Nasze najmilsze
wspomnienia
Moimi najmilszymi wspomnieniami są
festyny rodzinne. Pod opieką pani Halinki
Boryczki w klasach 1 – 3 wykonywaliśmy
całą klasą zabawne choreografie do
wesołych piosenek. Natomiast pod opieką
pani Eli Nakończy w klasach 4 – 6 mieliśmy
przedstawienia związane z akcją „Zachowaj
trzeźwy umysł”.
Piotr Dobrowolski

Moim najmilszym wspomnieniem
ze szkoły będzie rajd nocny. Brałam w nim
udział, kiedy byłam w piątej klasie. Gdy
szliśmy przez las, straszyliśmy się
kanibalami, żeby nie zasnąć. Innym to
pomagało, ale jednaj osobie – nie.

Pamiętam też, jak się zgubiliśmy i
musieliśmy iść przez pola, aż doszliśmy do
jakiejś miejscowości. Nasze buty całe były
w błocie.
To
będzie
moje
najlepsze
wspomnienie ze szkoły podstawowej.
Kinga Ośka

Wszystko zaczyna się od szkoły
podstawowej. To tu poznajemy pierwszych
ludzi, którzy pokazują nam tajemnice
świata. To tu poznajemy pierwszych
przyjaciół i to właśnie tu zaczynamy się
uczyć na błędach.
W mojej pamięci utkwiły dwa
niezwykłe wydarzenia, jakimi były
warsztaty artystyczne oraz nasze ognisko
nad Wisłą z kochaną Panią Renatą. W dniu
warsztatów
mieliśmy
do
wyboru
rzeźbienie, haftowanie lub malowanie. Ja
byłam na rzeźbieniu. Udało mi się zrobić

piękną figurkę kota z mydła, ale przede
wszystkim dobrze się bawiłam, tak jak inni.
Potem mogliśmy obejrzeć pozostałe prace.
Wszystkie były wyjątkowe i miały swój
urok. Niezwykłym wspomnieniem jest też
klasowe ognisko z Panią Renatką. Byliśmy
wtedy nad Wisłą. Rozmawialiśmy przy
ognisku i bawiliśmy się w chowanego.
Nigdy nie zapomnę tego, gdy Maciek spadł
na mnie z drzewa. Świetnie się bawiliśmy.
Niestety wpadłam w jeżyny, a gdy weszłam
z Maćkiem i Piotrkiem na drzewo, prawie
spadłam.
Wszystko musi dobiec końca.
Zostają tylko wspomnienia i te dobre, i te
złe.
Julia Misztal

Jednym z najlepszych wspomnień z
czasu szkoły podstawowej było to
dotyczące wycieczki do Krakowa.
Zwiedziliśmy
wtedy
jedne
z
najważniejszych miejsc dawnej stolicy
Polski.
Drugim takim wspomnieniem jest
wydarzenie, podczas którego został
odsłonięty pomnik poświęcony między
innymi Antoniemu Sikorskiemu. Nasza
szkoła złożyła kwiaty pod pomnikiem oraz
przedstawiła jego postać.
Kacper Czerwiński

Pewnej
soboty
w
czerwcu
pojechałem
na
zawody
trójboju
lekkoatletycznego. Zacząłem od biegu na
50 metrów. Przebiegłem w około 7.50 s.
Drugi był skok w dal. Skoczyłem 4 m 7 cm,
co było na tamten moment moim życiowym
rekordem. Trzeci i ostatni był rzut piłeczką
palantową. Rzuciłem 24 metry - przy czym
najlepsi rzucali 50 m. Zdobyłem pierwsze
miejsce, dzięki czemu mogłem pojechać na
zawody powiatowe trójboju, w których też
miałem pierwsze miejsce.
Maciej Olszewski
Mam wiele miłych wspomnień
związanych ze szkołą. Nigdy nie zapomnę
tego, jak pod koniec czwartej klasy wraz z
naszą wychowawczynią całą klasą
poszliśmy nad rzekę. Było ognisko, a potem
zabawa w chowanego w lesie. Było super,
naprawdę mi się podobało.
Andżelika Ośka
Moje najmilsze wspomnienia ze
szkoły
podstawowej
to
ogniska
organizowane z moją klasą i panią Elżbietą
Nakończy. Świetnie się na nich bawiliśmy
w różne gry, zabawy, a głównie w
chowanego.
Morena Mulazzani
Moim najmilszym wspomnieniem
było wyjście z panią Renatą Strzelczyk na
ognisko. Miało to miejsce w szóstej klasie.
Po drodze zobaczyliśmy bażanta i konie.
Gdy dotarliśmy na miejsce, ognisko było
już rozpalone. Wszyscy piekli kiełbaski. Po
zjedzeniu ich bawiliśmy się w chowanego,
a później skakaliśmy na skakance.
Wszyscy byli zadowoleni z
wyprawy.
Natalia Ośka



