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                                         Wspomnienie jest formą spotkania

   Rok 2012 był tym, kiedy do Szkoły Podstawowej w Szaflarach zawitali nowi uczniowie. Wtedy pełni
entuzjazmu, nie wiedzieli jeszcze, co ich  czeka. Byli nastawieni na bieganie po korytarzach, dokuczanie
sobie nawzajem i zabawę zabawkami (przyzwyczajenia z przedszkola). Jak się później okazało,
rzeczywistość była zupełnie inna. W szkolnym życiu czekało ich wiele przeszkód (czytanie ,pisanie,
liczenie...), przez które musieli przejść. Mimo wszystko dotarli do końca i z uśmiechem  pozostaje im
wspominać, co przeżyli przez te wszystkie lata.
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  "Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci
spieszących do szkoły" 
  
   Po trzech latach beztroski zrobiło się poważnie.
Musieli stawić czoła wyzwaniom jakimi były
kartkówki, sprawdziany czy wyrywkowe pytania
ustne. Wtedy też zaczęły się przyjaźnie i pierwsze
miłości. Jeszcze zdarzało się wspominać, jakimi
agresorami byli wcześniej (gimnazjaliści uciekali w
popłochu). Nie powstrzymywało to jednak przed
uporem w dążeniu do celu, choć niektórzy nadal
wylewali łzy :)…

.
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Ale, psze Pana, to nie nasze śmieci, naprawdę...

Idziemy razem, nas nie pokona nikt!

.

We wanna dance with somebody...

                             "Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia"
                                                                                Wiktor Hugo
   Klasa siódma przywitała ich nowymi przedmiotami. Znalazła się chemia, język niemiecki, biologia czy
geografia. Czas stał się niezwykle cenny i trzeba było pogodzić obowiązki z zainteresowaniami. Tutaj
zaczynało się szukanie własnej drogi, która mieli podążać ku przyszłości. Jednym się to udało, a innym
niekoniecznie... Ci drudzy musieli się jeszcze natrudzić, aby znaleźć to, czego szukają. Jednak póki co -
"niech żyje wolność , wolność i swobodaaaa"...

.

.
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                             Carpe diem
   Ósma klasa to masa wyzwań. Przebrnęli przez
ten rok najlepiej, jak mogli,  aby dostać się do
wymarzonej szkoły. Wszystko, czego nauczyli się
przez ten czas, ma zaowocować w przyszłości.
Najpierw pokażą to wyniki egzaminu ósmoklasisty,
do którego przygotowywali się przez cały ten
czas. 
Irytujące było ciągłe odpowiadanie na pytania o
wybraną szkołę i kim chcemy być (...księżniczką!!).
Ostatnią  klasę jedni pożegnają ze łzami w oczach,
a inni z uśmiechem na twarzy, jednak każdy
będzie wracał do  szkolnych lat z sentymentem. 

Drodzy Absolwenci!
Składamy życzenia, abyście potrafili
cieszyć się sukcesami, 
umieli wyciągać wnioski z porażek. 
Życzymy Wam szczęścia, radości i osiągnięcia 
wszystkich zamierzonych celów. 
Pamiętajcie: Każdego dnia możecie zrobić coś, 
aby zbliżyć się do swojego marzenia 
lub możecie nie robić niczego.
W każdym przypadku podejmujecie decyzję.

                                              redakcja Carpe Diem
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