

Komisja Edukacji Narodowej została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zajęła 

się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. 
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Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych 

poprzez gimnazja, aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono 

elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego i wychowanie obywatelskie. 

Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. 

Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne.  

Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły 

kształcące pedagogów. Zreorganizowane zostały też szkoły wyższe: Akademia Krakowska i  Akademia 

Wileńska. Niestety utrata przez Polskę niepodległości położyła kres Komisji Edukacji Narodowej. 

Historia obchodzenia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Wtedy też odbyła się 

Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której ustalono, że dzień 20 listopada będzie 

Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. W 1972 roku natomiast wprowadzono 

Dzień Nauczyciela, który przypadał w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej czyli 

14 października. W 1982 roku w miejsce Dnia Nauczyciela wprowadzono Dzień Edukacji Narodowej. 

 

Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest 5 października 

Ciekawostką jest, że Światowy Dzień Nauczyciela jest świętowany 5 października pod patronatem UNESCO. 

Światowy Dzień Nauczyciela został przyjęty w 1994 roku w ramach upamiętnienia podpisania „Rekomendacji 

w sprawie statusu nauczyciela” z 1966 roku. 

Większość państw na świecie obchodzi swój Dzień Edukacji. Na przykład u naszych sąsiadów w Czechach 

i na Słowacji jest to 28 marca, w Albanii święto to przypada 7 marca, w Hiszpanii 27 listopada, a w Chinach 

10 września. 

W szkołach i innych placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się zazwyczaj 

uroczyste akademie, przedstawienia i inne wydarzenia. Ponadto z tej okazji Minister Edukacji Narodowej wręcza 

nauczycielom złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody 

Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  
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Typy Nauczycieli – którego lubisz najbardziej?  
 

Bycie nauczycielem to wyzwanie! Każdy ma swój styl bycia i przekazywania wiedzy, a my doceniamy zazwyczaj 

tych, którzy się wyróżniają i zapamiętujemy ich na lata. 

 

Nauczycielka tuż po studiach – zazwyczaj ambitna i pełna pasji do pracy. Nie straszne jej zarwane noce 

z powodu przygotowywania materiałów na następny dzień. Otwarta i życzliwa, przez licealistów i studentów 

lubiana głównie za piękny uśmiech. Uczennice widzą w niej wzór do naśladowania, a uczniowie są wpatrzeni 

jak w anioła. Niestety: często ignorowana przez klasowych łobuzów, którzy wykorzystują jej przyjacielskie 

podejście i celowo ją denerwują. Ostatecznie: darzymy ją sympatią i doceniamy skuteczne przekazywanie 

wiedzy.  

 

 

Wyluzowany nauczyciel – typ kumpla, z którym można konie kraść. 

Przyjacielski i gadatliwy – można z nim pogadać o wszystkim, np. o 

najnowszych amerykańskich serialach, poza tym niezły z niego 

zgrywus. Czasem pod koniec lekcji przypomina sobie, że przecież 

trzeba jeszcze zrealizować temat! Na przerwach zaczytuje się w 

najnowszej powieści albo lajkuje zdjęcia swoich uczniów na 

facebook’u! Zaraża pozytywnym podejściem do życia, organizuje 

koła zainteresowań i z bólem serca stawia jedynki na oblanym 

sprawdzianie.  

 

Wymagający belfer – to typ nauczyciela, z którym lepiej nie zadzierać. Nie ważne czy ma 30, 40 czy 50 lat – 

na jego lekcjach panuje cisza jak makiem zasiał i boimy się głośniej odetchnąć. Jego powiedzonka i puenty 

głupich wypowiedzi są legendarne i wywołują salwę śmiechu… ale dopiero na przerwie, kiedy już nie słyszy! 

Przekazuje rzetelną wiedzę i jest niezwykle wymagający. To on uczy nas i przedmiotu i życia, gdzie nie ma 

przecież taryfy ulgowej. Dopiero po latach doceniamy, jak dobrym był nauczycielem. 

