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Drogi Nauczycielu!         
         W tym jednym z najważniejszych dni w roku 

szkolnym, w dniu święta wszystkich Nauczycieli, 

chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz 

zadowolenia z uczniów! 

Redakcja gazetki Radar 

 

14 październik -  Dzień Edukacji Narodowej  

Dzień Nauczyciela świętowany jest w Polsce 14 października 

Ma on upamiętniać rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego 

w 1773 roku. Został ustanowiony w kwietniu 1972 roku, a od 1982 

obchodzony jest pod nazwą Dnia Edukacji Narodowej. Wówczas 

wprowadzono przepis, że dzień ten uznaje się za święto wszystkich 

pracowników oświaty.               
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Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości państw na 

świecie. Jednak ile krajów, tyle dat:  

 Argentyna – 11 września 

 Brazylia – 15 października 

 Chiny – 10 września 

 Hiszpania – 27 listopada 

 Meksyk – 15 maja 

 Rosja – 5 października 

 

Idealny nauczyciel, czyli kto?  
 

Zgodnie z definicją słownikową idealny, to „taki, jak 

ideał, odpowiadający wymyślonemu wzorcowi, 

doskonały, wzorowy”.  

Dla jednej osoby dany nauczyciel może być idealny,  

ale to jeszcze nie znaczy, że dla drugiej też taki będzie. 

Niemniej jednak, można zauważyć, że pewne 

oczekiwania uczniów, co do tego „idealnego 

nauczyciela” w każdej grupie wiekowej się 

powtarzają. W ten sposób wyodrębniliśmy zestawienie 

10 cech idealnego nauczyciel.  

 

 

 

 

 

 

Cechy idealnego nauczyciela:  

 

1. Jest pasjonatem, ma osobowość 

Potrafi zarazić swoją pasją. Jak zaczyna mówić to ma taki specyficzny błysk w oku. Od razu po nim 

widać, że ma wielkie zamiłowanie do dziedziny, którą się zajmuje. To człowiek, którego pasja wyróżnia 

spośród innych ludzi.  

2. Jest zaangażowany, zmotywowany do pracy 

Nie przychodzi na zajęcia, żeby je „odbębnić”. W przygotowanie i poprowadzenie zajęć wkłada wiele 

uczucia, wysiłku, czasu, a czasem i pieniędzy.  

3. Jest sympatyczny, przyjazny 

Sympatia, przychylność, życzliwość aż bije od niego, co przekłada się na jego udaną współpracę, dobre 

relacje z uczniami. Bowiem nie zapomina o tym, że jeśli uczeń lubi nauczyciela, to się będzie od niego 

uczył, jeśli go nie lubi, to się od niego uczył nie będzie, i już! Tak po prostu! Albo jest „chemia”, albo jej 

niema.  

4. Jest cierpliwy  

To znaczy, że potrafi wytrwale czekać, na zamierzone rezultaty. Wie, kiedy i jak pomóc. Ma świadomość 

tego, że do opanowania niektórych części materiału, potrzeba czasu … by dojrzeć.  
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5. Jest kreatywny 

Potrafi poprowadzić zajęcia w sposób oryginalny. Uczy w sposób interesujący, tzn. atrakcyjny 

i zajmujący. Jest tym nauczycielem, który nakręca do nauki, a nie tym, z którym trzeba nieustannie 

rozwiązywać kolejne ćwiczenia.  

6. Motywuje do nauki  

Potrafi przekonać, że warto się uczyć, że podejmowane przez uczniów działania, ich nauka, mają głębszy 

sens i na pewno z czasem przyniosą wymierne korzyści. Zaraża swoim entuzjazmem, zachęca do 

działania, a w chwili kryzysu pokazuje, że nie jest wcale tak źle, jakby mogło się wydawać. Ponadto 

wzbudza w swoich uczniach jakże ważne poczucie kontroli nad rzeczywistością, upewniając ich raz za 

razem, że ta ich ciężka praca, zaangażowanie jest istotne i wartościowe.  

