Jacy jesteśmy?
Tradycją naszej gazetki stało się
przeprowadzanie wśród szóstoklasistów
pewnej ankiety. Dzięki niej będziemy
wszyscy mogli bliżej poznać, no i lepiej
zapamiętać naszych absolwentów.
Pierwsze pytanie w naszej ankiecie
dotyczyło
ulubionych
przedmiotów
szkolnych. Dużą popularnością cieszyły się
wśród tegorocznych szóstoklasistów przede
wszystkim takie przedmioty jak plastyka,
muzyka i technika. Często wymieniane są
również
język
angielski,
historia,
wychowanie
fizyczne
i
przyroda.
Uczniowie lubią te przedmioty, ponieważ
pozwalają im rozwijać zainteresowanie, są
ciekawe, a niektórym pozwalały odetchnąć
przed lub po żmudnej pracy na innych
lekcjach.
Zadaliśmy również pytanie na temat
tego, czy uczniowie będą tęsknili za swoją

podstawówką.
Większość
z
nich
odpowiedziała, że zdecydowanie tak, bo
przecież spędzili tu ładnych kilka lat,
przeżyli swoje dzieciństwo. Niektórzy
jednak uważają, że nie będą tęsknili.
A teraz propozycje zmian. Czy
wiecie, co szóstoklasiści zmieniliby w
naszej szkole? Na przykład ławki (powinny
być większe) i krzesła, bo najlepiej czuliby
się w fotelach obrotowych. Powiększyliby
salę gimnastyczną. Urządziliby dwie długie
przerwy. Chcieliby także, by lekcje
zaczynały się nie od ósmej, a od dziewiątej
i żeby więcej było zajęć takich jak muzyka,
plastyka
i
technika.
Lepiej
też
wyposażyliby niektóre sale lekcyjne.
Niektórzy zaś uważają, że część nauczycieli
reaguje zbyt nerwowo i to trzeba by
zmienić.

rodzinny i na boisku postawiono domek z
piłkami plastikowymi, a ja z innymi
dziewczynami skakałyśmy w nim.
Maja Bogumił

Uwaga młodsi uczniowie! Oto
dobre rady dla was:













Odrabiajcie systematycznie prace
domowe
Uczcie się systematycznie, bo w
przeciwnym razie nic nie będziecie
umieli
Dobrze się uczcie, bądźcie grzeczni,
ale także miło spędzajcie wolne
chwile
Nie martw się przezwiskami i po
prostu ucz się
Bądź sobą
Nie podpadaj nauczycielom
Nie zaczepiaj nikogo, kto jest
wrażliwy, bo łatwo możesz dostać
uwagę
Nie bój zgłaszać się na lekcjach
„Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi
klucz

Ostatnie nasze pytanie dotyczyło tego,
czy szóstoklasiści obawiają się czegoś w
związku z przejściem do gimnazjum. W
tym wypadku głosy rozłożyły się prawie po
równo. Czworo uczniów bowiem deklaruje,
że niczego się nie obawia, natomiast
pięcioro przyznaje się do swoich obaw.
Czego się boją? Że nie poradzą sobie z
nauką oraz tego, jak będą przyjęci przez
nowych kolegów i nauczycieli.

Wspomnienia
Najmilej wspominam zdarzenie z
podstawówki, gdy w piątej klasie był festyn

Ja najmilej będę wspominał lekcje z
Mateuszem Ośką, który się często
wygłupiał i przez to było śmiesznie.
Fajne i ciekawe były też wycieczki
szkolne. Taka była na przykład wycieczka
do Warszawy, ponieważ zwiedzaliśmy
dużo ciekawych miejsc, na przykład
muzeum przy Pałacu Kultury.
Dowiedzieliśmy się dużo o kosmosie, o
przeszłości. Widzieliśmy też Stadion
Narodowy, choć nie byliśmy w nim.
Byliśmy też w McDonald ’s i KFC, gdzie
bardzo się najedliśmy, a potem na filmie
„Mały Książę”. Później było jeszcze
Muzeum Wojska Polska Polskiego, gdzie
widzieliśmy wiele bomb i samolotów.
Ciekawie też było na wycieczce w
Dęblinie. Tam zwiedzaliśmy Muzeum
Lotnictwa, byliśmy w kinie i w
McDonald’s, gdzie oczywiście bardzo się
najedliśmy.
Dominik Hauda
Najmilej będę wspominać festyny
mile spędzone z kolegami i koleżankami
na przykład na dmuchanej zjeżdżalni i
trampolinie. Miło jeszcze będę wspominać
przerwy i wspólne zabawy. Także wyjazdy
na wycieczki do różnych miejsc i fajne
filmy w kinie.
Magdalena Łukasińska
Jakiś czas temu byliśmy na
dwudniowej wycieczce. Tam poznałem
wielu kolegów. Robiliśmy sobie różne
kawały. Byliśmy w Kowalu i Arkadii. To
była najfajniejsza wycieczka.