 

 

 

Zwariowany naukowiec – często fizyk, chemik albo biolog. Przeprowadzone przez 

niego doświadczenia w czasie lekcji są najlepszą częścią dnia w szkole i zachwycają 

kolejne pokolenia. Skomplikowane prawa natury potrafi wyjaśnić jako oczywiste 

rzeczy. Czasem jest w nim coś z surowego belfra, a innym razem potrafi tryskać 

humorem i bywa bardzo przyjacielski. Często buja w obłokach lub snuje filozoficzne 

refleksje. Jest nieprzewidywalny – na jego lekcjach nie można się nudzić! 

 

 

 

 

 

Nauczyciel zawodu – często autorytet, zwłaszcza jeśli naucza zawodu w praktyce. Wszystko, czego się ima, 

działa jak w zegarku… Tym bardziej uczniowie są zawiedzeni, kiedy im ta sama czynność nie wychodzi. Jednak 

swoje doświadczenie i wiedzę potrafi przekazać skutecznie i z pasją nawet komuś, kto ma dwie lewe ręce. 

Jednocześnie jest jak dobry wujek, do którego zawsze można udać się po radę. Doświadczony zawodowo i mądry 

życiowo. 
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Wesoła ciepła nauczycielka – często pani pomiędzy czterdziestym 

a pięćdziesiątym rokiem życia. Jej lekcje są dość schematyczne 

i przewidywalne, jednak wszyscy ją lubią, bo emanuje z niej pozytywna 

energia i ciepło. Potrafi się zagadać i opowiadać pół lekcji o swoim 

kocie lub dziewczynie syna. Można u niej jeść kanapki i pić herbatę – 

przecież wyznaje zasadę, że szybkie jedzenie podczas przerwy jest 

niezdrowe! To typ dobrej cioci, która pomoże w potrzebie i pocieszy po 

niezaliczeniu sprawdzianu. 

 

 

Surowa pani profesor – dzięki  jej wymaganiom  dogadujesz się z szatniarką, żeby 3 minuty wcześniej 

zadzwoniła na przerwę, kiedy akurat masz „tę” lekcję. A jednak to dzięki jej metodom i zajęciom w końcu coś 

zostaje ci w głowie. Poza tym surowa pani profesor to tak naprawdę dobra dusza, a jej wymagająca postawa jest 

przejawem troski o twój rozwój i naukę podstawowych zasad kultury. 

 

 

 

Poczciwy profesor przed emeryturą – często znajduje się wśród ulubionych 

nauczycieli. Jego wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają mu na 

prowadzenie niesamowicie ciekawych wykładów. Potrafi skarcić spojrzeniem, ale 

tak naprawdę jest dobroduszny, a emanująca od niego mądrość życiowa przyciąga 

jak magnes. Typ opowiadacza historii – jego doświadczenie pomaga mu sypać 

zabawnymi dygresjami jak z rękawa. Żałujemy, kiedy odchodzi na emeryturę 

i zapamiętujemy jako autorytet. 

 

 

 

 

To czego uczą nauczyciele  
 

Nauczyciele spędzają mnóstwo czasu z uczniami podczas całego roku szkolnego. W wyniku setek codziennych 

interakcji, wywierają oni wpływ na swoich uczniów i  wielokrotnie wykorzystują to, by przekazywać wiedzę 

o tym, co w życiu ważne. Takie lekcje życia okazują się niejednokrotnie ważniejsze, niż podręcznikowa wiedza 

przekazywana na co dzień. 

Nauczyciele wykorzystują zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie sytuacje, by przekazać ważne prawdy 

życiowe. Te pośrednie dużo bardziej zapadają w pamięci, odnoszą się często do sytuacji, która miała miejsce, 

do wypowiedzianych słów czy też jakichś mniej lub bardziej pożądanych zachowań. Bywa tak, że bodźcem 

do rozwinięcia tematu może być 

pytanie ucznia czy też temat lekcji. 

