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  Czym dla uczniów   
   jest ósma klasa?

                                  Osiem lat za nami... 
     Wydanie specjalne autorstwa Ósmoklasistów

Ósma klasa dla
każdego ucznia jest
wyzwaniem, z
którym musi się
zmierzyć. Jest
podsumowaniem
ośmiu lat nauki.
Jest to czas
szczególnego
przygotowania,
ponieważ każdy
ósmoklasista pod
koniec

roku szkolnego
musi się zmierzyć z
egzaminami.  Ta
klasa jest także
czasem rozstania z
szkołą, kolegami,
nauczycielami itd.
Zakończeniem tej
klasy
rozpoczynamy
nowy rozdział w
naszym życiu.

Absolwenci rocznik 2020/2021:
  Anna, Wiktor, Mateusz , Kacper,   
      Filip, Szymon, Aneta, Michał,     
                   Darek, Łukasz.
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   Uczęszczając do przedszkola, a potem do szkoły
podstawowej wyjeżdżaliśmy na wiele wycieczek i
zielonych szkół. Tych wyjazdów było naprawdę wiele
w różne zakątki Polski.  Dzięki nim mogliśmy poznać
dany region, jego tradycje i właściwości nie tylko
geograficzne, ale i historyczne, kulturowe czy
etniczne. Wyjazdów tych nie traktowaliśmy tylko jako
wolnego czasu spędzonego poza szkołą, bowiem
każdy z nas wynosił z nich bardzo wiele wiadomości,
a przede wszystkim ciekawych przeżyć, którymi
można się teraz podzielić i powspominać. Ja najmilej
wspominam dwudniową wycieczkę w Bieszczady oraz
zielona szkołę nad morzem.  
                                                                   (mrz)

WSPOMINAMY...   

                ZIELONA SZKOŁA NAD MORZEM
                                  (MAJ 2017)

   Zielona szkoła nad morzem tak bardzo utkwiła mi w
pamięci być może dlatego, że to był mój pierwszy,
tygodniowy wyjazd i długo zastanawiałem się, czy
mam w nim wziąć udział.  Pamiętam, że pogoda
przez cały czas była po prostu cudowna, co jest
rzadkością nad polskim morzem. Zwiedziliśmy wiele
bardzo ciekawych miejsc. Byliśmy w Toruniu, Gdyni
Gdańsku i Sopocie. Zwiedziliśmy Hel i tamtejsze
Fokarium, Zatokę Pucką, a co najważniejsze,
braliśmy udział  w  rejsie statkiem po Morzu
Bałtyckim. Mieliśmy spotkanie integracyjne z
Kaszubami i w ten sposób mogliśmy poznać ich
gwarę, tradycje, przyśpiewki i zasmakować tabaki.
Zwiedziliśmy również Szymbark, gdzie jest  Dom
Sybiraka i bunkier, w którym była możliwość
odsłuchania nagrania z nalotu bombowego na Polskę.
Była to dla nas bardzo interesująca lekcja historii. 
Bardzo dużo czasu spędzaliśmy na plaży, bawiąc się
w piasku, co dla wszystkich było wielką atrakcją -
zarówno dla młodszych dzieci jaki i szóstoklasistów.
Wymyślając różne turnieje, zawody, zbierając
bursztyny i podziwiając zachód słońca nie nudziliśmy
się.
   Po tygodniu, zmęczeni, ale zadowoleni wracaliśmy
do domu. Sam byłem zaskoczony, że ten czas tak
szybko minął, a ja nie zdązyłem zatęsknić za domem. 
Tylu wycieczek co w tej szkole chyba nie ma nigdzie...

.

WSPOMINAMY...
    
