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Prawie wszyscy wiedzą, że
nie warto się zbytnio
denerwować i że w ten
właśnie sposób tylko
pogarszają sytuację.
Zestresowany uczeń
napisze sprawdzian
zdecydowanie słabiej niż
uczeń pewniejszy siebie.
Ale czy ten brak stresów
utrzyma się uczniom do ich
ważnego dnia? 
Zobaczymy, ale miejmy
nadzieję, że tak.  Najlepiej
potrenować dużo przed
testem, aby mieć pewność,
że wszystko się wie.
Należy także dobrze się
wyspać, żeby nie zasnąć w
ważnej chwili. 

Jednak po testach
odczucia uczniów się
zmieniają. Po ważnych
momentach czujemy
przeważnie niepewność.
Pozostaje jeszcze jedna
kwestia… Czy obecni
szóstoklasiści zazdroszczą
trochę młodszym
rocznikom? Oj, na pewno.
Szóstaki są niepocieszeni,
że musieli pisać
Sprawdzian Szóstoklasisty
jako ostatni rocznik, ale
może to nawet lepiej,
przynajmniej przekonają
się, czy ich sześcioletnia
nauka nie poszła na marne.
Zapytałam paru uczniów i
zgodnie stwierdzili,

że czują się spełnieni i
wiedzą, że poszło im
dobrze. Jednak w
niepewności trzymają ich
dwa miesiące czekania na
wyniki testów. Trzymajmy
za nich kciuki, niech
dostaną się do
wymarzonych gimnazjów.
Za to trzecioklasistom
życzymy szczęścia na
testach. I pamiętajcie,
wybierając gimnazjum lub
liceum kierujcie się swoimi
zainteresowaniami i
ocenami.

Asia Drążek

Czy szóstakom opłacało się stresować przed Sprawdzianem Szóstoklasisty? Czy
gimnazjaliści w ogóle boją się teraz testów?

Pokonać stres przed TYM testem

Legitymacje w dłoń i do dzieła!

Chłopaki nie płaczą :) Ostatnie powtórki przed egzaminem!

Ula Hołdonowicz

JZ Olga Młynarz
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Ciekawe były zajęcia
pt. ,,Wiosna w moim
mieście". Prowadziła je
pani Monika, która
uczy historii. Do tego
zadania trzeba było
mieć farby, plastelinę,
kredki i mazaki.
Brystol czekał na
uczestników w sali.
Zajęcia polegały na
tym, że uczniowie
musieli zrobić makietę
lub plakat
przedstawiający nasze
miasto wiosną. Tylko
jedna grupa zrobiła
makietę, dzięki czemu
wyróżniała się ze
wszystkich. Pomysły
były naprawdę
różnorodne, ale łączyło
je dużo zieleni.
Wszyscy pracowali
bardzo intensywnie i
wytrwale. Projekty były
udane i wszyscy
cieszyli się ze swojej
pracy. Bardzo ważną
rzeczą była i zawsze
będzie współpraca.
Zajęcia sportowe
zaczęły się o 8:00,
podzieliliśmy się na
cztery drużyny i
ustaliliśmy w co
będziemy grać.
Wybraliśmy hokeja,
siatkę i ręczną. Każdy
mecz trwał 6 minut, a
meczy było 12. Rzecz
jasna wygrali

piątoklasiści, którzy,
muszę przyznać, dali
popalić czwartej klasie.
Zajęcia wyglądały jak
w-f, tylko że były dwa
razy dłuższe,
ponieważ trwały dwie
godziny lekcyjne i
zagraliśmy w więcej
gier, bo aż w trzy. To
było ciekawe
doświadczenie grać z
innymi klasami.
Najbardziej podobały
nam się mecze
siatkówki. Całe zajęcia
były ciekawe i
uważam je za udane.
Podczas II przerwy
trymestralnej odbyły
się też zajęcia, na
których graliśmy w gry
planszowe, karciane
lub układaliśmy Lego.
Szóstoklasiści zagrali
w pokera, ponieważ
Maciek przyniósł
żetony do pokera, a
Miłosz karty. Graliśmy
w pokera na pięć kart.
Nauczyliśmy tych, co
nie potrafili.... Tak
strasznie
zaangażowaliśmy się
w rozgrywkę, że nie
zauważyliśmy, kiedy
skończyły się zajęcia.
Wszyscy doskonale
się bawiliśmy i na
pewno przy następnej
okazji to powtórzymy.
Na drugi blok podczas