Wówczas przestajemy być 

nauczycielami przedmiotu 

i automatycznie zmieniamy się 

w uważnego słuchacza, doradcę, 

współrozmówcę z troszkę większym 

bagażem doświadczeń 

i rozmawiamy o tym, czego nie ma 

w podręcznikach. Przerabiamy nasze 

szkolne lekcje życia. 
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Istnieje wiele prawd, przekonań, postaw, na które warto zwrócić uwagę naszych wychowanków, bez potrzeby 

ingerencji w świat ich rodzinnych wartości. Oto niektóre z nich: 

Możesz być kimkolwiek chcesz 
Brzmi jak frazes? Być może, ale to wartościowa lekcja, której nie możemy zaniedbać. Z doświadczeń doskonale 

wiemy, że rodzina, miejsce zamieszkania, środowisko to czynniki, które w dużym stopniu determinują nasz los. 

Gdy uczeń z różnych powodów rodzinnych, materialnych czy osobowościowych traci wiarę, tym większa nasza 

rola. Nigdy nie wolno nam poddawać się i tracić nadziei na dotarcie do ucznia, by pomóc mu przezwyciężyć 

trudności, zapewniając wiarę że jest w stanie osiągnąć wiele i być tym, kim chce.  

 

 
 

Współpraca z innymi przynosi korzyści wszystkim 
Współpraca w grupie jest niezwykle ważną umiejętnością. Szkoła to z reguły miejsce, gdzie po raz pierwszy 

mamy okazję pracować razem. Umiejętność pracy w grupie jest niezbędna do sukcesu. Uczniowie muszą 

wiedzieć, że indywidualna praca każdego z nich przyczynia się do sukcesu grupowego. Z drugiej strony, jeśli 

jedna część zawiedzie, ktoś zrezygnuje z zadania, nie wykonuje go właściwie, wówczas wszyscy na tym tracą. 

To doskonała lekcja odpowiedzialności. 

 

Dobre decyzje prowadzą do sukcesu 
Podejmowanie dobrych decyzji jest zasadnicze dla indywidualnego sukcesu, choć nie zawsze jest to najłatwiejsza 

decyzja. W wielu przypadkach bywa najtrudniejsza. Uczniowie powinni być nagradzani, chwaleni 

za dokonywanie dobrych wyborów, tak często jak to tylko możliwe. Nauczyciele mogą pomagać uczniom tak, 

by pewien nawyk w rozsądnym ich podejmowaniu towarzyszył im całe życie. 

 

Złe decyzje prowadzą do poważnych konsekwencji 
Oczywiście nie wszystkie, ale większość z nich. To ważna życiowa lekcja. Podejmowanie decyzji towarzyszy 

nam na każdym kroku. To nasza codzienność począwszy od wyboru ubrania, po sposób reakcji czy zachowanie. 

Powinniśmy uczyć uczniów podejmowania przemyślanych decyzji, bez pośpiechu i zbędnych emocji. Powinni 

też być przygotowani na to, że zawsze będą musieli zmierzyć się  z konsekwencjami swego postępowania. 

 

Szanuj innych, a będziesz szanowany 
Dobrzy nauczyciele dają dobry przykład. Okazują swoim uczniom szacunek, wiedząc że tym sposobem 

uczniowie będą ich szanowali. Często mamy do czynienia z uczniami, którzy pochodzą ze środowisk, 

w których szacunek nie jest zbyt popularną rodzinną wartością. Szkoła może być wtedy jedynym miejscem, gdzie 

szacunek jest okazywany i oczekuje się, że uczeń będzie ten szacunek okazywał innym.  
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Ciężka praca się opłaca 
Ci którzy ciężko pracują zazwyczaj wiele osiągają. Nauczyciele 

doskonale wiedzą, że jedni uczniowie są bardziej utalentowani niż 

inni, ale nawet ci super zdolni nie osiągną zbyt wiele jeśli będą 

leniwi. Jest prawie niemożliwe osiągnąć sukces w czymkolwiek 

jeśli nie jesteś gotów pracować ciężko. 