                  DWA DNI W BIESZCZADACH
                              (CZERWIEC 2018)

Pogoda w Bieszczadach nie rozpieszczała nas tak jak
nad morzem. W pierwszym dniu, kiedy zdobywaliśmy
Połoninę Wietlińską, złapała nas ulewa, ale otuleni w
płaszcze przeciwdeszczowe podążaliśmy dalej.
Nocleg mieliśmy w Polańczyku, w małych,
czteroosobowych domkach letniskowych. Do późnych
godzin wieczornych rozmawialiśmy z kolegami o
przeróżnych rzeczach. Nazajutrz wstaliśmy trochę
niewyspani, ale gotowi do kolejnych wyzwań i atrakcji,
jak na przykład rejs statkiem po Zalewie Solińskim,
czy zwiedzanie ogrodów biblijnych w Myczkowcach.
Wszystkim nam wydawało się, że ten wyjazd był
stanowczo za krótki, gdyż dopisywały humory, miła
atmosfera. I chociaż pogoda pozostawiała wiele do
życzenia, nie narzekaliśmy, ponieważ było
interesująco. To kolejny wyjazd, który na długo
pozostanie mi w pamięci. (mrz)                                  
                

.
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Wywiad z ósmoklasistami - pytania o ich przyszłość
i przeszłość szkolną

1. Jaki zawód planujesz
wykonywać w przyszłości?

Ania: Chciałabym zostać
kucharką.
Wiktor: Planuję wykonywać zawód
spawacza.
Mateusz: W przyszłości planuję
zostać informatykiem.
Kacper: Chciałbym zostać
informatykiem.
Filip: Chcę być elektrykiem.
Szymon: Chciałbym być
informatykiem.
Aneta: Chciałabym być
właścicielką restauracji.
Michał: Chciałbym zostać
ratownikiem medycznym.
Dariusz: Chciałbym być
mechanikiem samochodowym
Łukasz: Chciałbym zostać
rolnikiem.

2. Do jakiej szkoły zamierzasz
pójść?

Ania: Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych.
Wiktor: Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im. Józefa
Piłsudskiego w Zakliczynie.
Mateusz: ZSME w Tarnowie.
Kacper: ZSLiT w Wojniczu.
Filip: ZSP Gromnik.
Szymon: I LO w Tarnowie.
Aneta: Technikum Żywienia i
Usług Gastronomicznych.
Michał: ZSP Gromnik.
Dariusz: Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im. Józefa
Piłsudskiego w Zakliczynie.
Łukasz: Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im. Józefa
Piłsudskiego w Zakliczynie.

3. Czy będziesz tęsknić za
szkołą podstawową?

Ania: Zdecydowanie tak.
Wiktor: Raczej nie.
Mateusz: Będę za nią tęsknił.
Kacper: W niewielkim stopniu.
Filip: Raczej nie.
Szymon: Zdecydowanie będę
mieć do niej sentyment.
Aneta: Raczej nie.
Michał: Raczej tak.
Dariusz: Raczej nie.
Łukasz: W niewielkim stopniu.

Może na razie nie doceniamy
tych pięknych lat, ale z czasem
gdy zaczniemy je wspominać,
zakręci nam się niejedna łezka w
oku.

4. Jaki przedmiot lubiłeś/lubiłaś
najbardziej, a który najmniej?

Ania: Najbardziej – W-F, najmniej
– matematyka.
Wiktor: Najbardziej – j. polski,
najmniej – j. niemiecki.
Mateusz: Lubiłem każdy
przedmiot.
Kacper: Najbardziej – j. angielski,
najmniej – j. niemiecki.
Filip: Najbardziej – historia,
najmniej – WoS.
Szymon: Najbardziej – j. angielski,
najmniej – WoS.
Aneta: Najbardziej – j. angielski,
najmniej – WoS.
Michał: Najbardziej – j. angielski,
najmniej – matematyka.
Dariusz: Najbardziej – W-F,
najmniej – j. polski.
Łukasz: najbardziej – W-F,
najmniej – WoS.

6. Jakie jest Twoje ulubione
wspomnienie/wspomnienia ze
szkoły podstawowej?

Ania: Nasze Ślubowanie
Pierwszoklasisty.
Wiktor: Lekcje W-Fu
Mateusz: Zielone Szkoły.
Kacper: Zielone Szkoły.
Filip: Sklepik szkolny.
Szymon: Zielone Szkoły w
Bieszczadach.
Aneta: Zielone Szkoły.
Michał: Zielone Szkoły.
Dariusz: Zielona Szkoła w
Karpaczu. 
Łukasz: Zielona Szkoła w
Bieszczadach.   (szym)
                                            