przerwy trymestralnej
przyjechali do nas
panowie ratownicy
medyczni, którzy
nauczyli nas jak
udzielić pierwszej
pomocy.
Dowiedzieliśmy się
dużo nowych rzeczy,
chociaż wielu z nas
przeszło wcześniej
podobny kurs.
Panowie pokazali nam
urządzenia, których
większość nigdy nie
widziała. Były to
pomoce takie jak HRS,
czy specjalistyczne
urządzenie do
ratowania życia.
Najlepsze było to, że
każdy mógł
spróbować
przećwiczyć
udzielania pierwszej
pomocy na manekinie.
Podczas ćwiczenia
dostawaliśmy cenne
wskazówki od
instruktorów. Zajęcia
podobały się
większości osób i
wszyscy wyszli z nich
z nową wiedzą.

Julia Kipiel, Klara
Dąbrowska, Szymon
Czyczerski, Bartek
Leszczyński, Wiktoria
Janiel

W marcu na przerwie trymestralnej organizowanej w naszej szkole
odbyły się różne warsztaty.

Uwielbiamy przerwy trymestralne!

Nikola z 4b wybrała "Wiosenne metamorfozy".

Piątoklasistki stworzyły makietę o wiośnie.

Warsztaty sportowe zawsze cieszą się powodzeniem.Ryś trenował udzielanie pierwszej pomocy.

Kasia Wróblewska

Kasia Wróblewska

Michał DrążekJarek Paul
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Niektórzy często chodzą ze skwaszoną miną…

Pesymista vs. optymista

Nowej osobie w klasie
może być trudno
zaprzyjaźnić się z
obcymi rówieśnikami.
Nie prosto jest poznać
nowe zasady,
nauczycieli i innych
uczniów. Przede
wszystkim nie można
się bać. W takich
chwilach boimy się, że
wyśmieją nas lub nikt
nas nie polubi. Zawsze
będzie ktoś, który

zrozumie naszą
sytuację i pomoże.
Czasem tak bywa, że
nauczyciele wydają się
zbyt surowi, a koledzy
niemili. Jednak później
to się zmienia. Nie
można się wstydzić.
Na nowych zajęciach
nie musi wszystko
wychodzić, ale nikt nie
będzie się śmiał. Inni
uczniowie muszą
pomagać takiej osobie.

Spróbować się
zaprzyjaźnić i być
miłym. Musimy
pamiętać, aby ta
osoba czuła się dobrze
w nowej klasie. Nie
możemy być
samolubni wobec niej,
a tym bardziej wytykać
jej wad, ponieważ
każdy ma wady i nikt
nie jest idealny. 
Klara Dąbrowska 

Czasem niektórzy zmieniają szkołę. Jest tak, ponieważ przeprowadzają
się lub ich rodzice idą do innej pracy.

Czy łatwo zadomowić się w nowej klasie?

Jeżeli jest się
optymistą, łatwiej
zdobyć przyjaciela,
ponieważ jest się
bardziej
wyrozumiałym.
Prościej jest się
porozumiewać, bo nie
narzeka się na
wszystko. Inni nas
bardziej szanują.
Mamy większe
poparcie wśród
dorosłych oraz dzieci,

a z małych rzeczy
cieszymy się bardziej.
Odnajdujemy miłe
rzeczy w tych, które
są dla nas trudne. 
Łatwiej pracować w
grupie i szkole.
Przydaje się to też
podczas lekcji, gdy się
czegoś nie rozumie,
ponieważ jest się
sympatycznym i inni
chętnie się z nami
komunikują. Ktoś, kto

jest pesymistą, gdy
dostanie złą ocenę, to
nie wierzy, że może to
nadrobić. Natomiast
optymista będzie miał
energię i na następny
raz postara się zrobić
to lepiej. Więc z tego
wynika, że warto być
optymistą.  

Julia Kipiel, Wiktoria
Janiel, Szymon
Czyczerski

Kiedy się starasz,  nie
zawsze dostajesz
dobre oceny.
Nauczyciel ma prawo
mieć dylemat. A ty?
Jakbyś był
nauczycielem, też
miałbyś dylemat!
Każdy nauczyciel się
martwi, jak powiedzieć
niektórym uczniom ich
oceny bez zranienia
ich uczuć i aby
uśmiech nie zniknął

z ich twarzy.  Czy
uczniowie zawsze
zgadzają się z
nauczycielami? Nie
zawsze! Czasami
uczniowie mogą
myśleć, że są inni niż
się im wydaje, czyli np.
myślą, że są życzliwi i
mili dla wszystkich.
Ocena innych uczniów
również się liczy, bo
nauczyciel może w
jakimś momencie

nie zauważyć ucznia
raniącego uczucia
innej osoby. Na pewno
widzieliście, jak ktoś
kogoś obgaduje.
Potem może o tym
zapominać, ale
nauczyciel powinien o
tym pamiętać. Z tego
więc wynika, że
ocenianie nie jest
łatwe!
Amelia Spieć

Czy łatwo ocenić czyjeś zachowanie lub postawić sprawiedliwą ocenę?