 

 

 

 

 

Jak wiele można  nauczyć się na błędach 
Nikt z nas nie jest doskonały. Wszyscy popełniamy błędy, ważne jednak czy wyciągamy z nich jakieś wnioski. 

Tak jak nie ma perfekcyjnego nauczyciela, tak samo nie istnieje też perfekcyjny uczeń. Nasi podopieczni 

popełniają błędy i rolą nauczyciela jest wskazanie błędu, tak by został on zrozumiany, naprawiony 

i przepracowany, według strategii które sprawiają, by tych błędów więcej nie powtarzać i wyciągnąć z nich 

naukę na przyszłość.  

 

Różnice powinny zostać zaakceptowane 
Zastraszanie i przemoc to największy problem współczesnej szkoły. U jego podstaw często leży brak 

umiejętności zaakceptowania różnic w zachowaniu, wyglądzie i sposobie reagowania innych. Świat wokół nas 

pełen jest niepowtarzalnych, wyjątkowych jednostek. Te różnice, niezależnie jakie one są, powinny być 

zauważone, wyjaśnione i zaakceptowane. W wielu szkołach naukę na temat różnic wplata się w naturalny tok 

lekcji, by uczyć jak szanować inne osoby różniące się od nas. 

 

Pozostań wierny sobie 
Ostatecznie i tak to, co myślą o tobie inni, ma małe znaczenie. Nasze decyzje nie mogą być podyktowane 

pobożnymi życzeniami innych. Nauczyciele muszą uświadamiać uczniów, że postępowanie według czyiś 

oczekiwań, w celu zdobycia uznania, pozycji w grupie nie wiedzie do niczego dobrego. Należy raczej uczyć 

zaufania sobie, swoim instynktom, swojej wiedzy, ustalonym celom, by ostatecznie być wiernym sobie, budując 

poczucie własnej wartości. 

 

Jesteś wyjątkowy 
To chyba najważniejsza wiadomość, jaką powinien przekazać nauczyciel 

swoim uczniom i ich rodzicom. Każdy z nas ma swoje  talenty i cechy, 

które czynią nas wyjątkowymi. Zbyt wiele dzieci czuje się nieważnych, 

niedowartościowanych. Powinniśmy za wszelką cenę starać się wzbudzić 

w nich wiarę w siebie i budować poczucie wartości. 

Nikt z nas nie jest nauczycielem jednego przedmiotu. Oczywiście, uczymy 

języka polskiego, matematyki, biologii czy geografii ale każdy z nas na co 

dzień przekazuje uczniom o wiele więcej niż wiedzę z zakresu programu 

nauczania.  

To od nas w dużej mierze zależy, na ile zaangażujemy się w naukę „poza 

podręcznikową”. Jak daleko pozwolimy odejść sobie „od tablicy” i odłożyć 

książki na bok, by poruszyć kwestie które są istotne, ponieważ kształtują 

charakter, poglądy i postawy naszych uczniów.  

Pracujemy z ludźmi, którzy wkrótce  będą samodzielni i chcąc nie chcąc 

mamy na nich wpływ.  Niech zatem nasze lekcje będą czymś więcej niż wykładem dla anonimowej publiczności, 

a wówczas z całą pewnością zyskają na tym wszyscy.  
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Sześć codziennych nawyków szczęśliwych nauczycieli  
 

Wszyscy ich znamy. Uśmiechają się za każdym razem, gdy spotykasz ich w korytarzu.  

Są radośni, zmotywowani i tryskają energią. Zawsze znajdą chwilę, by zapytać jak ci mija dzień. Rzadko kiedy 

przekazują negatywne informacje. Uwielbiają ich zarówno uczniowie, jak i rodzice. Ich główny znak 

rozpoznawczy? Kochają swoją pracę. I to widać. 