5. Czy będziesz tęsknił/tęskniła
za swoimi rówieśnikami z klasy?
Ania: Za większością – tak.
Wiktor: Tak.
Mateusz: Zdecydowanie tak.
Kacper: Raczej nie, bo z
większością będę utrzymywał
kontakt.
Filip: Tak.
Szymon: Z pewnością, choć z
niektórymi osobami będę miał dalej
kontakt.
Aneta: Za większością – tak.
Michał: Oczywiście, chwile
spędzone z nimi zapamiętam na
długi czas.
Dariusz: Za większością – tak.
Łukasz: Tak.
Widać, że nasza klasa jest
bardzo związana ze sobą i
chociaż nie każdy będzie tęsknił
za każdym, to będziemy o sobie
pamiętać.
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Szkoła podstawowa z mojej
perspektywy

Ognisko klasowe

Swoją przygodę z tą szkołą rozpocząłem
dziesięć lat temu. Pamiętam, że przez
pierwsze dni nie chciałem do niej
chodzić, lecz ta niechęć bardzo szybko
minęła. Poznałem swoich sympatycznych
rówieśników, zacząłem się z nimi bawić i
bardzo szybko polubiłem to miejsce. 

Każda klasa była dla mnie czymś nowym,
te same przedmioty, ale inne klasy i inni
nauczyciele, którzy włożyli w nauczanie
bardzo dużo trudu, abyśmy byli jak
najmądrzejsi. Nie zawsze docenialiśmy
ich starania, ale teraz – gdy kończymy
szkołę podstawową zaczynamy to
poświęcenie coraz bardziej zauważać. 

Te dziesięć lat spędzone w tej szkole to
okres, który z pewnością nigdy się nie
powtórzy i zapamiętam go do końca
życia.                                              
 (szym)                                      

szym

W dniu 1 czerwca z okazji Dnia
Dziecka każda klasa organizowała
dla siebie ognisko. Swoje ognisko
miała również absolwencka klasa
VIII. Była to świetna okazja, by
wspólnie powspominać poprzednie
lata w szkole oraz odpocząć od
komputerów, przy aktywności
fizycznej, którymi przez zdalne
lekcje posługiwaliśmy się przez
długi okres. Wszyscy bawiliśmy się
świetnie, grając w piłkę nożną i
dwa ognie. Klasa ósma serdecznie
dziękuje za zapewnienie przez
szkołę pysznych kiełbasek oraz
rodzinie Bartosików za ciepłe
przyjęcie. nas.
                                            (szym)

ognisko
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     Akcje, w których ósmoklasiści brali udział

                           "Niosę pomoc"

To nazwa kampanii edukacyjnej prowadzonej przez
Polską Akcję Humanitarną. Składają się na nią różne
akcję. Nasza klasa w kwietniu 2019, wzięła udział w
jednej z takich akcji, pod nazwą „Studnia dla
Południa”. W tym projekcie zdobyliśmy wiedzę na
temat zasobów wody w różnych krajach. Nauczyliśmy
się również, jak wygląda dostęp do wody w różnych
krajach, które z nich cierpią najbardziej na jej deficyt i
jakie to ma skutki. W tej akcji postanowiliśmy znaleźć
sposoby zmniejszenia ilości pozostawianego śladu
wodnego. Zrobiliśmy bank pomysłów. Na koniec
zorganizowaliśmy wystawę z materiałów
udostępnionych przez PAH, przeprowadziliśmy 
również zbiórkę pieniędzy na studnię dla Sudanu
Południowego. Była to dla nas ważna akcja, która
nauczyła nas wielu rzeczy. Pokazała nam ona, że nie
wszyscy mają tak dobrze na świecie jak my, dlatego
postanowiliśmy pomóc innym.                         (MK)

                       "Światowy Dzień Ziemi"
Nasza klasa brała udział również w obchodach
Światowego Dnia Ziemi. Uczciliśmy go kolorami
natury. Nasza klasa  prezentowała się ubrana w
jednym kolorze.  Z murów szkoły wyszliśmy na
zewnątrz, by zobaczyć piękno wiosennej przyrody.
Każda z klas przygotowała małą prezentację swojego
zespołu. Była to dla nas akcja pełna zabawy, śmiechu
i radości. Nasza klasa ubrała się na pomarańczowo -
w kolorze słońca.                      (MK)

