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PO EGZAMINIE
Dla porównania z poprzednią gazetką, zebraliśmy i zestawiliśmy myśli i opinie o
egzaminie ósmoklasisty. Niektórzy napisali, że mieli ochotę kogoś zabić, więc czy teraz
zmienił im się nastrój przedegzaminowy?
Marysia
Po napisaniu egzaminu byłem
załamany, bo każdy mówił, że był
on banalny, a dla mnie wcale nie.
Igor

WRAŻENIA OPINIE EMOCJE

ÓSMOKLASISTÓW
PO EGZAMINIE

To zdjęcie bije radością, gdyż
wszyscy mają wrażenie, że nie
zdadzą, bo tak kochają SP13.
Marysia

Ulga, cieszę się, że mam egzaminy i cały stres za
sobą. Radość, moje oczekiwania odnośnie
matematyki były niskie, jednak poszło mi naprawdę
dobrze.
Aleksandra
Widać, że dziewczynki nie są
zadowolone z osiągniętych
wyników. Chociaż nie znają
jeszcze swoich błędów i tak są
smutne.
No, łatwe było. Chyba...
Jakub
Szczęście. Sprawdziłem i myślę,
że będzie dobrze.
Marcin
Zadowolenie z łatwego poziomu
egzaminu.
Krzysztof

Ulga, błogi stan, że jest już po
wszystkim, ale też stres, presja czy
wszystko na pewno jest dobrze
napisane.
Maria
Po egzaminach poczułam ulgę, był
dosyć prosty. Będzie dobrze.
Matylda

Na tym zdjęciu
widać
pozytywne
emocje
spowodowane
możliwością
spotkania się ze
znajomymi.
Ulga, jednak sprawdziłam sobie
odpowiedzi i nie mogą się
doczekać, aż będą wyniki.
Giulia

Po egzaminie z polskiego miałem
mieszane odczucia, ponieważ
popełniłem kilka błędów. Po
egzaminie z matematyki byłem
załamany.
Nikolas
Po egzaminie cieszyłam się, że
wyniki będą dopiero w lipcu.
Kuba

Po egzaminach już się nie
stresowałam. Najbardziej bałam
się matematyki, ale była nawet
łatwa. Za to najgorzej poszedł mi
angielski.
Julka
Wrażenia, opinie, emocje
ósmoklasistów po egzaminie
zebrali:
Kacper Kuna
i Maciek Grochowina
To nie koniec - więcej na str.3

Wyglądają jak klub piłkarski, który
właśnie skończył mecz. Ciekawe,
czy strzelali równie dobrze jak
polska drużyna.
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PO EGZAMINIE
Ogólnie nastroje po trzech dniach egzaminów nie były złe, co widać na zdjęciach.
Przecież oprócz procentowej punktacji z polaka, matmy i anglika do szkół średnich trafią
jeszcze świadectwa. I to one będą ważną kartą przetargową, by dostać się do
wymarzonej szkoły. Tak czy inaczej do 1 lipca wielka niewiadoma, a potem zobaczymy.
Po egzaminach czułem, że już
nigdy nie zaufam Podlasiu.
Kuba
Trochę się stresowałem, ale nie
było źle. Po wszystkich
egzaminach poczułem ulgę.
Mateusz

Damska solidarność klasowa.
Jedna za wszystkie, a wszystkie za
jedną. Jeżeli jedna nie zda, to inne
też.

Po egzaminie z języka polskiego
przestałem się stresować ze
względu na sprawdzenie
odpowiedzi.
Oskar

Byłam zadowolona, że tak dobrze
mi poszło. Najlepiej napisałam
matematykę.
Małgorzata

Po egzaminie czułam się
zrelaksowana, jakbym wygrała
jakieś ciężkie zawody, że w końcu
po wszystkim.
Matylda

Po egzaminach jestem
zadowolony, bo nie było Kamieni
na szaniec oraz Quo vadis.
Kacper

Niektórzy mają miny w stylu: „Co ja
tu robię?”, „W końcu pójdę do
domu”, a inni tak zestresowani
wynikami dostają śmiechawki.