7. Zna swoich uczniów, bo potrafi słuchać  

Uważnie wsłuchuje się w wypowiedzi swoich uczniów, pamiętając o tym, że im lepiej ich zna, tym łatwiej 

mu dostosować materiał do ich potrzeb, dotrzeć do nich komunikacyjnie, zmotywować ich do działania.  

8. Naucza i tłumaczy rzeczy trudne, ale robi to w prosty sposób 

Dokładnie tak! Ten idealny nauczyciel ma nie tylko wiedzę, ale i odpowiednie umiejętności do jej 

przekazania.  

9. Ocenia, ale nie krytykuje  

Wie, że jego i każdego ucznia z osobna łączy wspólny cel do osiągnięcia. Dlatego też dotrzymuje im 

kroku. Kibicuje każdemu z nich z osobna w trakcie nauki: „ Brawo. Dajesz radę!”. W trudnych chwilach 

wspiera, naprowadza na dobrą drogę. A na końcu świętuje razem z nim: „ Gratuluję! No widzisz. Jak 

chcesz to  możesz!”.  

Innymi słowy wie, co to ocenianie kształtujące i z daleka trzyma się od krytykowania! Wie, że wytykanie 

błędów, ganienie tylko krzywdzi, zamiast budować. 

10. Rozwija się 

Każdy dobry nauczyciel jest nastawiony na nieustanny rozwój. Szkoli się, doskonali swoje umiejętności 

nie tylko na polu zawodowym, ale i osobistym. Umiejętność ciągłego uczenia się powinna być 

nieodzownym elementem jego życia … tak samo jak i dzielenie się swoją wiedzą, a więc nauczanie! 

 

 

Wybory to Twoja sprawa 

 

Zadbaj o frekwencję w wyborach do polskiego parlamentu! 

 

Weź sprawy w swoje ręce i pokaż dorosłym, jak to się robi :) 

 

Komisja wyborcza w składzie Wiktoria Świętoń, Karolina Zawora i Karolina Siwula 

w ramach programu Młodzi głosują, zachęcały  młodych i dorosłych do głosowania oraz 

zorganizowały 9.10.2019 r. młodzieżowe wybory w  naszej  szkole!  

Liczba osób uprawnionych do głosowania  - 178  

Liczba głosujących – 50  

Frekwencja - 28%  
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11 listopada Święto Niepodległości  
 

 

 
 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi 

Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia 

Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe I wojny. Po 123 latach niewoli, Polska 

odzyskiwała niepodległość. Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał Jędrzej Moraczewski:  

 

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 

latach prysły kordony. Nie ma <<ich>>. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na 

zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od 

czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości 

w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”. 
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Stypendyści  
 

Drodzy Czytelnicy!  

 

Na łamach naszej szkolnej gazetki pragniemy przybliżyć Wam sylwetki naszych dwóch  uczennic, które 

zostały nagrodzone przez Prezesa Rady Ministrów.  

 

Dziewczynom gratulujemy znakomitych wyników w nauce, jak również ciekawych pasji i zainteresowań. 

 

Tak trzymajcie! 

 

 

 

Maria Sobuś uczy się w Liceum Ogólnokształcącym w ZSZ im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu. Uzyskała stopień kadeta poprzez 

bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, uczestniczenie 

w zajęciach edukacji mundurowej oraz za godne reprezentowanie szkoły 

w różnych uroczystościach. Pierwszą klasę liceum ukończyłam ze 

średnią 5,41.  

W ubiegłym roku szkolnym brała udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 

w Krośnie oraz w różnego rodzaju zawodach sportowych. 

Działa w Szkolnym Kole Caritas.  

Jej pasją są podróże i nauka języków. 