Kto jest wzorowy?

Różnie patrzymy na życie.

Łukasz - klasa bardzo go polubiła :)

Pomagajmy sobie, bo dobro do nas wraca.Wiktoria Janiel

Wiktoria Janiel

Amelia Spieć
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Odyseja 2016, Gdynia, finały ogólnopolskie.

Ogólnopolski finał
Odysei Umysłu

Czasem o nasze uszy
mogą się obijać
niemiłe komentarze
typu "Zmieniłaś się",
"Nigdy się tak nie
zachowywałaś". Są
one powodowane tym,
że osoby z naszego
otoczenia są
zdegustowane,
niemiło zaskoczone
tym, że zachowujemy
się przy kimś w inny
sposób, niż
zachowujemy się przy
innej osobie. Nie
oznacza to, że od
razu mamy wyzywać
nasze koleżanki od
fałszywych osób, jest
to w pewien sposób
naturalne zachowanie,
które występuje
również i u osób
wyzywających. Gdy
jesteśmy ze
znajomymi,
zachowujemy się
swobodnie,
pożartujemy sobie,
poplotkujemy, nasz
język jest w pewnych
momentach wulgarny.
Ale to normalne, w
końcu jesteśmy w
swoim naturalnym

środowisku. W
otoczeniu nauczycieli
bardziej się
powstrzymujemy, jeśli
chodzi o
nieodpowiednie
komentarze,
zwracamy się z
szacunkiem, bo
jesteśmy "pod
kontrolą". Z kolei przy
rodzicach zanika
trochę nasza kultura,
trochę odpyskniemy,
nie ma aż takiego
rygoru, jak przy
nauczycielach, lecz to
nadal nie jest pełna
swoboda rozmowy.
Czym jest ta
zmienność
zachowania
spowodowana? Z
jednej strony może
być to swoistego
rodzaju presja
otoczenia, od małego
wtłaczają nam do
głów, że do starszych
od nas musimy
zwracać się z
szacunkiem, do
rodziców musimy
zwracać się z
szacunkiem, do
nauczycieli

musimy zwracać się z
szacunkiem, a ze
znajomymi hulaj
dusza. Podświadomie
kreujemy swoje
zachowanie w tych
różnych otoczeniach
tak, "jak powinno" ono
wyglądać. Może to
również być
spowodowane
własnymi
korzyściami.
Oczywiste jest to, że
jeśli odpysknęlibyśmy
nauczycielowi,
mogłoby to skutkować
uwagą, zaniżeniem
oceny lub telefonem
do rodziców, co w
domu skończyłoby się
nieprzyjemną kłótnią.
Więc, dla
przysłowiowego
świętego spokoju,
lepiej trzymać emocje
na wodzy. Czasem
warto jednak tę barierę
sztywności
przełamać, starsi też
są ludźmi, jedynie
dojrzalej
wyglądającymi.
Oczywiście pewna
granica zostaje
przekroczona,

gdy w stosunku do
pewnej grupy
znajomych
zachowujemy się
karygodnie,
wyzywamy ich,
obrażamy, a inna
grupa osób widzi nas
jako aniołka, który
muchy by nawet nie
zabił. Dobrze,
rozumiem, że można
kogoś nie lubić, ale nie
jest to
usprawiedliwieniem do
beznadziejnego
zachowania.
Denerwuje cię coś?
Odizoluj się od tego.
Denerwuje cię ktoś?
Nie rozmawiaj z nim.
Korzystają obydwie
strony. Tytułowych
"protokołów" mamy w
swojej głowie
mnóstwo, musimy się
tylko nauczyć, jak je
prawidłowo
wczytywać.
Olga Młynarz

