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Pożegnanie ósmoklasistów… nasze wspomnienia, plany na przyszłość
Osiągnięcia
Już od najmłodszych lat byliśmy bardzo
utalentowanymi uczniami. W każdej klasie
braliśmy udział w wielu konkursach polonistycznych, plastycznych, recytatorskich,
z języka francuskiego. Uczestniczyliśmy
również w zawodach sportowych. W gablocie szkolnej można zauważyć wiele naszych pucharów z przeróżnych dziedzin
sportowych.

Francuski
Od ok. 8-9 lat, uczymy się języka
francuskiego. Braliśmy udział w licznych
konkursach, zdobywaliśmy różne
nagrody. Korespondowaliśmy ze szkołami
we Francji. Uczestniczyliśmy w wielu
lekcjach z native speakerami. Wiele osób
może pochwalić się, międzynarodowym
certyfikatem językowym DELF.
Zwieńczeniem naszej nauki miał być
tegoroczny wyjazd klasy dwujęzycznej do
Paryża , który niestety nie odbył się ze
względu na obecną, trudną sytuację.

Ślubowanie klas pierwszych
W roku szkolnym 2012/2013 odbyło się
nasze niezapomniane ślubowanie. Pożegnaliśmy się wtedy z Panią Ewą Wawrzyniak, Jolantą Moszczyńską oraz Beatą
Wołosiewicz - bardzo sympatycznymi nauczycielkami, zabawiającymi nas w zerówce. Opiekę nad nami przejęły wówczas Pani Beata Kobierecka oraz Pani
Małgorzata Jarosz. W ciągu tych wspólnych trzech lat zostaliśmy nauczeni m.in.
tabliczki mnożenia, umiejętności czytania
oraz pisania.
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Wycieczki
Nieodłączną częścią naszej przygody
w SP12, były z pewnością wycieczki.
Mieliśmy wtedy szansę poznać dokładniej
siebie nawzajem, swoje zainteresowania
i spędzić czas poza budynkiem szkoły.
Zawsze świetnie się bawiliśmy i cieszyliśmy
się z każdego wspólnie spędzonego
momentu. Do dziś wszyscy wracamy
wspomnieniami do tych pięknych chwil.

