
DZIECI NAUCZYCIELOM 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

rok szkolny 2019/2020 

 

Nauczyciele - Wychowawcy klas 1-3 

ciężkie mają zadanie. 

Pokazać, jak świat zmieniać, 

nauczyć jak dobrym być. 

Za to wszystko dziękujemy  

i sto lat Wam życzymy! 

 

Życzymy wszystkim paniom 

z edukacji wczesnoszkolnej codziennych uśmiechów 

i szczęścia, jakie daje praca z najmłodszymi,  

niech uśmiechają się Panie codziennie  

i otrzymuje uśmiechy od swoich małych uczniów.  

 

Pani od fizyki życzymy  

dobrej energii, dużo siły  

i mocy w pracy z nami.  

Dynamiki każdego dnia oraz aby ciała stałe naszej szkoły 

przyswajały wiedzę wprost proporcjonalnie  

do wysiłku nauczyciela.  

 

Pani bibliotekarce życzmy spokoju, ciszy - tak jak w 

bibliotece być powinno. 

Zdrowia i wiele powodów do szczęścia,  

ale przede wszystkim  

dużo podróży w czytaniu. 



Niech historycy się uśmiechają  

jak słońce nad Nilem w Egipcie. 

Powodzenia jak w zwycięstwie  

w Bitwie o Anglię. 

 

Paniom od języka polskiego  

mówimy z dużej litery! 

Życzenia zdrowia i uśmiechu :-) 

Spełnienia marzeń przez “rz”  

i powodzenia w dalszej pracy z nami. 

 

Pani od chemii życzymy  

dużo tlenu i wapnia,  

aby właściwości zdrowotne były zgodne.  

Trochę sacharozy na osłodę  

i H2O - żeby Pani nie zemdlała. 

 

Panu od geografii życzymy  

spełnienia wielu podróży do miejsc wymarzonych  

i choć mapy pokazują tysiące kilometrów, 

niech wszędzie będzie blisko. 

 

Życzymy Pani od niemieckiego, aby uczniowie  

mówili pięknie w obcym języku nie tylko na lekcjach,  

ale także podczas swoich podróży,  

w pracy czy z nowymi przyjaciółmi.  

 

Dziś w ten dzień wyjątkowy, pani od techniki  

pismem technicznym na kartce wyszywamy.  

Dziękujemy za pomoc nam! 



Życzymy Paniom i Panom od informatyki  

szczęścia w realu, przyjaźni oprócz lików, 

prawdziwych uśmiechów obok emotek 

i spełnienia nie tylko wirtualnych marzeń.  

 

 

Logopeda to ktoś taki, kto uczy mówić dzieciaki. 

Trochę porobi miny (wcale nie przez godziny). 

W gry pogra, coś narysuje, zabawę wykombinuje. 

Pokaże coś ciekawego i najważniejsze do tego, 

że tak od słowa do słowa 

celem jest właśnie mowa! 



 

Pani od biologii życzymy dużo deoksyrybozy,  

uśmiechu na twarzy, tyle szczęścia i cierpliwości,  

ile krwinek czerwonych i białych  

jest w naszym organizmie. 

 

Drodzy Nauczyciele religii!  

Mamy nadzieję, że praca z nami  

to samo szczęście. 

Nawet kiedy wątpicie w to,  

że jesteśmy aniołkami,  

Wasza wiara w nas  

nigdy nie zawiedzie. 

 

Paniom od matematyki życzymy  

dodawania dobrej energii,  

odejmowania złości i zdenerwowania się.  

Mnożenia uśmiechu na twarzy,  

potęgowania szczęścia i radości. 

 

Pani od WOS-u życzymy,  

aby nasza grupa społeczna w tej szkole  

nigdy Pani nie zdenerwowała.  

Bezpieczeństwo i prawa to Pani sprawa.  

Mamy nadzieję, że ma Pani  

powód do dumy, bo dbamy  

o tolerancję i ojczyznę. 

 



Pani od plastyki życzymy duszy artystycznej,  

żeby była Pani jak Mona Liza.  

Dużo radości i szczęścia.  

Mamy nadzieję, że w przyszłości  

Pani obrazy będą warte tyle,  

ile dzieła Leonarda da Vinci. 

 

Panu od EDB życzymy, aby źródła zagrożeń  

w naszej szkole się zmniejszyły.  

Dużo radości i uśmiechu od ucha do ucha  

i aby apteczka pierwszej pomocy nigdy się nie przydała. 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela  

Pani od muzyki śpiewające składamy życzenia: 

aby gardło nie bolało i wesoło było zawsze, 

by marzenia się spełniły,  

a poranny budzik swoje dźwięki  

układał w rytm piosenki. 

 

Paniom od WF-u życzymy  

dużo gotówki, mało harówki.  

Wielu słodkości i mnóstwo miłości. 

Żeby miały Panie zawsze oczy śliczne  

i zawsze pamiętały, że najlepsza lekcja  

to wychowanie fizyczne.  

 

Panom wuefistom życzymy  

dużo zdrowia jak dotychczas,  

kondycji fizycznej przede wszystkim  

i dużo litości dla tych niećwiczących,  

których liczba rośnie w górę. 



PEDAGOG 

Dziękujemy za to, że Pani Martyna nasze problemy 

zawsze rozwiązuje, zwłaszcza gdy ktoś źle się czuje. 

Odpowiedzi na trudne pytania zna,  

które zaskakują nas co dnia. 

 

PSYCHOLOG 

Pani Sylwii dziękujemy za pokazanie nam:  

że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,  

że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,  

że miłość i życzliwość często znajdujemy  

w najciemniejsze dni. 

 

HIGIENISTKA 

Dziękujemy Pani za to, że jest z nami na dobre i na złe. 

Czasami tylko sprawdza czystość,  

a zawsze sprawia, że uczeń czuje się o niebo lepiej. 

 

KSIĘGOWA  

Pani księgowej życzymy  

samych bezbłędnych rozliczeń „co do grosza”.  

By sprawozdania finansowe były zawsze prawidłowe, 

terminy elastyczne, a dane księgowe rzetelne. 

 

  



SEKRETARIAT 

Pośród faxów, komputerów, telefonów i papierów,  

dokumentów, stempli różnych i okrągłych, i podłużnych, 

skoroszytów i spinaczy można Panie tam zobaczyć.  

Zawsze miłe, uśmiechnięte trzymają szkołę  

w swoich rękach.  

 

DYŻURKA 

Dziś dziękujemy tym miłym paniom, 

które w szkole nas rano witają. 

Czy dzień słoneczny, czy też deszczowy 

na ich ustach kwitnie uśmiech wyjątkowy. 

 

WOŹNI I KONSERWATORZY  

Nasi mili panowie o porządek dbają  

i zepsute sprzęty nam naprawiają. 

 

SPRZĄTACZKI 

Dziękujemy za to, że nasza szkoła  

nie zarasta brudem.  

Praca Pań na pewno jest  

ogromnym trudem. 

 

PRACOWNICY KUCHNI 

Paniom kucharkom dziękujemy  

za zawsze ciepły, smaczny posiłek.  

Za uśmiechy w naszą stronę,  

gdy idziemy po dokładki. 
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