Pomorski Park
Naukowo-
Technologiczny w
dniach 2-3 kwietnia
organizował finał
Odysei Umysłu, na
który – miesiąc
wcześniej – dostała się
nasza drużyna. Walka
była zacięta. Drewno
balsa najlepszej
drużyny utrzymało 450
kg, co jest naprawdę
niesamowitym
wynikiem. Mimo że
nasza konstrukcja
utrzymała zaledwie 60
kg, jesteśmy z siebie
zadowoleni – nasz
spektakl wzbudził
salwy śmiechu.
Bożydar – wierny, ale
lekko głupkowaty sługa
Lordosza Spejsona –
był sensacją,

a praktycznie każda
jego wypowiedź była
pozytywnie odbierana
przez widownię. W
„karteczkach od
sędziów” wielokrotnie
zwrócono uwagę na
świetny humor w
przedstawieniu oraz –
jakżeby inaczej –
faraona, który wyglądał
jak prawdziwy – ze
względu na strój,
makijaż i karnację.
Jesteśmy z siebie
zadowoleni – mimo że
nie pojedziemy do
USA, to świetnie się
bawiliśmy. Mamy
zamiar wziąć udział w
tym konkursie także za
rok.
Małgorzata Pelak

Dumni Odyseusze - za rok powtórka!

Jesteśmy kreatorami swojego zachowania. Kreatorami albo manipulantami.

Wczytaj protokół "Ja - wersja nauczycielska"

Cztery twarze Alicji

Cztery twarze Łukasza

Agnieszka Przyszlak

JZ

JZ
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Na korytarzach naszej
szkoły można było
zobaczyć cesarzy! Z
okazji 2059 rocznicy
śmierci Juliusza
Cezara wszyscy
uczestnicy koła
historycznego

przebrali się za
właśnie za cesarzy.
Reakcje na ten pomysł
były różne. Niektórzy
witali nas słowami „ave
cezar”, inni po prostu
się śmiali. Co prawda
nasze głowy zdobiły

tylko liście laurowe,
przyklejone do
tekturowej opaski, a
szatami były
prześcieradła, ale i tak
wszystkim się
podobało.
Krzysztof Jurkowski

Historycy pozdrawiają!

Wydaje się to prostą
sprawą, bo to tylko
włączenie nagrywania i
opowiadanie, co widać,
ale niektórzy muszą
specjalnie wcześniej
ułożyć scenariusz, a
potem nawet
montować.
Najczęściej są to
fragmenty różnych
wykonanych ujęć,
które później są
łączone. To

wymaga trochę pracy,
ale od początku...
Najpierw należy
przygotować plan, co
będzie pokazywane i
co będzie ścieżką
dźwiękową (muzyka,
głos...). Następnie
przygotowywane są
sceny. Każda kilka
razy, po kilka sekund.
Później wybierana jest
jedna najlepsza.
Trzeba zadbać

o otoczenie, by nikt nie
krzyczał i nie wchodził
w kadr. Po tym
wszystko poddawane
jest montowaniu.
Trochę to trwa, ale
można uzyskać
lepszy efekt, niż
wszystko w jednym
ciągu. Na koniec
trzeba tylko zapisać i
udostępnić film!
Miłosz Kaczmarek

Oczywiście, że trzeba
powiedzieć
nauczycielowi, gdy
ktoś robi coś
naprawdę
niewłaściwego. Często
jednak dzieci skarżą,
gdy ktoś wejdzie przed
nie, używa czegoś
chwilę dłużej niż
powinien lub nawet
skarżą bez powodu.
Nie jest to prawidłowe.
Traci na tym dużo
osób. Starajmy się nie

skarżyć. Czasami
można wyjaśnić to
pomiędzy sobą a nie
przy większej
zadymie, czyli na
przykład przy
wychowawcy lub przy
pedagogu, lecz
niestety większość
uczniów idzie
nauczyciela nawet
przez to, że ktoś na
kogoś wpadł bądź
przypadkowo
szturchnął na

w-fie. Lecz nie tylko
uczniowie skarżą,
dorosłym też to się
zdarza, szczególnie w
pracy. Lecz jeżeli to
nie jest konieczne,
starajmy się nie
skarżyć lub wyjaśniać
to pomiędzy sobą.
Szymon Czyczerski,
Wiktoria Janiel i Julia
Kipiel

Wyciągnij rękę na zgodę!

Wtorek 15 marca był nietypowym dniem…

2059. rocznica śmierci 
Juliusza Cezara

Każdy nakręcił choć jeden film, czy to z wycieczki, czy to o rodzinie.