W wolnym czasie lubi czytać, jeździć na rowerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Świętoń, obecnie uczennica III klasy Technikum 

Hotelarskiego z innowacją  steward/stewardessa w ZSZ im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu, II klasę ukończyła ze średnią 

5,44. Na swoim koncie ma wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie 

Turystyczno-Hotelarskim ,,Mistrz Gościnności – Concierge”. Uczestniczyła 

też w różnych konkursach powiatowych i zawodach sportowych. 

Lubi pomagać innym i chętnie bierze udział w akcjach wolontariackich. 

Zasila szeregi Szkolnego Koła Caritas oraz koła dziennikarsko – 

czytelniczego. 

W wolnym czasie jeździ na rowerze, rolkach, biega na bieżni. Ponadto 

uwielbia podróżować, poznawać nowe miejsca, kultury. Marzy o podróży do 

Hiszpanii. 

 

 

 

 

 

 

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 34,      39 - 206 Pustków Osiedle,     tel./fax (014) 681 87 39,         zszpustkow.edu.pl        Kwartalnik.  Wydanie z dnia  14.10.2019   Strona 6     

 

 

 

Wywiad z uczniami naszej szkoły  

 

Rozmowa z Klaudią Wolak, uczennicą klasy 1 TŻ 

 

1. Dlaczego wybrałaś się akurat do ZSZ w Pustkowie-Osiedlu? 

 

 Wybrałam tę szkołę, ponieważ słyszałam o niej dużo dobrego. Nauczyciele są bardzo fajni. Na ten kierunek 

poszłam dlatego, że w przyszłości zamierzam zostać dietetykiem.  

 

2. Czy po miesiącu nauki jesteś zadowolona z wyboru szkoły? 

 

Jestem zadowolona, ponieważ jest fajnie, nauczyciele są bardzo pomocni i nie czepiają się o wszystko. 

 

3. Co sądzisz o naszych nauczycielach? 

 

Uważam, że są bardzo wyrozumiali. 

 

4. Co ci się najbardziej podoba w naszej szkole? 

 

Uważam, że nauczyciele mają super kontakt z uczniami, przez co dzień w szkole mija w przyjaznej atmosferze. 

 

Rozmowa z Patrykiem Fryzem, uczniem klasy 1 TŻ 

 

1.  Dlaczego wybrałeś tę szkołę i ten kierunek? 

 

Wybrałem tę szkołę, ponieważ słyszałem o niej dużo dobrych opinii, zwłaszcza o nauczycielach. A gastronomiczny 

kierunek, ponieważ moją pasją jest gotowanie. 

 

2. Czy po pierwszym miesiącu w szkole jesteś zadowolony, dlaczego? 

 

Tak, jestem bardzo zadowolony, ponieważ poznałem wielu nowych osób. 

 

3.  Co sądzisz o nauczycielach? 

  

Większość nauczycieli jest bardzo fajnych. 

 

4. Co ci się najbardziej podoba?  

 

Pracownia gastronomiczna, a zwłaszcza organizowane różne warsztaty. 
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Co warto przeczytać? 

 

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

Może będzie to dobra forma spędzania długich, zimnych, jesiennych wieczorów?   

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

 

                                 „Jeszcze się kiedyś spotkamy” – Magdalena Witkiewicz 

 

Są takie historie, które zostają w nas na zawsze. 

Są takie osoby, których nigdy nie zapominamy. 

Ja już nie czekam. Chwytam każdy dzień i się do niego uśmiecham. Wierzę, że 

będą w nim cudowne chwile. 

Ile razy zadawali sobie pytania jak potoczyłoby się ich życie, gdyby nie wojna? 

Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina mieli wielkie plany i ma-

rzenia. Przeżywali pierwsze miłości i prawdziwe przyjaźnie. Nie było ważne, że 

ktoś ma nazwisko żydowskie, niemieckie czy polskie. Po prostu byli przyja-

ciółmi. Wojna zmieniła wszystko. Wiele lat później, wnuczka Adeli, Justyna, 

przeżywa kryzys 

 małżeński. Dopiero wówczas poznaje historię swojej babki i jej przyjaciół. Hi-

storię, która zmienia ją na zawsze. 

