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Drodzy Nauczyciele!

W imieniu wszystkich

uczniów chcielibyśmy

was poinformować, że

my też mamy prawo

do popełniania

błędów, zapominania książek, odrobienia

zadania domowego, czy nauczenia się na

sprawdzian.

Wiecznie powtarzacie nam, że jesteście

tylko ludźmi, ale my też nimi jesteśmy i

również nie jesteśmy idealni. Skoro

wstawiacie komuś jedynkę za brak zadania

to innym wstawcie piątkę za to, że je mają.

Jeżeli wpisujecie komuś uwagę za złe

zachowanie, to innym wpiszcie pochwałę

za dobre. Nie zadawajcie nam do domu 5

stron z jednego przedmiotu, bo mamy ich

jeszcze 13 innych. Czas wolny? Po pracy

wy go macie, my nie, bo musimy zakuwać

na kolejne sprawdziany, z których i tak po

tygodniu nic nie będziemy pamiętać.

Szkoła jest po to, żebyście nas tam uczyli,

a nie kazali uczyć się w domu. Nie

krzyczcie na całą klasę, jeśli czegoś nie

rozumiemy. Jesteście tam po to, żeby nam

wytłumaczyć, a nie spieszyć się, żeby

zdążyć z przerobieniem materiału.

Z poważaniem, uczniowie.

Do Redakcji trafił (przedrukowany obok)

l ist, adresowany do nauczyciel i . Redakcja

nie ma zwyczaju odpisywania na listy

anonimowe, ale pewien nauczyciel

zaprzyjaźniony z Redakcją postanowił

odpisać. Mamy nadzieję, że jego zdanie

jest reprezentatywne dla ogółu pedagogów.

Drodzy uczniowie.

W imieniu wszystkich nauczyciel i

pragniemy Was poinformować, że my też

mamy prawo do popełniania błędów,

zapominania książek, nieodrobienia

zadania domowego czy nieprzygotowania

sprawdzianu. Podobnie jak Wy jesteśmy

tylko ludźmi i nie jesteśmy idealni. Skoro

któremuś z nauczyciel i wystawiacie

(między sobą) złą ocenę, to innym

wystawcie dobrą (oczywiście gdy na nią

zasługują). Nie dziwcie się, że czasem

Wasza klasówka nie została jeszcze

sprawdzona, ale mamy do sprawdzenia

także dwadzieścia innych.

Czas wolny? A co to znaczy?! Zajęcia w

innej szkole, sprawdziany, przygotowanie

do zajęć> Większość z nas ma też

rodziny, w tym dzieci, którym czasem

trzeba pomóc w przygotowaniu się do

lekcji . W zasadzie macie rację, szkoła jest

po to żebyśmy WAS uczyli , ale przyznajcie

- z tym zakuwaniem lekko przesadzacie.

Gdyby tak było, to nasze wspólne wyniki

wyglądałyby znacznie lepiej.

Bardzo byśmy chciel i , żeby było tak: my

tłumaczymy to co trudne, nowe czy

niezrozumiałe. Zakładamy, że uczniowie

szkół średnich umieją już czytać i znają

tabl iczkę mnożenia. Czasem więc ktoś z

nas nie wytrzymuje, gdy się okazuje, że to

nie musi być prawda.

A tak w ogóle, to narzekacie, a przecież to

Wy macie lepiej. Oto kilka dowodów:

- do Was pretensje mają w zasadzie tylko

rodzice, bo co my możemy Wam zrobic?

Nas „ścigają” wszyscy: Wy, wasi rodzice,

dyrekcja, Minister Oswiaty;

- Wy możecie uciec z lekcji , my . . .

- może nie cenicie Rzecznika Praw Ucznia,

ale czy ktoś słyszał o Rzeczniku Praw

Nauczyciela?

- jestescie młodzi i piękni, a my . . .

- jeszcze chwilka i skończycie szkołę, a my

tu zostaniemy na kolejny rok w tej samej

klasie.

Z szacunkiem, Nauczyciel : )

PS. Wasze uwagi dotyczące ocen (tych

dobrych) za prace domowe, pochwał oraz

pracy samodzielnej weźmiemy poważnie

pod rozwagę.

Hejka Pierwszaki

Jesteście już w szkole od 4 miesiący. Poznaliście nowych kolegów

i nowe koleżanki. Nasz redakcyjny kolega zauważył, że zawiązały

się pierwsze miłości. Poznaliście też nauczyciel i .

Może jeszcze nie wiecie, że w naszej szkole ukazuje się szkolna

gazeta MERKURY (dlaczego MERKURY czytaj w następnym

numerze), która jest redagowana przez zespół złożony z uczniów i

nauczyciel i . Jeżeli chciel ibyście współredagować gazetę

zapraszamy do zespołu (kontakt – Samorząd uczniowski).

Gazeta nasza prowadzi stałą rubrykę Listy do Redakcji .

Uczniowie, którzy chcą poruszyć jakikolwiek temat mają taką

możliwość wrzucając swoje l isty do skrzynki (przy pokoju

nauczycielskim) pt. Listy do Redakcji . Odpowiadamy na wszystkie

pytania, zapytania, próbujemy rozwiązywać wasze problemy.

Bardzo ciekawe pytanie znaleźl iśmy w skrzynce: Dlaczego

nauczyciele nie uśmiechają się, gdy uczniowie mówią im

"Dzień dobry"? Nasi Redaktorzy zbadali problem zadając to

pytanie nauczycielom. W rozmowach zanotowali :

- bo uczniowie się do nas nie uśmiechają

- unikamy powstawania zmarszczek mimicznych

- jesteśmy zarozumial i i wredni

- myślel iśmy, że się uśmiechamy

- jesteśmy czasem zamyśleni/ogólnie wkurzeni

W trakcie zbierania materiału nauczycie skierowali pytanie do

uczniów: Dlaczego niektórzy uczniowie nie mówią nauczycielom

"Dzień dobry"?

Czekamy na Wasze wypowiedzi – skrzynka na listy do Redakcji

otwarta.

Pozdrawiamy, Zespół Redakcyjny

List do Pierwszaków

Samorząd Uczniowski zaprasza do współpracy

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok 2016 obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia,

niech spełniają się wszystkie marzenia.

Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej,

Wszystkim Pracownikom i Uczniom

życzy Redakcja
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Poznajmy się - Witamy w Ekonomiku
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