Praca w szkole to emocjonalny rollercoaster. Bywają lata, gdy czujesz się jednym z tych szczęśliwców i inne, 

gdy właśnie im zazdrościsz. Niezależnie od tego, po której stronie jesteś – jedno jest pewne: twoje pozytywne 

nastawienie jest twoim codziennym wyborem, którego dokonujesz z chwilą, gdy przekraczasz próg budynku 

szkoły. 

Pewnie, że jest ciężko. Doskonale wiemy, jak trudno jest czerpać radość i kochać to co robimy i właśnie dlatego 

musimy być pozytywni. To nasze drobne codzienne wybory decydują o tym, czy wracamy do domu 

ze spuszczoną głową, powłócząc od niechcenia nogami, czy jesteśmy zadowoleni i z uśmiechem na twarzy 

witamy swoich domowników. 

 

Oto kilka codziennych nawyków szczęśliwych nauczycieli: 

 

 

 

Witaj się z uczniami 

Każdego dnia witaj ich uśmiechem, miłym słowem. Zwracaj się do nich serdecznie, 

po imieniu. To sprawia, że oni również uśmiechają się na twój widok. Zauważ ucznia, 

który wrócił po dłuższej nieobecności. Powiedz mu, że miło go widzieć. Niejeden 

dzieciak, który być może miał ciężki poranek, poczuje się otoczony troską.  

 

 

 

Odłącz się od scenariusza lekcji 

Nie mówimy tu o wyrzucaniu planów dydaktycznych przez okno, czy też rezygnacji z konspektów. Ważne jest, 

by prowadzić lekcję na tyle elastycznie, by nie być jego niewolnikiem. Zrób przerwę na dyskusję, która się 

wywiązała. Wykorzystaj ciekawe pytanie, które zadał uczeń. Skorzystaj z pomyłki, przejęzyczenia czy błędu, 

który może być świetnym przykładem do nauki. Nauczanie jest sztuką. To trochę tak, jak bycie uważnym 

choreografem. Nauczyciel powinien doskonale wyczuwać rytm lekcji zmieniający się każdego dnia 

i dopasowywać do niego nauczane kroki. 

 

Doceń poczucie humoru 
Uczniowie są zabawni. Po prostu tacy są z natury. Poczucie humoru na lekcjach 

z młodzieżą jest jeszcze ważniejsze. Jeśli nie odnajdziesz humoru w codziennych 

sytuacjach, jeśli nie potrafisz spojrzeć na siebie z dystansem, ten zawód 

najprawdopodobniej nie jest dla ciebie. To nie tajemnica, że nauczyciele lubią przy 

lunchu dzielić się opowieściami z cyklu: „Słuchaj, nie uwierzysz, co… !”. Ileż 

to zabawnych sytuacji wydarza się na lekcjach!  Śmiej się zatem często, 

nie zapominając o tym, że twoja praca jest jedną z najlepszych na świecie. 

 

Dziel się pozytywnymi spostrzeżeniami 

Informacja zwrotna, krótki mail, rozmowa telefoniczna z rodzicem, w której przekazujesz coś pozytywnego 

o uczniu czyni cuda.  Przełam stary zwyczaj telefonowania do rodziców gdy uczeń nabroił. Przeciwnie – 

wykorzystaj każdą sytuację, by dzielić się tym, co pozytywne z rodzicami.  Pozytywna energia ma to do siebie, 

że raz przekazana, wróci do ciebie ze zdwojoną siłą. Naprawdę. 
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Zaprzyjaźnij się 

Nauczanie to nie tylko relacja z uczniami. Aby w pełni 

zdrowia  przetrwać jako nauczyciel potrzebujesz dobrej relacji 

z innymi nauczycielami. Nieważne jaką formę wzmocnienia więzi 

wybierzesz. Ważne, by potrzeba interakcji i relacji została 

zaspokojona, a z pewnością przyniesie ci to dużo więcej radości 

i poczucia spełnienia w twojej pracy. 