Po egzaminach odczułam wielką
ulgę, jestem pozytywnie
nastawiona w szczególności przez
język angielski.
Oliwka

Po egzaminach czuję się wolny.
Mateusz
Zdziwienie, że takie łatwe.
Miłosz

Jedni się smucą, inni się śmieją, a
jeszcze inni sami nie wiedzą, co
czują. Wszyscy jednak są
świadomi, że zdadzą. Smutne, ale
jakie prawdziwe.

Chłopcy poszli po egzaminie i
próbowali przekupić swojego
ulubionego nauczyciela, aby
poprawili im ich głupie błędy.

Po egzaminie odczuwałam dumę,
gdyż nigdy nie spodziewałam się,
że pójdzie mi tak okropnie dobrze.
Zadania były co prawda
podejrzanie łatwe, jednak mam
nadzieję, że nie poszło
beznadziejnie. Dodatkowo
poczułam ulgę, że w końcu nie
będę słyszeć standardowego
tekstu „zaraz piszesz egzamin, co
ty sobie wyobrażasz?!”.
Martyna
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FESTYN RODZINNY
W piątek, 10 czerwca na boisku szkolnym był Festyn Rodzinny pod patronatem
Prezydenta Łukasza Komoniewskiego i Starosty Powiatu Sebastiana Szaleńca.
Głównym założeniem imprezy było aktywne spędzenie wolnego czasu uczniów, rodziców
i nauczycieli oraz wspaniała integracyjna zabawa.
ATRAKCJE NA FESTYNIE
Na festynie było wiele atrakcji i bardzo dużo uczniów, rodzeństwa spoza
szkoły, rodziców, dziadków oraz nauczycieli. Każdy znalazł coś dla
siebie.
Były kolorowe balony do modelowania oraz foto ścianka. Młodsze dzieci
bawiły się na dmuchanym statku. Jedzonko też było. Kiełbaski z grilla,
popcorn i wata cukrowa.
Kacper

TAŃCE I PIOSENKI SZKOLNYCH GWIAZD
Na scenie prezentowały się szkolne gwiazdy. Były tańce i piosenki.
Występy oglądało naprawdę dużo osób. Makarena poruszyła nawet tych,
którzy stali poza sceną.

MALOWANE TWARZE I WARKOCZYKI
Z minuty na minutę po boiskach spacerowało coraz więcej malowanych twarzy. Kolejka do
zmiany wizerunku nie malała. Tak jak do kolorowych warkoczyków, które plotła nasza
redakcyjna koleżanka (więcej na str.)
Maciek

ZAWODY I ZABAWY
SPORTOWE
Na jednym boisku rodzinne, na
drugim indywidualne dla uczniów

SPORTOWE NAGRODY
Konkurencje sportowe dla uczniów zakończyły się
loteriadą. A wzięło w nich udział bardzo dużo osób, o
czym dowiedzieliśmy się od naszej opiekunki, która
wypisywały karty uczestnictwa. Po zebraniu 10
pieczątek każdy sportowiec wrzucał swą kartę do
pudełka i czekał na losowanie nagród.

Tuż przed
godz. 19 pani
Dyrektor
losowała
zwycięzców i
rozdawała
nagrody. Ale
były emocje!

Oczywiście
nagrodzone też
zostały rodziny,
które zdobyły
najwięcej
punktów w
swych
zawodach.
Maria

LOTERIA
FANTOWA
Przygotował ją
samorząd i
miała super
powodzenie.
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FESTYN RODZINNY
Było super, naprawdę. Kto nie był, ma czego żałować. Oczywiście nie mogło zabraknąć
nas - redaktorów, którzy aktywnie włączyli się w organizację tej fajnej rodzinnej imprezy,
razem z naszą opiekunką - panią Anią S.
Zresztą - poczytajcie i oceńcie.
FOTOREPORTER DRON
Gdy redakcyjny dron zobaczył, ile ludzi przemierza
nasze szkolne boiska, zastopowało go, zatrzymał się i
nie mógł się wyżej wznieść. Ale i tak zrobił kilka zdjęć
z okna naszej redakcji, czyli pierwszego piętra w
segmencie C.
Filip

Na tej fotce
uchwycił kolejki
po popcorn i
watę cukrową.
A stać trzeba
było ponad pół
godziny.
Marek

Zrobił też
zdjęcie
dmuchanemu
statkowi, foto
siatce i zapisom
na konkurs
sportowy.
Zuzia Z.