Przygoda z kamerowaniem

W szkole dużo dzieci ma nawyk skarżenia, lecz nie jest to dobre
zachowanie.

Proszę pani, a Zenek mnie popchnął!

JZ

JZ
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Wybierając szkołę nie
mieliśmy jednak
pojęcia, z kim
będziemy w klasie.
Chcielibyśmy być z
naszymi przyjaciółmi,
lecz nie zawsze jest to
możliwe. Dlatego nie
zawsze jest kolorowo.
Niektórzy się kłócą,
inni obgadują, a
jeszcze inni się
przezywają. Zanim
jednak zaczniemy
robić którąś z tych
rzeczy, zastanówmy
się pięć razy czy to
dobry wybór. Nie
trzeba lubić
wszystkich tak samo.
Niektórych można
bardziej, a innych
mniej. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że

każdy ma serce. Nie
można za bardzo
pokazywać tego, że
nie lubimy danej
osoby. W klasie
bardzo ważna jest
współpraca. Jeśli jej
nie ma, nigdy nie
osiągniemy tego,
czego chcemy. Co
prawda czasami
ciężko pogodzić
zdania wszystkich
osób, zawsze trzeba
próbować. Idealnym
sposobem
integrowania się jest
jeżdżenie na
wycieczki.
Szczególnie nie
powinny z nich
rezygnować osoby,
które nie lubią wielu
osób w klasie.

Czasami musimy
pracować w grupie z
osobami, które
wyznaczy nauczyciel.
Nie zawsze są to nasi
najlepsi przyjaciele.
Zdarza się, że są to
osoby, których nie
lubimy. W takiej
sytuacji nie ma się
jednak wyboru. Trzeba
współpracować nawet
z tymi osobami. Być
może okaże się, że nie
są wcale takie złe.
Może po prostu nie
mieliśmy okazji, aby je
dobrze poznać i tylko
wydawały się nam
nieprzyjacielskie lub
niemiłe. Dlatego trzeba
się integrować, bo w
końcu klasa to zespół!
Wiktoria Janiel Pełna energii klasa 4a

Ia wiele już razem przeszła.Wesołe pierwszaki :)

Każdy z nas miał możliwość wyboru szkoły, w której będzie się uczyć.

Klasa to zespół!

JZ

JZJZ
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Selfie stało się bardzo
wygodnym i modnym
przedsięwzięciem.
Stało się popularne, co
sprawiło, że robione
zdjęcia często trafiały
na różne portale
społecznościowe.
Również sławne osoby
podążały za tym
stylem i obrazy te
zyskiwały respekt
innych. Z czasem
pomysł urozmaicania
nowego sposobu
robienia zdjęć odsunął
w cień dawne grafiki i
zapoczątkował
powstanie projektu tak
zwanego "selfie stick".
Jest to wydłużany
uchwyt do telefonu, za
pomocą którego
można robić selfie na
odległość. Fotki
wyglądały
fantastycznie. Jednak
w internecie wybuchła
wieść, że nowe
akcesoria do telefonu

powodują także ciężkie
wypadki, które czasem
kończyły się śmiercią
użytkownika. Otóż były
przypadki, gdy
człowiek robiąc zdjęcie
i patrząc w obiektyw
spowodował wypadek
samochodowy lub
skończyło się to dla
niego uszkodzeniem
własnego ciała. Są
także osoby, które
wiedzą jak z niego
korzystać i nie ranić
samych siebie. Dla
nich "selfie stick" jest
odpowiedni.
Podsumowując,
wszystko jest dla nas,
jeśli wiemy, jak tego
używać. Zatem jeśli
chcemy korzystać z
opcji "selfie", jak
najbardziej możemy.

Jagoda Sołtysiak

W XXI wieku większa część ludzkości korzysta
z opcji robienia sobie zdjęć za pomocą
odwracania kamery w aparacie.

 Selfie vs zwykłe zdjęcia

Aplikacja z duszkiem podbiła nasze serca.

Snapchat - urządzenie pracy czy zabawka?