Najmilej będę wspominała
przerwy, ponieważ bawiliśmy się w różne
zabawy i było bardzo śmiesznie.
Alicja Sztyber

Mateusz Ośka
Pamiętam wycieczkę klasową do
Warszawy. Pojechaliśmy autokarem.
Najpierw poszliśmy do kina na „Małego
Księcia”. Potem zjedliśmy obiad w KFC.
Następnie poszliśmy do Pałacu Kultury i
Nauki. Ostatnim punktem było Muzeum
Wojska Polskiego.
Szymon Pozorek
Na pewno zapamiętam dwudniową
wycieczkę z nocowaniem w szkole.
Widzieliśmy wiele lasów, w których
tłumaczono nam, jak zabezpiecza się je
przed pożarami. Zwiedzaliśmy pomniki
przyrody, park krajobrazowy oraz
mieliśmy wykład w siedzibie parku we
Włocławku. W końcu dotarliśmy do szkoły
i zjedliśmy obiadokolację, a rano
śniadanie. Poszliśmy też do sklepu, by coś
dokupić. Następnie zwiedzaliśmy skansen,
a ja wziąłem udział w konkursie oraz
zająłem 1 miejsce wraz z trójką innych
uczniów.
Jakub Romanowski
Miło będę wspominać wycieczkę
do Dęblina. Oglądaliśmy tam wiele
samolotów, słuchaliśmy historii o
sławnych lotnikach i początkach polskiego
lotnictwa. Mimo to że było zimno, to była
bardzo fajna wycieczka.
Krzysztof Solecki

Najmilej z podstawówki będę
wspominać wydarzenie z zerówki, jak z
domu mamie zabierałam okulary i
chodziłam w nich do szkoły. Potem
udawałam, że jestem panią profesor, a
Maja i Magda były moimi sekretarkami.
Aleksandra Węderlich

Wiersze o naszych
szostoklasistach
Maja Bogumił
Maja talent plastyczny ma.
Gdy coś nie wyjdzie jej,
Nie poddaje się.
Złote serce ma,
Na jej cześć krzyczmy:
Hurra!
Dominik Hauda
Dominik lubi w piłkę grać.
Na boisku jest szybki jak wiatr
I trafia gola na raz!
Magdalena Łukasińska
Magda zawsze uśmiechnięta,
Miła, sprytna i wesoła.
Gdy potrzeba ci pomocy,
Zawsze Magdę śmiało wołaj.
Kiedy smutno jest ci czasem,
Magda sprawi wielki cud,
Bo po chwili już zakwitnie
Bardzo wielki uśmiech twój.
Mateusz Ośka
O Mateuszu nie trzeba pisać wiele,
Po prostu zawsze ci z nim weselej.
I tylko powiedz no,
Jak można nie lubić go?

Żartować lubi też i koleżeński jest.
Siły ma dużo
I nigdy nie poddaje się.

Szymon Pozorek
Najwyższy w klasie, lecz pozory mylą.
Mówią o nim:
„Spoko jest ten cały Szymon”.
Zakumplujesz się z nim łatwo,
Jest bardzo koleżeński,
Ale jak się zdenerwuje,
Potrafi ugryźć,
Wierz mi.

Alicja Sztyber
Może nie najlepsza,
Nie najwyższa, nie najmądrzejsza,
Ale bardzo fajna,
Lubiana i koleżeńska.
Potrafi też dogryźć,
Więc uważaj kolego,
Ale gdy się zamyśli,
Jest spokojna jak drzewo.

Jakub Romanowski
O boski, boski
Kuba Romanowski.
Może będzie sławny
Jak Jan Kochanowski?...

Aleksandra Węderlich
Ola – mądra, skromna,
Słodka jak eklerka,
Kiedyś może
Sławna blogerka.

Krzysztof Solecki
Krzysiek w piłkę nożną gra,

Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Najwyższy uczeń klasy szóstej
2. „Świetlicowa” pomoc
3. Najukochańsza ocena każdego ucznia
4. Chyba najchudsza dziewczyna w klasie szóstej
5. Szóstoklasista w okularach
6. Uczeń o przezwisku zaczynającym się na „r”, a kończącym na „n”
7. Brat czwartoklasistki
8. Szóstoklasistka z bloków
9. Uczennica klasy szóstej mieszkająca najbliżej kościoła
10. Lubi grać w piłkę nożną i nieźle mu to wychodzi
11. Imię wychowawczyni klasy szóstej

Miłych wakacji!!!

