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Gazeta Absolwenta

Drużyna niebieskich

W krainie czarów i wróżek

Ależ było uroczyście, a po 8 latach powtórka.

      Kiedy przyszliśmy do szkoły nasze Panie wychowawczynie z pewnością nie

wiedziały, z kim będą miały do czynienia. One nauczyły nas liczyć, pisać i czytać. Z nimi

spędziliśmy pierwsze lata w szkole podstawowej. w klasach 1-3 poznaliśmy też piosenki,

fikołki i tabliczkę mnożenia. Pani dyrektor Iwona Lesner uroczyście pasowała nas na

uczniów...., a potem kariera szkolna nabierała tempa.  
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Diem

        Już nie tak
              kolorowo...

Szaflarzańskie sadzonki czyli jak dziewczyny z 8c
zaczęły kopać fundamenty pod halę sportową

tajniki fizyki i przyrody w krakowskim Ogrodzie
Doświadczeń

strzelnica
w tropikach

poligloci z 8c

na zamkowym tarasie
najważniejsze
to się pograć

Przedwiośnie w Kuźnicach

,    Od czwartej klasy musieliśmy mierzyć się z
trudnościami takimi jak sprawdziany, kartkówki i
odpowiedzi ustne. A także projekty szkolne,
zawody sportowe, wycieczki i konkursy, w których
braliśmy udział.
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Nauczania p. Stramy ciąg dalszy...

W życiu liczą się punkty

Sterowanie ciepłą wodą

Imć Galica
Wołodyjowski

Z wizytą w Geotermii Podhalańskiej

Życie w Polsce jest jednak ciężkie....

Przyszłe dietetyczki :)

DWÓJKA prymusów i reszta ekipy 8a

Piłka jest jedna a nas trzech
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Diem

  To już jest
     koniec...

Opracowanie i wykonanie
Franciszek Fiedler

Pomysłodawca 
pani Jolanta Kustra

     Ósma klasa to masa wyzwań. Przebrnęliśmy przez
ten rok najlepiej, jak mogliśmy, aby dostać się do
wymarzonej szkoły. Wszystko, czego nauczyliśmy się
przez ten czas, ma zaowocować w przyszłości.
Najpierw pokażą to wyniki egzaminu ósmoklasisty, do
którego przygotowywaliśmy się przez cały ten czas.
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! 
 Życzymy, 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 dobre decyzję.
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