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 Wakacje... już za parę dni!

      Wiersze, które zamieszczamy na kolejnych stronach, powstały             
      w ramach lekcji języka polskiego w ostatnim tygodniu nauki. 
              Pobudziliśmy naszą wyobraźnię i zaczęliśmy marzyć ...

Wakacje 
Dziś dwudziesty
szósty czerwca - 
piątek! 
Weekendu 
i wakacji
początek! Zaczęło
się lato, więc jak
to latem, warto
odwiedzić Hel lub
Juratę, Lecz
również latem od
czasu do czasu
lubię się wybrać
do lasu.

(Justynka Cieśla,
klasa V)

Wakacji czas
Nadchodzi czas,
który cieszy
każdego z
nas.Nowe pamiątki,
nowe przyjaźnie
pozyskane,
na półce okruch
bursztynu, na
talerzu - ananas.
Jedni do lasu,
drudzy na Bahamy.
Niebawem w
szkole się
spotkamy,
i wrócimy do
szkolnych ław.
  (Szymon Nieć,
klasa VII)Pracuję...

Niebo

 Witajcie wakacje!

Już się nie mogę doczekać, kiedy będę z
wami dwa miesiące!
Tak na was długo czekałem,
a tu proszę, jeszcze tydzień 
i przywitacie nas.
Bardzo się cieszę!
 Mam nadzieję, 
że w waszym towarzystwie
będzie lepiej 
niż w towarzystwie pandemii.                  
(Bartłomiej Potępa, klasa V)        

Wakacje tuż,
tuż...

Zbliżają się
wakacje, 
ze szkołą się
żegnamy,
na wakacje
wyjeżdżamy .
Lato, słońce,
plaża - tak to 

sobie
wyobrażam.
Lipiec, sierpień
to miesiące
dwa,
niech ten czas
wakacyjny 
wiecznie trawa !
   
(Magdalena Łabuz,
klasa VI)

J. Cieśla

B. Potępa
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Największe marzenie Michała: 
Niech wreszcie wszystko wróci
do normalności!

Jeszcze kila miesięcy temu moje marzenia byłyby
pewnie inne. Marzyłem o tym, aby dostał się do
dobrej szkoły, na studia, zdobyć dobry zawód
zarabiać duże pieniądze. Dziś moim największym
marzeniem jest powrót do normalnego życia.
Przez koronawirusa, którego mamy w Polsce od
marca, nasze życie zmieniło się całkowicie. Gdy
zamknięto szkoły i rozpoczęła się zdalna nauk,
początkowo traktowałem to jako nowe
doświadczenie. Dziś jest to dla mnie uciążliwe.
Sama nauka nie jest zła. Wystarczy być aktywnym
na lekcjach i systematycznie się uczyć. Ale są
problemy takie jak: słaby internet i strony, które
nie chcą się włączać. Poza tym nie mamy takiego
jak dotąd kontaktu z nauczycielami i sami ze sobą.
Nie możemy się spotykać, swobodnie pograć w
piłkę, wybrać się na przejażdżkę rowerem. Nasz
jedyny kontakt to komputer i telefon. Dlatego na
chwilę obecną moim największym marzeniem jest
to, aby wszystko wróciło do normy, aby w wakacje
można było gdzieś wyjechać, swobodnie spotykać
się ze znajomymi. a od września wrócić do nauki
w szkole. Ale czy tak będzie? Czas pokaże ... 
                                   
