
DZIEŃ NASZYCH NAUCZYCIELI 
 

Wszystko nas dziś rozwesela, 
Bo to DZIEŃ NAUCZYCIELA! 

 

 
 
 
 
 
Dziś czternasty października, 
- to jest święto pracownika, 
który w trudzie i mozole 
wychowuje dzieci w szkole. 
 
I – choć nas to często nudzi – 
Wychowuje nas na ludzi!! 
 
„Obyś cudze dzieci uczył” 
bardzo stare to przekleństwo. 
Chwała więc nauczycielom 
Za codzienne ich męczeństwo! 

 

 
 
 
 



O czym marzy nauczyciel... 
 

Ach, gdyby do szkoły chodziły anioły... 

 
 

Niestety... 
Do naszej szkoły nie chodzą anioły. 
Rzec by można, że nawet odwrotnie. 

 
 

Ale pomarzyć można... 
 



 

 
 
Szanowne nasze grono pedagogiczne 
Jest super, po prostu fantastyczne! 
W dniu Ich wspaniałego święta 
Prosimy, by każdy zapamiętał, 
Że za trudną pracę z nami i okazane serce 
Chylimy głowy w ogromnej podzięce. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
Anno Domini 2020 
 
Święto Edukacyji Narodowej to zaiste okazyja, 
iżby wyrazić nasze podziękowanie  
za uprawę tegoż ugoru, 
jakim są uczniowskie czerepy.  
Niech więc Waćpaństwu  
snuje się żywot w pomyślności,  
a fortuna niech nie omija Waszego domostwa. 
Ty zaś, szlachetne zdrowie, 
ulubuj sobie Wszystkich Pracowników  
tey prześwietney instytucyji oświatowej 
i wspieraj ich nadwątlone przez nas siły.  
 

 
Tego życzą wdzięczne basałyki.   

 



Ponadto życzymy Kochanym Nauczycielom, żeby: 
 
 nie dostali garba od dźwigania kilogramów zeszytów 
 nie stracili cierpliwości do wciąż psujących się budzików 
 nie zaczęli znowu robić błędów ortograficznych 
 nie ogłuchli od naszych wrzasków 
 nie przestali wierzyć, że 6x8=48 
 

 
 
Wiadomo od lat, że w swoje święto Nauczyciele: 
 

• nie robią klasówek z zaskoczenia 
• nie stawiają jedynek 
• wierzą, że w klasie są sami najlepsi uczniowie 
• uśmiechają się do uczniów, bo ich lubią 

 



 

 
 
Uważamy, że Nauczyciel nie tylko ten jeden dzień powinien mieć w roku,  
ale odliczając wakacje, niedziele i święta około 250 dni!!! 
 
Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami, 
Czy jesteśmy duzi, czy jeszcze mali. 
Życzymy Wam szczęścia na następne lata 
Niech żyje i rozkwita nasza OŚWIATA!! 
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