Na horyzoncie
uchwycił
kolejkę do
warkoczyków
plecionych
przez Maję.
Szymon

Redaktorzy też zaangażowali się w festyn.

NASI REDAKTORZY NA FESTYNIE
Szymon był dźwiękowcem i doskonale radził sobie z
muzyką, która była nie tylko tłem festynu.
Maja robiła warkoczyki bez żadnej przerwy od
godziny 15.40 do 19. 40.
Zuzia zamieniła się w foto ściankę i robiła zdjęcia na
tle reklamy festynu.
Filip tańczył na boisku belgijkę a nim dziewczyny z
rożnych klas.

Nie napiłam się
nawet wody.
Ale jestem
zadowolona.
Maja
By zrobić sobie zdjęcie na foto
ściance, można było oczywiście
zmienić swój image. Były do
wyboru kapelusze, maski, okulary i
peruki.
Na zdjęciu obok redaktorzy,
których udało się Marii zebrać do
wspólnej fotki na tle reklamy
naszego festynu.
M a r e k muchomorek, Maria ruda,
Zuzia wróżka, Szymon czarodziej,
a Filip Charlie Chaplin.
Maria i Zuzia

Bardzo lubię
tańczyć,
dlatego chętnie
zgodziłem się
na wspólny
taniec. Belgijkę
zna dużo
uczniów, więc
nie trzeba było
ich namawiać.
Filip
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PINGWINY W CHORZOWIE
Słoneczna aura, krótka droga i dużo zwierzątek.

PODRÓŻ DO ŚWIATA ZWIERZĄT
Uczniowie kl. 4 b i 4 d byli na lekcji przyrody w terenie. Gdzie? W Śląskim Ogrodzie
Zoologicznym. Ta wycieczka na pewno poszerzyła ich wiedzę na temat fauny całego świata.
zainspirowała do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, a przede wszystkim była
doskonałym połączeniem integracyjnych zabaw z nauką.

Zapytaliśmy uczniów 4 b i 4 d, jak wspominają tę wycieczkę

PINGWINY I PAW NA DRZEWIE
Najbardziej podobały mi się tygrysy i pingwinki. Pingwinki tak słodko
nurkowały i pływały pod wodą. A tygrysy miały puchatą sierść i były
słodkie i duże. Najśmieszniejsze było to jak paw wszedł na drzewo. Ta
wycieczka była świetna i na pewno jeszcze tam pojadę.
Patrycja

W zoo było okej, ale było mi
smutno, bo nie kupiłam nic mamie
przez wielkie, a raczej ogromne
ceny. Najlepsze były zwierzęta
oraz robienie zdjęć. Dużo słońca i
nie wiem jak te zwierzęta (np.
pingwiny) tam wytrzymują. Na
końcu byliśmy u dinozaurów. Tam
się rozłożyłam i leżałam na kocu.
Ola

Najbardziej podobały mi się: węże,
pingwiny, tygrysy i paw na drzewie
oraz cudowne pamiątki. Nie było
nic, co mi się nie podobało.
Natasza

Było fajnie. Najlepsze są pingwiny.
Tam też zrobiłem najwięcej filmów.
Wróciłem z pluszowym pingwinem.
Trochę trzęsło, jak jechaliśmy.
Wojtek
Na wycieczce było fajnie zobaczyć
zwierzęta. Rozrywka była fajna.
Najlepsze jednak było ujrzenie
pawia na drzewie.
Dawid

Najbardziej podobały mi się:
tygrysy, pingwiny i paw na drzewie.
Ogólnie bardzo podobała mi się ta
wycieczka.
Nina

Bardzo mi się podobało. Wszystkie
zwierzęta były fajne. Najbardziej
podobały mi się tygrysy i małpki, a
najmniej węże, ponieważ w ogóle
nic nie robiły. Podobał mi si
również park dinozaurów.
Karolina
zebrała: Zuzia Zębala