                                      (Michał Rzepka, klasa VII)

Zdalna nauka

Moim marzeniem jest, żeby wszystko było
tak jak dawniej, czyli że można było chodzić
do szkoły, nie bać się, że ktoś może nas
zarazić wirusem, chodzić do pracy bez
maseczek i przyłbic i żeby się to wszystko
złe skończyło. A tak poza tym, to ja dążę to
tego, żeby mieć do ósmej klasy same
świadectwa z paskiem i żeby mieć dobry
zawód w przyszłości. Moi Rodzice i Babcia
utwierdzają mnie w przekonaniu, że solidne
wykonywanie obowiązków ucznia przełoży
się kiedyś na odpowiedzialność w pracy, z
której ja i inni będziemy zadowoleni.  
                             (Kacper Kwiek, klasa VI)

Wkrótce wakacje.
Nie możemy się doczekać, gdy będziemy nad
morzem pływać.
Góry, zamki i baseny w tym tygodniu odwiedzić 
chcemy.
Trzeba zapomnieć o szkolnych zmartwieniach
 i teraz tylko od nauki odpoczywać.
A gdy będzie koniec roku szkolnego, to będę go
wspominać.
Ale czekaj... Co to takiego?? 
Koniec roku szkolnego
będzie dwudziestego szóstego?
To już niedaleko do tego! (Asia Wójcik, klasa V)

Kacper chce w przyszłości 
zdobyć dobry zawód

Wakacje już niedługo, będzie wtedy modne Frugo.
Będę jeździł na boisko, a jak poleje to będzie
bagnisko!
Gdy pojadę sobie w góry, babcia będzie patrzeć w
chmury.
Będziemy sobie życzyli, byśmy zdrowi i piękni po
wakacjach byli!        (Kacper Kwiek, klasa VI)
Wakacje w tym roku były bardzo fajne,
bo ja z moim pieskiem byliśmy na farmie.
Zwierzęta tam były bardzo piękne,
ale kury, krowy, konie były najpiękniejsze.
W tym roku bardzo podobało mi się na farmie,
lecz następnym razem wakacje będą nad Tamizą.
                                   (Kamil Kwiek, klasa V)

mrz
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Weronika w przyszłości chce zostać projektantką
mody. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało!

Projektantki Modelki

Szycie to moja pasja.
Moim marzeniem
jest projektować różne
ubrania, ponieważ lubię
szyć. Podczas
kwarantanny zaciekawiło
mnie wymyślanie i szycie
różnych ubrań dla lalek. Na
razie to one są moimi
modelkami i klientkami, ale
bardzo chciałabym w
przyszłości zająć się tym
zawodowo. Od kilku
miesięcy rozwijam swoją
pasję. Nigdy nie byłam nad
morzem I bardzo
chciałabym je zobaczyć z
całą moją rodziną. Mam
nadzieję, że epidemia się
skończy i będzie można
normalnie jeździć na
wakacje. 
       (Weronika Gzyl, kl.II)

Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to
ponad 100 tysięcy przeczytanych książek i
przeszło 50 tysięcy aktywnych, młodych czytelników
w całym kraju!
Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-8 oraz
ich rodziców. Miał on na celu zachęcenie młodego
pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół
wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją
wydarzenia było promowanie czytelnictwa jako
ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu
wolnego. Celem konkursu było również wyłonienie
najlepszych czytelników.
W tym roku nasza szkoła przystąpiła po raz trzeci do
zmagań konkursowych, w których wzięło udział 38
uczniów. Jesteśmy dumni, że w ich gronie znaleźli
się mistrzowie i wicemistrzowie powiatu. Niestety, w
tym roku nie odbyły się etapy wojewódzki i centralny
z powodu sytuacji epidemicznej. 

Wyniki konkursu
,,Wielka Liga
Czytelników”
prezentują się
następująco:
uzyskanie tytułu
Mistrza Powiatu –
Justyna Cieśla (kat.
klas 5-8), Nikola
Gidek (kat. klas 1-4),
Aleksandra Osysko
(kat. klas 1-4),
uzyskanie tytułu
Mistrza Szkoły -
Michał Rzepka (kat.
klas 5-8), Weronika
Gzyl (kat. klas 1-4).
Brawo! Gratulujemy!

kg kg
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     Julia w marzeniach jest już na wakacjach :)