 

 

 

 

 

Zostaw pracę w pracy 
Każdy z nas wie, jak trudno jest zostawić pracę w pracy. Dlaczego? 

Dlatego, że nie ma absolutnie możliwości, by zrobić wszystko 

w ciągu szkolnego dnia. Czy musimy zabierać prace ze sobą 

do domu? To w większości przypadków nieuniknione. Ale postaraj 

się zostawić swoją nauczycielską torbę w samochodzie choć raz. 

Świat się nie zawali jeśli to, co masz zrobić dzisiaj, zrobisz jutro 

albo następnego dnia. 

 

 

 

 

Horoskop nauczycielski 
 

    Jeśli Twój nauczyciel okaże się zodiakalnym BARANEM, to nie martw się. 

Jest on wymagającym typem, ale na klasowe głupoty patrzy z przymrużeniem 

oka. Wszystko ma jednak pewne granice. Nie podkładaj mu pinezek na krzesło 

i nie śpij w czasie lekcji. Takie ekscesy bardzo go rozdrażniają i w ramach odwetu 

zapowiada zazwyczaj błyskawiczną kartkówkę. Na lekcje wychowania 

fizycznego z tym nauczycielem zakładaj zawsze czyste skarpety i biały 

podkoszulek. Najczęściej sprawdza numery z pierwszej dziesiątki. We wtorki 

i piątki chodzi zły jak osa. 

   Gdy okaże się, iż Twój nauczyciel należy do grona czterech 

zodiakalnych BYKÓW to pamiętaj, że ten typ lubi uczniów robiących dobre 

wrażenie. Postaraj się być aktywistą. Pomimo, że nie pachniesz wiedzą, zgłaszaj 

się do odpowiedzi bez przerwy, rób gazetki klasowe i nie zapominaj o podlewaniu 

kwiatków. W ten sposób zdobędziesz punkty, które pozwolą Ci bezstresowo 

przetrwać do końca roku. Unikaj nauczyciela języka polskiego, ponieważ 

namawiać Cię będzie do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim. Najczęściej 

pyta numery: 2,16,18 w dni tygodnia zaczynające się na literę p. Lubi kolor żółty 

i zielony, ale ma uczulenie na pył kredowy. 
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   By wkraść się w łaski nauczyciela spod znaku BLIŹNIĄT, a jest ich w naszej 

szkole troje, co razy dwa daje sześcioro, prowadź z nim intelektualne pogawędki 

podczas przerw lekcyjnych. Na zajęcia przynoś często encyklopedie multimedialne 

do wykorzystania, a wierz mi, ze ten trud się opłaci. W każdej podbramkowej 

sytuacji będziesz mógł liczyć na swego belfra. Z nim również wyruszysz na niejedną 

udaną wycieczkę i zatańczysz kankana na klasowej dyskotece. Dbaj szczególnie o 

właściwe relacje z anglistą. Najczęściej pyta w środy numery parzyste, dlatego w 

ten dzień przychodź odziany w zieloną bluzę z różowym słoniem. Jego mocna strona to pozytywne 

nastawienie do życia, a słaba – pociąg ku ploteczkom. 

   Jeśli Twój nauczyciel okaże się zodiakalnym RAKIEM, to na pewno będziesz 

miał trudności z rozgryzieniem jego charakteru. Rzuci Ci się w oczy jego dziwne 

zachowanie podczas szkolnego apelu. Po kilku dniach dowiesz się, że twój belfer 

zakochał się po uszy w nowym nabytku grona pedagogicznego. Postaraj się 

wówczas nie wpływać na jego układ nerwowy i po cichu trzymaj kciuki za 

szczęście. Wyjątkowo intensywnie współpracuj z nauczycielem przyrody. 

