
„Lockdownowy look...

nauczycieli”



Pani Dyrektor

Dobrze wiemy, że Pani Dyrektor kocha wszystkich 

swoich podopiecznych, „wychodzi z siebie”, 

aby w szkole było jak najlepiej.

Rozkoszna piżama pokazuje, że serce Pani Dyrektor 

jest naprawdę wielkie.



Pani Płocharczyk

Pani Płocharczyk uzbrojona w słuchawki z zapałem opowiada 

uczniom o baśniowych motywach. Dziś możemy zobaczyć, że 

towarzyszą Pani baśniowe bambosze w postać żaby zaklęte.



Pani Miazek

Pani Miazek, jak widać, postanowiła opuścić domowe pielesze

i dzielnie stawić czoła zdalnemu nauczaniu....

Co tam jeden komputer, skoro mogą być dwa...

Oby po powrocie uczniów  do szkoły zostały dla nich jeszcze jakieś 

sprzęty ;-)



Pani Łukaszewicz
Pani Łukaszewicz lockdownowy czas postanowiła wykorzystać na przyrodnicze obserwacje. Szkoda tylko, że na 

wyprawy nie może zabrać swoich uczniów. Na zdjęciu jednak Pani jest z synem....w końcu syn - też uczeń.



Pani Górajska

Pani Górajska od rana się gimnastykuje, jak zaskoczyć swoich uczniów. „Traktuje” ich 

raz poduchą, raz kijem..., zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa...

Hmm..., czyżby domowe sprzęty znalazły wreszcie właściwe zastosowanie?



Pani Fontańska
Elegancka Pani Fontańska co chwilę przenosi się do innej epoki.

Jak widać zmiana stroju też nie stanowi dla Pani żadnego problemu.



Pani Wolska

Pani Wolska nawet w szlafroku w kropki myśli o lekturach, które 

trzeba jak najlepiej omówić, bo egzamin tuż, tuż ...

Oby tylko krwawa Balladyna nie za bardzo zawróciła Pani w głowie.



Pani Jaskuła

Pani Jaskuła nie marnuje czasu na chodzenie w piżamie.

Rano w pełnym umundurowaniu siada przed komputerem, 

ale....zaraz ....różowe kapcie zdradzają słodszą stronę naszej 

Germanistki, choć na lekcjach u Pani wcale nie jest cukierkowo.



Dziecięca radość
A prawda jest taka, że wszyscy- dorośli i dzieci- tęsknimy 

za zwyczajną normalnością..., za naszym dawnym życiem,

za błyskiem w oku , uśmiechem na twarzy...

Zdjęcia, choć najpiękniejsze, nie zastąpią ciepła i radości, jakie daje 

nam  drugi człowiek.



Nauczyciele  – Dzieciom



Wykonanie: klasa VII b

Wyrażono  zgodę na upublicznienie wizerunków.


