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To już ostatni numer gazetki w tym roku
szkolnym.  Czas minął bardzo szybko,

niektórych z nas nie zobaczymy   po
wakacjach, ponieważ rozpoczną naukę
w szkołach średnich, pozostali spotkają

się we wrześniu,  by podjąć naukę w
wyższej klasie. Wszystkim życzymy

powodzenia oraz tego , by wakacje były
bezpieczne, udane, pełne radosnych dni.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.
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Wszystkim
życzymy
powodzenia oraz
tego, by wakacje
były bezpieczne,
udane, pełne
radosnych dni...



A jednak żal
 

            W wyniku zmian w oświacie gimnazja zostały

„wygaszone”, a zastąpiły je klasa siódma i ósma szkoły

podstawowej.

Jesteśmy ostatnim rocznikiem kończącym gimnazjum.

Zamknął się za nami ważny etap naszego życia. Pora na

podsumowania.

To były piękne dni… . Bez żalu opuściliśmy szkołę podstawową,

czuliśmy się dorośli,  rozpoczynając naukę w pierwszej klasie

gimnazjum. Wszyscy patrzyli na nas z podziwem(przynajmniej

nam tak się zdawało). Rozpoczęły się dni pełne nauki  i

nowych wymagań. Ilość wiedzy przekazywanej nam przez

nauczycieli początkowo nas przeraziła, by nieco później stać

się czymś zwyczajnym. Mijały miesiące, lata wypełnione

kartkówkami, sprawdzianami, egzaminami próbnymi, ale też

wyjazdami do kina, teatru, dyskotekami. To był czas wielkich

przyjaźni, pierwszych miłości. Wszystko to integrowało nas

uczniów, nauczycieli, sprawiło, że czuliśmy się jak jedna

wielka rodzina,nie taka słodka, filmowa, ale ta prawdziwa,

której radosne dni mieszały się z tymi smutnymi.

Teraz przed nami nowe wyzwanie - szkoła średnia. Nie wiemy,

co nas czeka, zwłaszcza że będziemy uczyć się z pierwszym

rocznikiem absolwentów ósmych klas. Wierzymy, że

poradzimy sobie w nowym otoczeniu i nie przyniesiemy

wstydu szkole, którą opuszczamy. Zawsze z nutką

rozrzewnienia będziemy wracać do tych beztroskich lat

naszej młodości.

 Dziękujemy

W wyniku zmian
w oświacie,

gimnazja zostały
wygaszone....



Dla Matki
Anna Kamieńska „Dom matki”

Mamo, szukałam Cię w Twoim domu.

Gdzie jesteś?

Płaszcz Twój w sieni.

Każda deska podłogi krok Twój unosi.

Każda bryłka powietrza Tobą się mieni.

Nad miejscem przy stole gaśnie Twój uśmiech.

Więdną kredensowe dostatki -

Pachnące wanilią blaszane puszki,

Zeszłoroczne opłatki.

Może tu, tu gdzie czesałaś włosy srebrne?

Sypialnia Twoja pusta.

W szafie suknie Twe opuszczone.

Wiem, iskra światła na brzegu lustra

To Ty, Ty przemieniona!

Ale iskra znika.

Popiół listom, popiół pamiątkom.

A możeś Ty tu, w serca głębi, na dnie?

Mamo, Bólu, Rozłąko...

 

 Mamo, szukałam
Cię w Twoim

domu...



Po egzaminach
 

„Egzaminy, egzaminy i po egzaminach”, 10 kwietnia rozpoczęło

się to ważne dla nas  wydarzenie. Przygotowywaliśmy się do

niego przez trzy lata nauki w gimnazjum.

Pierwsza część egzaminów – humanistyczna była, według nas,

nieskomplikowana, chociaż o dreszcz niepokoju przyprawiła

fraszka „ Skarga zmiętego”. Na duchu podniósł  natomiast 

rodzaj  wypracowania – rozprawka, którą wszyscy doskonale 

opanowaliśmy.

Historia wydawała się przejrzysta, odpowiedzi na pytania nie

sprawiły większych kłopotów.

Kolejnego dnia pisaliśmy część matematyczno – przyrodniczą.

Zadania matematyczne były przeciętne jeśli chodzi o trudność.

Na wielu, wielu lekcjach matematyki rozwiązywaliśmy

podobne.

Część przyrodnicza była nieco trudniejsza, ale daliśmy radę.

Ostatniego dnia popisaliśmy się wiedzą z zakresu języka

angielskiego. Wydaje się, że poziom trudności  również nie był

za wysoki.

Ogólnie uważamy, że egzaminy udało się nam napisać dobrze,

ale jakie będą wyniki? Okaże  się to 14 czerwca.

 

Egzaminy,
egzaminy i po
egzaminach



Przestrogi gimnazjalistów
 

 

Młodszym kolegom i koleżankom radzimy;

 

 Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny,

ponieważ nigdy nie wiesz, kto może się zakochać w twoim

uśmiechu

 Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych

ludzi jesteś całym światem.

Być może Bóg chciał abyś poznał wielu złych ludzi zanim

poznasz dobrych.

 Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to

przytrafiło.

 Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie

ludzi i uważaj na tych, których zaufanie już raz straciłeś.

Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij

się, że znasz siebie i że nie będziesz chciał być taki jak on chce,

ale będziesz sobą.

 Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają

się nam, wtedy gdy najmniej się ich spodziewamy.

I pamiętaj, że by otworzyć komuś oczy potrzeba niekiedy całego

życia. By ujrzeć wystarczy błysk chwili..

 

Młoszym kolego i
koleżankom

radzimy:



Rodzice do dzieci

Daliśmy wam życie,

ale nie możemy go przeżyć za was.

Możemy was uczyć, ale nie możemy zmusić,

byście się nauczyli.

Możemy dać wam wskazówki,

ale nie możemy was prowadzić.

Możemy dać wam swobodę,

ale nie możemy za nią odpowiadać.

Możemy prowadzić was do kościoła,

ale nie możemy zmusić, byście wierzyli.

Możemy was nauczyć odróżniać dobro i zło,

ale nie możemy podejmować za was decyzji.

Możemy ofiarować wam miłość,

ale nie możemy jej narzucać.

Możemy was nauczyć dzielić się z innymi,

ale nie możemy uczynić was niesamolubnymi.

Możemy nauczyć was szacunku,

ale nie możemy zmusić was do honorowego zachowania.

Możemy radzić wam w sprawie przyjaciół,

ale nie możemy wybrać ich za was.

Możemy was uświadomić, ale nie możemy zmusić,

byście się dobrze prowadzili.

Możemy mówić wam o piciu,

ale nie możemy za was mówić "nie".

Daliśmy Wan
życie, ale nie
możemy go

przeżyć za Was.