Biorąc udział w wielu eventach mogliśmy reprezentować naszą szkołę. Dni otwarte to
świetne rozwiązanie, by się do siebie zbliżyć.
Na przykład: grill z P. Jakubowskim, sprzątanie świata, choinka na Jazdowie z wyprzedażami naszych świątecznych dzieł, walentynki
oraz dni frankofonii. W tych organizacjach
wszyscy czynnie brali udział, dzięki czemu
efektywniej nam się pracowało.
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Aby spojrzeć na te cudowne lata ze strony nauczycieli,
przeprowadziliśmy wywiad z jednym z wychowawców klasy 6b –
p. Paulą Bogusiewicz-Wołosz
1. Jak wspomina Pani swój rok z klasą 6b ?
Rok bycia wychowawcą ówczesnej 6b był dla mnie rokiem bardzo ciekawym. Jak wiecie, wskutek reformy
edukacji zamieniłam gimnazjum na szkołę podstawową. Nowe miejsce, nowi uczniowie, nowa klasa wychowawcza. Po raz pierwszy miałam zostać wychowawcą takich „małych dzieci”, o których dowiedziałam się, że
potrafią nieźle dać w kość (delikatnie mówiąc)… Szybko jednak okazało się, że nie taki diabeł straszny jak go
malują. Klasa rzeczywiście nie należała do najgrzeczniejszych i najbardziej zgranych, ale wszyscy tzn. dzieciaki, ich Rodzice i ja zaufaliśmy sobie nawzajem i na efekty nie trzeba było długo czekać, bo już pod koniec
września cudownie zaprezentowaliśmy się podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Potem
było raczej z górki, choć oczywiście zdarzały się gorsze momenty. Pod koniec roku szkolnego żal było się rozstawać. To była już zupełnie inna klasa, inne dzieciaki. Myślę, że przez ten rok wiele się od siebie nauczyliśmy. Jestem też pewna, że to był ważny i przełomowy rok dla wielu uczniów, którzy wcześniej poważnie rozważali zmianę szkoły ze względu na atmosferę panującą w klasie.
2. Jaka była najśmieszniejsza sytuacja z klasą?
Z dawną 6b nie można było się nudzić. Mniej czy bardziej śmieszne sytuacje zdarzały się właściwie na każdym kroku. Ktoś powiedział coś śmiesznego, zrobił głupią minę… Pamiętam dwie zabawne sytuacje z naszej
wycieczki do Torunia. Pierwsza to zwiedzanie fortu, podczas którego przewodnikowi od razu podpadł Kajetan
i do końca naszej wizyty w forcie Kajetan nazywany był „Kudłatym”. Druga sytuacja, z której śmieję się teraz,
choć wówczas nie było mi do śmiechu, to poranek w hotelu i budzenie Krzyśka i Staśka. Chłopaki, niczym
niedźwiedzie w zimę, spali tak twardym snem, że nie słyszeli walenia do drzwi, które postawiło na nogi
wszystkich w hotelu. Wszystkich, tylko nie naszych twardzieli.
3. Czy była osoba, która najbardziej dawała Pani w kość?
Nie było osoby, która wyjątkowo dawała mi w kość, ale kilka
osób miało swoje zasługi w podnoszeniu mi ciśnienia. ☺
4. Skąd wzięło się przezwisko Mateusza — “Hrabia”?
Dlaczego Mateusz Bieniak został hrabią? Bo w jego żyłach płynie
błękitna krew? Nie… Bo strzelał hrabiowskie fochy!
Jak wspomniałam wcześniej, klasa na początku nie należała ani
do najgrzeczniejszych ani do najbardziej zgranych. Jednym z moich działań wychowawczych były częste zmiany kolegi w ławce. Chodziło mi przede wszystkim o to, aby dać
każdemu możliwość poznania drugiej osoby (z którą niekoniecznie sam by usiadł) ale też i o to, by w klasie
panowała atmosfera pracy. Podczas jednej z takich zamian Mateuszowi nie spodobało się, że ma usiąść z jedną
z dziewczyn (nie pamiętam z kim – może Mateusz pamięta) i strzelił focha. Zaczęło się robić niesympatycznie, więc by rozluźnić atmosferę powiedziałam Matiemu, że strzela fochy jak jakiś hrabia. I tak już zostało.
5. Czy od razu zgrała się Pani z klasą czy były jakieś przeszkody?
Wydaje mi się, że nie było większych przeszkód jeśli chodzi o nasze zgranie się. Oczywiście, początki nie były łatwe, bo byłam 3 wychowawcą klasy (nie licząc klas 1-3) i wszyscy byli już znudzeni tymi zmianami i brakiem stabilności. W zgraniu się bardzo pomógł nam wspomniany już Dzień Języków Obcych. W przygotowanie naszej wersji Hiszpanii zaangażowali się wszyscy uczniowie, a także spora część Rodziców. To był chyba
moment przełomowy w naszych relacjach. Dzieciaki zobaczyły, że wierzę w nich jako wychowawca i same
zaczęły wierzyć, że mogą stanowić fajny zespół. Przeżyliśmy razem bardzo ciekawy rok. Rok pełen zmian,
mniejszych i większych sukcesów. Dziękuję Wam za ten rok <3
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Wspomnienia i plany na przyszłość...
Zapytaliśmy naszych rówieśników jakie mają wspomnienia z tych dziewięciu wspólnie
spędzonych lat. Dodatkowo opowiedzieli o swoich planach na przyszłość.