Moim marzeniem jest, aby pandemia koronawirusa zniknęła i więcej się
nie pojawiła. Chciałabym też wrócić do szkoły, jeździć na wycieczki,
spotykać się z koleżankami i nie bać się, że mnie ktoś zarazi. Mam
jeszcze jedno marzenie.  Jak będę  dorosła, chcę zostać szefem kuchni
w Atelier Wojciecha Modesta Amaro. Kiedy zdobędę doświadczenie,
chciałabym mieć własną restaurację. Taką, którą będzie odwiedzać dużo
osób i będzie im smakować moje jedzenie. Chciałabym, aby wszyscy
goście  polecali moją restaurację swoim znajomym. Chciałabym też
nauczyć się pływać pieskiem.
                                                                       (Ola Osysko, klasa III)       

Moje danie

                 
               Bliższe i dalsze marzenia Oli 

 Nie mogę doczekać się juz wakacji. Myślę, że moim marzeniem,
podobnie jak innych dzieci jest, żeby skończyła się epidemia, bo
chciałabym pojechać wreszcie  do ZOO i pokazać mojej malutkiej
siostrze Martynce słonia, żyrafę, lamę i fokę. Ona jeszcze nigdy nie była
w ZOO. Chciałabym  też nauczyć się bardzo szybko jeździć na rolkach
jak moja siostra Ola. Moim marzeniem jest jeszcze pojechać na plac
zabaw ,,Zakątek urwisów”. Najbardziej lubię zjeżdżać po dużej kręconej
zjeżdżalni i skakać do basenu z kulkami. 
                                        (Julia Osysko, przedszkole) 

Skończył się rok szkolny, należy podsumować wyniki w nauce i wymienić tych, którzy
swoją pracą zasłużyli na nagrody. Doceniono uczniów za naukę, reprezentowanie

szkoły w konkursach, zawodach sportowych, pracę w Samorządzie Uczniowskim,       
 sklepiku szkolnym. 

W klasach IV- VIII nagrody otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią
ocenę  co najmniej 5,0 i bardzo dobre zachowanie, czyli: Justyna Cieśla,
Kamil Kwiek, Bartłomiej Potępa (kl.V), Gabriela Potępa, Kacper Kwiek
(kl.VI), Michał Rzepka i Mateusz Kieroński (kl.VII). 
W klasach I- III są to następujący uczniowie:
klasa I- Dorota Potępa, Wiktor Kuczaj, Nikola Rzepka, Victoria Gidek,
Kacper Sowa,
klasa II- Weronika Gzyl, Oskar Socha, Lena Szczepanek,
klasa III- Nikola Gidek, Aleksandra Osysko, Laura Ozga. Gratulujemy
wysokich wyników i życzymy podobnych w przyszłym roku. 

Nagrody

Ola

Internet
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Wakacyjne marzenia

Koniec roku zbliża się, więc do szkoły po świadectwa
idziemy.
Na odwrocie piątki, tróje, dwóje, nikt się już tym nie
przejmuje.
Najważniejsze, że wakacje! Wszyscy mamy rację.
Bociany klekocą, żabki kumkają, a my śpiewamy tak:
kąpiemy się w basenie, robimy co chcemy,
czasami się wzruszymy i łezkę za szkołą puścimy.
Ach, te wakacje, bez nauki. Ach, te wakacje bez
szkolnej włóki.
Choć za tym tęsknimy i tak się dobrze bawimy.
Wyjeżdżamy w lasy, góry i skaczemy hen do góry.
Lecz lektury też czytamy, o szkole nie zapominamy,
bo we wrześniu tam wrócimy i naukę ponowimy!
                                (Gabrysia Potępa, klasa VI)

Już wakacji nadszedł czas, na który czekał każdy z
nas.
Każdy na nie czeka, w myślach tylko: łąka, las i rzeka.
Najpierw odwiedzimy Mazury, potem może polskie
góry?
Gdy pogoda będzie dopisywać, pojedziemy gdzieś
popływać.
Wszyscy na cudowne wakacje czekamy, a czy takie
będą?
To się przekonamy!
Jedno jest pewne - powrotu do normalności chcemy,
ale czy tak będzie?
Tego już nie wiemy...
                                      (Michał Rzepka, klasa VII)
  