Co myślą, co czują… ?
Dla naszych starszych koleżanek i
starszych
kolegów
przygotowaliśmy
ankietę na temat ich refleksji dotyczących
pobytu w szkole podstawowej. Oto wyniki
tej ankiety.
Większość
szóstoklasistów
wyznaje, że będzie tęsknić za swoją szkołą
podstawową. Ktoś pięknie napisał:
„Będziemy tęsknić, zwłaszcza za kolegami
i koleżankami z młodszych klas i za
nauczycielami. To właśnie tu w młodszych
klasach spędzaliśmy beztroskie dni, a
potem poznawaliśmy tajemnice świata. To
zawsze będzie się pamiętać.” A co
pozostanie w ich pamięci? Zawody
sportowe i zdobyte medale, dyskoteki, rajdy
i festyny rodzinne, wygłupy na przerwach i
śmieszne sytuacje na lekcjach, a także
nauczycieli.
Nauczyciele,
których
szóstoklasiści polubili najbardziej to
oczywiście panie wychowawczynie – p. H.
Boryczka i p. E. Nakończy, ale także p. R.
Strzelczyk, p. M. Pietrzyk oraz inni.
Popatrzmy teraz na rady przekazane
młodszym koleżankom i kolegom:
 Zacznijcie się uczyć










W przygotowaniu i analizowaniu ankiet
pomógł Szymon Pozorek
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Dobrze się uczcie, bo później w
życiu się wam to przyda. Dużo
ćwiczcie, żebyście potem nie
narzekali, że jesteście grubi.
bierzcie udziałw konkursach i
zawodach
Godnie reprezentujcie swoją
postawą naszą szkołę. Bądźcie
grzeczni na lekcjach jak i poza
nimi
Jeśli nawet wam się wydaje, że
nauczyciel nie ma racji, najpierw
uważnie go wysłuchajcie i
pomyślcie, czy to przypadkiem nie
wy popełniliście błąd
Bierzcie udział w zawodach,
wycieczkach i rajdach, dobrze się
uczcie
Zawsze wierzcie w siebie. Nie
zapomnijcie o dniach spędzonych
w podstawówce
Nie uprzykrzajcie życia
nauczycielom oraz swoim
kolegom. To nie jest fajne
Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi
klucz

1. Jego imię po angielsku brzmi Peter (czyt. Piter)
2. Pół-Włoszka
3. Wychowawca klasy szóstej - ……… Nakończy
4. Mistrz pływania, jego przezwisko to Pączek
5. Przewodnicząca szkoły
6. Siostra przewodniczącej
7. Niedawno miała problemy z nogą
8. Zdobyła pierwsze miejsce w konkursie ortograficznym
9. Ma najdłuższą „kitkę” w szkole
10. Szóstki to inaczej oceny………
Emila Olszewska
Oliwia Sendybył

UŚMIECHNIJ SIĘ!

***
Maciek kręci się koło taty i w
końcu mówi:
- Tato, gdybym był na twoim miejscu, to
bym dał swojemu synkowi Maciusiowi
pieniądze na kino i na cukierki…
Oliwia Sendybył
Emila Olszewska

***
Piotrek wraca do domu po
pierwszym dniu w szkole.
- Czego nowego się dowiedziałeś w
szkole? – pyta mama.
- Że inne dzieci mają znacznie większe
kieszonkowe.
***
Andżelika puka do Moreny.
- Puk, puk.
- Kto tam?
- To ja, muszę już iść.

WESOŁYCH WAKACJI!!!