Najczęściej pyta numery: 3, 13, 23 w dni z silnymi wyładowaniami 

atmosferycznymi, ale oceny poprawiaj w przedostatni dzień miesiąca. 

   Gdybyś trafił w naszej szkole na lekcję zodiakalnego LWA, czyli około trzech 

nauczycieli w naszej szkole, to pamiętaj, że Twój pedagog nie znosi sprzeciwu, 

toteż nie wychylaj się z własnym indywidualnym spojrzeniem na dany problem. 

W czasie klasówek nie daj się przyłapać na ściąganiu. Chwal nauczyciela za modny 

ubiór i ciekawą propozycję zorganizowania wystawy 

o patronie szkoły. Ten typ wymaga takiej oprawy. Wzorowo zachowuj się 

zwłaszcza na lekcjach języka polskiego, by nie narazić się na opinię lenia. Strzeż 

się pytania w środy i piątki, jeśli jesteś numerem nieparzystym. Najlepszy prezent dla Twojego nauczyciela 

to indyjska łapka do drapania pleców. 

   Jeśli Twój nauczyciel jest zodiakalną PANNĄ, czyli należy do grona dwóch osób 

spod tego znaku, to jego lekcje dodaj do ulubionych. Spodoba Ci się jego nietypowe 

podejście do sposobu prowadzenia zajęć. Belfer postara się być kumplem całej 

klasy i nie będzie wstawiał do dziennika żadnych złych ocen. Jest typem wiecznego 

luzaka, lubi się spóźniać, ma optymistyczne podejście do życia. Uważaj na 

nauczyciela informatyki. Najczęściej pyta numery z pierwszej dziesiątki. 

   Gdy los zetknie Cię z zodiakalną WAGĄ, to z tym belfrem będziesz miał same 

problemy. Bez przerwy podnosi poprzeczkę i motywuje Cię do solidnego kucia. 

Nie przynosi to jednak zamierzonych przez niego efektów. W swych działaniach 

jest konsekwentny i sprawiedliwy.  Nie ziewaj notorycznie na lekcji, bo pewne 

zasady wzajemnego szacunku obowiązują również w relacjach nauczyciel-uczeń. 

Jeśli jest nauczycielem muzyki, to przejdziesz z nim przez trudy szkolne ze 

śpiewem na ustach. Najczęściej pyta co trzeci numer w dzienniku w poniedziałki i 

piątki. Oceny poprawiaj tylko wtedy, gdy jest w dobrym humorze. 
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   Jeśli Twój nauczyciel zalicza się do trojga zodiakalnych SKORPIONÓW, to da 

się z nim żyć i miło spędzić czas. Zajęcia lekcyjne w jego wykonaniu to wielka 

doza wiedzy, ale też pogawędka na ciekawe dla młodzieży tematy. Jeśli na lekcji 

nie starcza mu czasu, to rozmowy przenosi do pobliskiej pizzerii. Nie stresuje 

klasy i nie stosuje represyjnych kartkówek. Jest duszą sympatyczną i przyjazną 

uczniowi. Niekiedy mogą jednak powiać niesprawiedliwe wiatry. Pyta 

w poniedziałek i czwartek dany dzień miesiąca. Lubi pomagać cierpiącym i łatwo 

łapie zadyszkę. 

   Gdy Twój nauczyciel zalicza się do zodiakalnych STRZELCÓW, czyli do grona 

trzech nauczycieli z naszej szkoły, to z tym belfrem będziesz miał same problemy. 

Nie lubi wagarowiczów i złości się, gdy źle trzymasz długopis w ręku. Musisz 

wykazać się dużą cierpliwością i pokorą. Nie daj się sprowokować, a na lekcje 

przynoś starannie odrobione zadania domowe. Unikaj wpadki 

u nauczyciela historii. Chyba nie chcesz opracować drzewa genealogicznego jego 

rodziny? Uważaj w drodze do szkoły, bo pech jest zwiastunem niepowodzenia na 

jego lekcjach. Odpowiadaj zawsze z talizmanem w dłoni i mów „Na zdrowie”, gdy kichnie, ponieważ 

często łapie katar. 