Wakacje

Kiedy lato się zaczyna i pogoda każdemu sprzyja,
wszyscy po świadectwa biegiem.
Czas wakacji mija szczerze.
Przygotuj bagaż duży,
by być gotową do podróży.
Wezmę swą rodzinę kochaną,
na przygodę tę wspaniałą.
A gdy przyjdzie czas powrotu to znak,
że początek szkolnego roku.
                                          (Ania Bartosik, klasa VII)

Każdy marzy o wyjazdach. Czy w tym roku będzie
ich mniej ze względu na stan zagrożenia
epidemicznego? A może częściej będziemy
wybierać wypoczynek w kraju?  

Jedno jest pewne - należy dobrze wypocząć, aby
w pełni siła rozpocząć naukę w nowym roku

szkolnym. Tym bardziej, że po kilku miesiącach
zdalnego nauczania trzeba będzie troszkę

nadrobić zaległości. 

Idą wakacje, wiosna mija,
to czas wolny się zaczyna.
Czas wakacji,
czas zabawy,
czas dwumiesięcznej laby.
Kwarantanna już minęła,
wszystkich cieszy ta nowina .
Podróżować  można wszędzie,
w czas wakacji świetnie będzie
Wszystkie dzieci już wesołe,
bo w ten miesiąc kończą szkołę.
Choć na dworze brzydka burza,
żadne dziecko się nie wkurza.
                          ( Mateusz Kieroński, klasa VII)

W Łańcucie

Wakacyjny wiersz
Koniec roku jest wspaniały, bo wakacje się zaczęły.
Po świadectwa hen ruszamy, głów sobie już nie
zawracamy.
Bo wakacje to najlepsza pora,
aby wskoczyć do jeziora,
a potem w góry, żeby dotknąć chmury.
Ej, wakacje, zaczekajcie i piosenkę nam zaśpiewajcie.
Nie za smutną, nie za wesołą, taką idealną na tę porę.
 O nauce nie wspominajcie! Wakacje mamy jak w
bajce. (Julia Potępa, klasa VI)       

S.P.
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            Pożegnaliśmy uczniów ósmej klasy

Ósmoklasiści

W ostatnim dniu nauki
pożegnaliśmy naszych drogich
Ósmoklasistów: Weronikę Barnaś,
Dominika Dzięciołowskiego,
Klemensa Gniadka, Mariusza
Kierońskiego, Kacpra Rzepkę,
Patrycję Smagacz i Pawła Wójcika.
Na zdjęciu obok z dyr. Panem
Bolesławem Buratowskim i wych.
Panią Krystyną Gotfryd. Ze
względu na stan pandemii nie
odbyło się uroczyste pożegnanie,
nie było dyskoteki, poczęstunku -
jak zwyczaj kazał. Mamy nadzieję,
że w nowych szkołach
odnajdziecie swoje miejsce,
będziecie się czuć dobrze.
Wracajcie do nas, odwiedzajcie
nas, zapraszamy!

Idą wakacje
Idą wakacje...
Kończy się szkoła,
wesołą minę
ma każdy przedszkolak.
Ósmoklasista też cieszy minkę,
bo wkrótce nową odnajdzie rodzinkę.
Przyjdzie mu zmierzyć się z inną sytuacją
i na pewno nie będzie mu łatwo.
Przyjdą też dni, że zatęskni za Brzozową
i swoją klasą siedmioosobową,
za Panią Wychowawczynią
i Panem Dyrektorem,
bo byli dla niego wzorem.
I mile w wakacje będzie wspominał chwile,
których przeżyli razem wiele.
Wakacje są super!
Wakacje są wesołe!
I dobrze, że są, bo byłoby
smutno w ogóle. 

(Mariusz Kieroński, klasa VIII)

Egzamin

Pierwszy w życiu egzamin... inny, nietypowy, bo w
maseczkach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno
również na szkole i na egzaminie ósmoklasisty. 

S. Piech

ZB
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