Wzruszająca opowieść o różnych obliczach miłości wykradzionych wojnie, ży-

ciowych wyborach i rodzinnych tajemnicach, które wpływają na nas bardziej niż myślimy. 

Bo to, kim jesteśmy nie zależy wyłącznie od naszych genów, czy wychowania, ale również od przeżyć naszych 

przodków. Od wszystkich tajemnic, które krążą w naszych rodzinach do kilku pokoleń wstecz. 

 

 

 

                                                                                                

„Najlepsze, co mnie spotkało” – Agata Przybyłek 

 

Wzruszająca opowieść o tym, że czasami, by móc patrzeć z nadzieją 

w przyszłość, trzeba uporać się z własną przeszłością. 

Olga wyjeżdża na wakacje na Podhale. Ma zamieszkać u ojca, z którym od lat nie 

utrzymuje kontaktu. Od rozwodu rodziców Olga nie potrafi mu wybaczyć ani nie 

chce znać jego nowej rodziny. Wszystko wskazuje na to, że będzie to najgorsze 

lato w jej życiu. Do czasu, gdy na jej drodze pojawia się Janek – młody góral, 

który pracuje w restauracji na Kasprowym Wierchu. Okazuje się jednak, że nie 

tylko Olga ma za sobą trudną historię... 

Rodzące się uczucie zostanie wystawione na niejedną próbę, ponieważ Olga 

odkryje pewną rodzinną tajemnicę, która nią wstrząśnie. Czy miłość jest w stanie 

przetrwać wszelkie przeciwności? I czy krzywdy sprzed lat? można wybaczyć? 
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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. 

   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 trudnościz 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. 
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   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 konsekwentnyi 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. 

   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. 
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   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. 

 
 

Ciekawostki  
                             
1 października- dzień wegetarianizmu 

 

Po raz pierwszy Światowy Dzień Wegetarianizmu obchodziliśmy 

22 listopada 1977 roku. Wegetarianie od dawna więc próbują przekonać innych, 

że świadome i celowe wyłączanie z diety mięsa przynosi wiele korzyści. Dziś 

warto ich posłuchać i spróbować wegetariańskiego  jedzenia, może nam się 

spodoba? 

 

  4 października - światowy dzień uśmiechu 

Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 

roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie 

symbolu żółtej uśmiechniętej buzi 

 

9 październik - międzynarodowy dzień pisania listów 

Ta romantyczna i dostojna forma porozumiewania się przegrywa niestety 

z smsami i mailami. Tylko do kogo tu napisać jak wszyscy mają Facebooka?  

                                

    13 październik - dzień dawcy szpiku 

 

To święto jest okazją do uhonorowania bohaterów, czyli ludzi, 

którzy oddali szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę drugiej 

osobie na powrót do zdrowia. W Polsce obchodzimy je od 2002  roku. 
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  5 listopad - dzień postaci z bajek  

Kaczor Donald, Myszka Miki, Smerfy, Kubuś Puchatek, 

Bolek i Lolek – dziś jest ich święto. W dzieciństwie dzięki nim 

poznawaliśmy świat, śmialiśmy się i wzruszaliśmy. 5 listopada 

w Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek warto sobie o nich 

przypomnieć, choćby poprzez wspólny bajkowy seans z własnymi 

dziećmi. 

                                                                                                                                 

 

 

 

                                    

Humor 

 
Spotykają się koledzy: 

- Cześć Zdzisiu, co tam w pracy? 

- A nic… W zeszłym tygodniu nasz dyrektor utknął w windzie.  

- I co zrobiliście? 

- Nic. Ciągle się zastanawiamy. 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na lekcji chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

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

Przy redagowaniu gazetki korzystaliśmy z informacji zawartych w internecie.  
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