   Jeśli twój nauczyciel jest zodiakalnym KOZIOROŻCEM, to na jego lekcjach 

panuje przyjemny chaos i mile brzmiąca dla ucha atmosfera. Starania Twojego 

belfra o wprowadzenie dyscypliny w klasie są kompletnie bezowocne. Nie właź 

mu jednak na głowę, bo wszystko ma swoje granice. Łagodny jak baranek może 

się zmienić w groźną panterę. Uważaj szczególnie na nauczyciela religii. 

Najczęściej odpytuje numery: 6, 12, 18. Jego życiowe motto: czas to pieniądz. 

   Gdy nauka w szkole zaprowadzi Cię w ręce jedynego WODNIKA, to pamiętaj, 

że ścisłe przestrzeganie zasad szkolnych jest dominującą cechą Twego belfra. 

Żadnego „lelum polelum”. Postaraj się zadbać o swój pozytywny wizerunek 

ucznia. Nie spóźniaj się na lekcje, bo Twój dzienniczek spuchnie od uwag. Uważaj 

szczególnie na nauczyciela plastyki i na jego zajęcia przynoś systematycznie 

farby i klej. Najczęściej odpytuje numery: 4, 16, 20. Jego ulubione kolory to biały 

i czerwony, dlatego oceny poprawiaj założywszy uprzednio czerwoną apaszkę. 

   Jeżeli Twój nauczyciel okaże się RYBĄ, to wygrałeś los na loterii. Na jego 

lekcje chodzisz chętnie i nie planujesz wagarów. Twój belfer to typ 

uduchowionego romantyka, czyli istoty przyjaznej otoczeniu. Unika stawiania 

ocen niedostatecznych i rozsądnie podchodzi do ilości zadawanych prac 

domowych. Uwzględnia też prośby uczniów o przełożenie klasówki na inny 

termin. Uważaj szczególnie na nauczyciela matematyki. Twoje chichoty pod 

ławką doprowadzają go do szewskiej pasji. Najczęściej pyta numery: 3,10,17. 

Jest groźny we wtorki i piątki. Pamiętaj, żeby w jego obecności nie żuć gumy. 
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Co warto przeczytać? 

 

Prezentujemy książki warte polecenia zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.   

Może będzie to dobra forma spędzania długich, jesiennych wieczorów?   

Zapewniamy, że te historie Was rozgrzeją, otulą niczym koc i napełnią nadzieją.                        

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                    

mailto:annarokita@onet.eu
mailto:osak-katarzyna@wp.pl


 

RADAR  PUSTKÓW 
Gazetka szkolna  Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 

Opiekunowie: Anna Rokita  annarokita@onet.eu 
Katarzyna Osak  osak-katarzyna@wp.pl 

                                       

 

Pustków Osiedle 34a,      39 - 206 Pustków Osiedle,     tel./fax (014) 681 87 39,         zszpustkow.edu.pl        Kwartalnik.  Wydanie z dnia  07.10.2021   Strona 12     

Humor 

 
 

 

 

 

Na lekcji Jasio pyta panią od biologii : 

- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć nóg i wyłupiaste czarne oczy? 

- Nie wiem ..... 

- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani po ramieniu! 

 

 

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta. 

- Co się stało? 

- Tam... nasz nauczyciel... 

- Wypadek?! 

- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 

 

 
 

 

Nad szkolną gazetką pracował zespół dziennikarsko – czytelniczy uczniów ZSZ w Pustkowie – Osiedlu.  

Przy redagowaniu gazetki korzystaliśmy z informacji zawartych w internecie: cialopedagogiczne.pl.  
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