        "Dzień Bezpiecznego Internetu 2020"

W lutym 2020 roku nasza klasa wzięła udział w Dniu
Bezpiecznego Internetu. Nasza klasa była bardzo
zaangażowana w ten projekt. Przygotowywaliśmy
plakaty, prezentacje, opowiadania i inne akcje, mające
na celu uświadomić nam jak niebezpieczny jest
Internet.  Odbyliśmy warsztaty w ramach lekcji
informatyki, zaś w klasach pojawiły się ścienne
gazetki tematyczne. Ogłoszono również trzy konkursy.
Nasza klasa wzięła udział w jednym z nich.  Za
zadanie mieliśmy przygotować prezentacje
pokazującą zasady bezpiecznego zachowania w
Internecie. Dwóch kolegów z naszej klasy za swoje
prezentacje dostało nagrody. Ta akcja była dla nas
pracochłonna jak i pouczająca. Pokazała nam, jak
bezpiecznie zachowywać się w Internecie. 
Opisałem jedną z akcji, które corocznie odbywają się
w naszej szkole.

                                                                           (MK)

                        Akcje charytatywne 
W całym okresie nauki w szkole Podstawowej w
Brzozowej nasza klasa brała udział w wielu akcjach
charytatywnych - zbiórkach pieniędzy, zabawek,
przyborów szkolnych itd., mających na celu pomoc
innym. Jedną z takich akcji była pomoc dzieciom z
Białorusi, Litwy i Ukrainy. Nasze działania polegały na
zbiórce przyborów szkolnych dla rówieśników zza
wschodniej granicy Polski. Cała nasza klasa wzięła
udział w tej akcji i uzbierała dużo przyborów szkolnych
potrzebującym dzieciom. Każdy z nas był szczęśliwy,
że w tak łatwy sposób mógł pomagać.                           
    (MK)M.K M.K
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                   MOŻE TROSZKĘ PODZIĘKOWAŃ ...?

Mateusz
Kieroński

Szymon
Nieć

Michał
Rzepka

Red-
akcja...

        Drodzy Nauczyciele, Pracownicy szkoły 
             oraz Koleżnki i Koledzy!
Pragniemy Wam serdecznie podziękować za
wszystkie starania, pomoc w przezwyciężaniu
trudności, które stanęły nam na przeszkodzie w
dążeniu do sukcesu, życzliwość oraz cierpliwość.
Mamy nadzieję, że przez osiem lat spędzonych
razem nie byliśmy za bardzo kłopotliwi.
Pragniemy, aby nasza klasa została zapamiętana
oraz mile wspominana. 

                                               W imieniu klasy ósmej
                                                      Michał Rzepka

             NIE ZAWSZE BYŁO NAS TYLE ... 

Aktualnie klasa ósma liczy 10 osób.
Na początku było nas jedenaścioro.
W klasie piątej odeszła z klasy
Natalia Gniadek. W czwartej klasie
dołączyła Aneta Rzepka.  Na koniec
klasy siódmej opuścił nas
Bartłomiej Florek.                             
                                                 (mrz)

Dnia 17.06.21 odbyła się wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowic. Była to wycieczka, a
raczej pielgrzymka, podczas której uczestniczyliśmy we Mszy Św. odprawionej w ofierze dziękczynnej
za dobrze przeżyty rok szkolny, owocne przyjęcie Sakramentu Bierzmowania oraz w intencjach
prywatnych. Jako pierwsze miejsce odwiedziliśmy Kalwarię, gdzie została odprawiona Masza Św.
Potem przejechaliśmy do Wadowic. Tam odwiedziliśmy muzeum poświęcone Karolowi Wojtyle,
późniejszemu Papieżowi Janowi Pawłowi II. Następnie udaliśmy się na pyszne kremówki papieskie.
Około godziny 21.00 byliśmy w Brzozowej. Była to bardzo udana i wartościowa wycieczka.  (mrz)
                                                                                                                                                              

       WYCIECZKA DO KALWARI ZEBRZYDOWSKIEJ I       
                                WADOWIC 17.06.21

MK MK
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