Niedawno Snapchat
został oblężony przez
wielu ludzi. Jest to
teraz lepszy, nowszy
Facebook, na którym
można i pisać do
znajomych, i wysyłać
zdjęcia do konkretnych
osób. Dlaczego coraz
więcej osób loguje się
do aplikacji z
duszkiem? Tak
naprawdę każda
nowość jest
pozytywnie odbierana
przez całą
społeczność, która
czuje nagłą potrzebę
posiadania tam konta.
Poza tym wszystkie
"selfie" mogą być teraz
ciekawiej wykonane
poprzez możliwość
pisania i rysowania na
bieżąco, a zdjęcie

trzeba zrobić w danym
momencie; inaczej się
nie da. Dodatkowo
wielu YouTuberów
zakłada tam profile, by
podawać bieżące
informacje, czy
opowiedzieć jakąś
nowinę. W ten sposób
przyciągają kolejne
osoby, by oglądały ich
również na tym
"innowacyjnym"
portalu. Właściwie dla
kogo jest Snapchat?
Ogólnie jest on
stworzony dla
młodzieży, która ciągle
robi zdjęcia i się tym
chwali albo chce
uwiecznić jakiś zwykły
moment, jak kurczak z
KFC (co dla dorosłych
jest niezbyt ciekawe).
Nastolatkowie

uwielbiają też oglądać
gwiazdy sceny
YouTube'a, więc
przeglądają nowości.
Tak więc, czy "Snap"
jest narzędziem
pracy? Zdecydowanie
nie! A do zabawy? Jak
najbardziej!

Miłosz Kaczmarek

Moda na selfie opanowała świat!

Znajomy duszek ;)

Emilia Łagun

Miłosz Kaczmarek
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Szóstoklasiści mieli
zadanie zrobić swoją
własną sałatkę w ciągu
jednej godziny
lekcyjnej. Walka
toczyła się o ocenę
celującą z techniki.
Uczniowie nazwali tę
rozgrywkę  szkolnym
Masterchefem
Juniorem. Wszystko
miało wyglądać jak w
prawdziwym
programie kulinarnym.
Każdy z kucharzy
dostał karteczkę z
imieniem oraz logiem
Masterchefa.
Wszyscy rozłożyli
swoje składniki na
stołach i zaczęli
przygotowywać dania.
Koledzy pracowali w
grupach lub
indywidualnie. W klasie
wiele się działo.
Roznosił się zapach
świeżych produktów
spożywczych. Każdy
szatkował, kroił,
przekrajał, dekorował,
przyprawiał i dodawał
kolejne składniki.
Każdy uczeń mógł
przygotować sałatkę
owocową lub
warzywną używając
przy tym swojej
kreatywności

i umiejętności. Co
chwilę na stołach
pojawiały się kolejne
składniki, po chwili
dodawane do
mieszaniny warzyw
lub owoców.
Przyniesione zostały
także rozmaite
naczynia oraz
przyrządy, które
pomagały
przygotować
przysmak do podania.
Najczęściej były to
wysokie miski, talerze,
sztućce i sitka. Kilka
osób robiących sałatkę
owocową nawet
potrzebowało
otwieracza do puszek,
ponieważ przynieśli w
nich owoce.
Większość klasy robiła
sałatki owocowe
różnego rodzaju,
często składające się
z bananów, truskawek,
kiwi czy pomarańczy.
Pani nauczycielka
oczywiście
sprawdzała
przygotowanie do
zajęć oraz
zaangażowanie do
pracy. Wkrótce czas
na gotowanie dobiegł
końca. Kucharze
zaczęli częstować

się nawzajem swoimi
daniami. Było wiele
ciekawych pomysłów,
które zachwyciłyby
niejednego konesera.
Wśród gotowych
potraw były na
przykład: sałatka
jarzynowa,
śródziemnomorska,
warzywna piętrowa z
sosem, z kiełków,
owocowa z bitą
śmietaną lub też
przepyszna
mieszanka
najzwyklejszych,
pospolitych
składników.
Uczniowie, choć
najedzeni do syta, nie
mogli oderwać się od
misek wypełnionych
przysmakami.
Przecież zawsze
trzeba posprzątać po
pracy. To samo zrobili
szóstoklasiści. Sala
została czysta i
posprzątana. Nawet po
wyjściu z niej wszyscy
trzymali ze sobą miski
oraz łyżki. Przez cały
ten dzień za
pozwoleniem
nauczyciela próbowali
zjeść swoje dania
nawet na lekcjach, by
się nie zmarnowały. 
Jagoda Sołtysiak

Młodzi kucharze i ich smakołyki.

Smakołyki szefa Miłosza

Sałatka szefa Piotra

Poczęstunek szefa Wiktora

Klasa szósta znowu zachwyciła nas swoimi zdolnościami kulinarnymi.

Masterchef Junior według klasy szóstej

JZ

Jagoda Sołtysiak

Jagoda Sołtysiak

Jagoda Sołtysiak
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