Zdaniem Mai Michalskiej, najlepsza była wycieczka w czwartej klasie. Zwiedziliśmy
wtedy dużo ciekawych miejsc, kąpaliśmy się nad jeziorem, panowała miła atmosfera.
Szczególnie w pamięć zapadły jej piosenki grane na gitarze przez Pana Jakubowskiegonaszego ówczesnego wychowawcę.
Planem na przyszłość Mai jest wyjazd na studia za granicę, najpewniej do Japonii.
Maciej Starkowski wszystkie chwile mile wspomina, ale najbar dziej zapadła mu
w pamięć zielona szkoła w siódmej klasie. Dzięki wyjazdowi, bardzo zintegrowaliśmy się
z naszą nową klasą. Wycieczka na kajaki w 6 klasie była według niego przyjemna i dobrze
wykorzystanym czasem na uprawianie sportu.
Maciej nie ma konkretnych planów na przyszłość, ale prawdopodobnie pójdzie w
kierunku dziennikarstwa.
Filip Kasza najbar dziej zapamiętał wycieczkę w 4 klasie. Według niego zielona noc
była najlepsza! Podczas gdy nauczyciele nie patrzyli, smarowaliśmy klamki pastą do
zębów i robiliśmy psikusy innym. Była to dla niego świetna zabawa. Na razie Filip nie
zastanawia się nad przyszłością.
Maks Hrycak niestety nie umie wybr ać ulubionych wspomnień, ponieważ jego
zdaniem wszystkie lata były niezapomnianą przygodą!
W przyszłości, chciałby rozwinąć swoje pasję związane z gastronomią, pójść na jakiś
kierunek w stronę dietetyki.
Sonia Wróblewska najlepiej wspomina “Choinkę na J azdowie”. Według niej podczas
tego wydarzenia było dużo osób a stoły uginały się pod ciężarem pysznego jedzenia.
Wszystko dopełniał rodzinny, świąteczny klimat. Sonia cofa się także pamięcią do
występów tanecznych z zespołem “dwunastka”.
Wszyscy się bardzo zżyliśmy! Niestety za chwilę się żegnamy, ale wspomnienia będą z nami
do końca życia. Życzymy wam tego samego!
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Wszystko co dobre, kiedyś się kończy...
Egzamin ósmoklasisty
Jak pewnie wiecie, w ósmej klasie piszemy egzamin końcowy, który otwiera
nam drzwi do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Sprawdzian składa się z
trzech przedmiotów: matematyki, języka polskiego oraz języka obcego (w
naszej szkole jest to angielski bądź francuski). Od września nasze myśli skierowane są ku egzaminowi. Nieunikniony jest stres przed wynikiem końcowym.
Nauczyciele szykują nas cały rok i starają się, aby cały materiał był zrozumiały.
Po lekcjach chodzimy na dodatkowe zajęcia, by doskonalić się w przedmiocie,
który gorzej nam idzie. Na dodatek koledzy i koleżanki są dla nas wsparciem w
tym trudnym czasie.

Kilka rad dla naszych kolegów, przyszłych ósmoklasistów ...
Ósma klasa to najważniejszy rok w szkole podstawowej. Wszystko zależy od
nas, gdzie pójdziemy dalej w świat. Chcielibyśmy dać wam parę rad, jak przetrwać ten trudny czas i ewentualnie jak ułatwić sobie naukę.
Po pierwsze trzeba się zastanowić co nas najbardziej interesuje i co
chcemy rozszerzyć. Ważne jest też skupienie się na przedmiotach, które
piszemy na egzaminie czyli matematyka, język polski oraz język obcy.
Pamiętajcie czerwony pasek i wolontariat dają nam kolejne punkty do
świadectwa. W dodatku dobrym rozwiązaniem jest nauka w grupie, ponieważ
szybciej wchodzi wiedza do głowy i jest zawsze raźniej. Wieczorami chodźcie
na spacery, bo w tym czasie można zebrać wszystkie myśli. Nie zapominajcie,
że jeżeli macie problem z konkretnym zagadnieniem to nauczyciele zawsze
chętnie wam pomogą, spróbują znaleźć rozwiązanie. Wystarczy zapytać!

Tak naprawdę to najważniejsze żeby stres Wami nie
zawładnął, bo wtedy wiele rzeczy nie idzie po naszej myśli.
Tak na poprawienie humoru: Już niedługo wakacje :).
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Podziękowanie
Przez te 9 lat wiele się wydarzyło. Każdy miał swoje wzloty i upadki, jednak zawsze czuwali nad nami nauczyciele oraz wychowawcy, którzy zawsze służyli pomocną dłonią.
To oni nakierwowywali nas, gdy zboczyliśmy. Pokazali jak być lojalnym, odpowiedzialnym
i empatycznym człowiekiem. Przez te lata towarzyszyli nam również nasi koledzy i
koleżanki. To oni pocieszali oraz wspierali nas w gorszych chwilach, zawsze mogliśmy
liczyć na ich pomoc. Te wszystkie wspomnienia na długo zostaną w naszych
sercach...Dziękujemy!
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