
DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ 
 

 
15 października obchodziliśmy wyjątkowe święto, na które cały rok 

niecierpliwie czekała cała szkoła: uczniowie, nauczyciele jak i wszyscy 

pracownicy szkolni: Dzień Nauczyciela. 

 

 

 
 

Abyśmy wszyscy mogli w pełni docenić trud naszych drogich nauczycieli i 

wychowawców, obejrzeliśmy kilka scenek z życia szkoły. 

 

 

 



Uczniowie doskonale wcielili się w rolę nauczycieli... 

  
 

a akompaniował nam cudnie podczas całego przedstawienia chórek TUTTI 

prowadzony przez panią Izabelę Trojanowską. 

 

 
 



Wszyscy wiemy, że nasze szkolnictwo przechodzi burzliwy okres reform. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zaprosiliśmy w nasze szkolne progi 

przedstawicieli wielu wiodących na rynku firm, aby zaprezentowali całej 

społeczności szkolnej i przedszkolnej zestaw pomocy szkolnych, 

niezbędnych we wdrażaniu nowego systemu edukacji. 

 
Zaprezentowali nam prawdziwe jedyne w swoim rodzaju różowe okulary 

dla znerwicowanych uczniów: 

 



Młotek wyprodukowany przez firmę „Młotex” specjalnie dla klas I-III... 

 

 

 

 

...oraz dla klas IV-VI. 

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

Dyby okazały się prawdziwą sensacją! 

Uczeń nie miał szans na kiwanie się na 

krześle :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis firma dorzucała „dyscyplinek”. 

 

 



Podczas całego apelu chórek TUTTI świetnie angażował całą widownię do 

czynnego udziału w śpiewaniu piosenek opisujących naszych drogich i 

kochanych pracowników szkolnych :) 

 

 

 
 

Nauczyciele w szkole są THE 

BEST, 

I dla każdego tutaj miejsce jest. 

Choć wiele szkół jest na tym 

świecie też 

Lepszej, niż Mirków nie 

znajdziecie, wiesz! 

 

Codziennie rano dzwonkiem woła 

nas, 

Wesoło i radośnie mija czas. 

Wspaniałych ludzi multum 

znajdziesz tu, 

 No i przyjaciół będziesz miał ze 

stu! 

 

SZKOŁA NASZYM ŻYCIEM 

JEST, 

W SZKOLE MAMY Z ŻYCIA 

TEST. 

POTEM ŻYCIE SZKOŁĄ JEST 

I PRZEZ CAŁE ŻYCIE TEST. 

 

Gumowe schody co dzień 

znajdziesz tu, 

Bo to jest nasza szkoła, jak ze 

snu. 

Srogi pedagog często wzywa nas, 

Gdy to słyszymy, uciekamy w las.  

 



A poniedziałek chciałem wolny 

mieć, 

Bo dowiedziałem się, że będzie 

test. 

Na twarzy smutek znów ogarnął 

mnie,  

No, wreszcie niech ten dzień już 

skończy się. 

 

SZKOŁA NASZĄ MĘKĄ JEST, 

TU MARNUJEMY ŻYCIE SWE! 

BO BELFRY CIĄGLE DRĘCZĄ 

NAS 

DZIECIŃSTWA MARNUJEMY 

CZAS!  

 

Z przyrody dobrzy nie jesteśmy, 

lecz 

Pani Irenka wprost aniołem jest. 

Pani Irmina klasę czwartą ma,  

Nieregularne ona dobrze zna. 

 

Pani dyrektor lubi gościć nas, 

A Pani Magda zawsze jest na czas. 

Pani Agnieszka zabiegana jest, 

Bo na facebook’u pisze dla nas 

test. 

 

SZKOŁA NASZYM ŻYCIEM 

JEST, 

W SZKOLE MAMY Z ŻYCIA 

TEST. 

POTEM ŻYCIE SZKOŁĄ JEST 

I PRZEZ CAŁE ŻYCIE TEST. 

 

Pan Bolek, on historii uczy nas, 

I opowiada nam zamierzchły czas. 

Pani Janina bardzo miła jest, 

Lecz gdy się wkurzy budzi się w 

niej zwierz. 

 

Wikary Zbigniew księdzem jest 

OK.! 

Religii uczy wszystkich, tak, że 

hej! 

A Pani Iza  ciągnie chórek nasz,  

Z plastyki i muzyki męczy nas! 

 

SZKOŁA NASZĄ MĘKĄ JEST, 

TU MARNUJEMY ŻYCIE SWE! 

BO BELFRY CIĄGLE DRĘCZĄ 

NAS 

DZIECIŃSTWA MARNUJEMY 

CZAS!  

 

Informatyka – działka Pani M. 

Bo ona bardzo wiele rzeczy wie! 

Na matmie i technice też się zna 

Nasza kochana pani Dorota. 

 

Zupy, kompoty, kotleciki, ryż, 

To na stołówce dania pyszne są, 

Ugotowane i podane przez, 

Panią Bożenkę wraz z Panią Ewą! 

 

SZKOŁA NASZYM ŻYCIEM 

JEST, 

W SZKOLE MAMY Z ŻYCIA 

TEST. 

POTEM ŻYCIE SZKOŁĄ JEST 

I PRZEZ CAŁE ŻYCIE TEST. 

 

Pani Małgosia co dzień wita nas  

Uśmiechem , którym zatrzymuje 



czas. 

Obsługa szkoły bardzo miła jest  

Ma ciepłe słowa dla nas, ma też 

gest. 

 

A Pani Madzia ciągle zmaga się  

W świetlicy dzieci bawi z dnia na 

dzień 

Panie z klas młodszych co dzień 

tracą głos 

By wytłumaczyć czym jest ucznia 

los 

 

W przedszkolu panie opiekuńcze 

są 

I wszystkie dzieci bardzo 

kochają. 

Zerówka to dla dzieci piękny raj,  

Ponieważ pani Ewa jest naj, naj.  

 

SZKOŁA NASZYM ŻYCIEM 

JEST, 

W SZKOLE MAMY Z ŻYCIA 

TEST. 

POTEM ŻYCIE SZKOŁĄ JEST 

I PRZEZ CAŁE ŻYCIE TEST. 

 

SZKOŁA NASZĄ MĘKĄ JEST, 

TU MARNUJEMY ŻYCIE SWE! 

BO BELFRY CIĄGLE DRĘCZĄ 

NAS 

DZIECIŃSTWA MARNUJEMY 

CZAS!  

 

 

 

 


