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         Z okazji zbliżających się wakacji składamy wszystkim 

nauczycielom, dyrekcji, pracownikom obsługi podziękowania 

za wspólny trudny rok nauki szkolnej.                                                                                      

Pragniemy również złożyć życzenia uczniom. Niech 

tegoroczne wakacje będą udanym, radosnym i bezpiecznym 

odpoczynkiem od nauki i pracy, niech piękna pogoda, miła 

atmosfera oraz przyjazne otoczenie dodadzą Wam 

pozytywnej energii i wigoru.  

Życzy redakcja pisma 

Ważne tematy:  Egzamin, 

egzamin i po egzaminie. 
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Nr 2 2021 r. 

czerwiec 

 

Nieregularnik  Uczniów  

Szkoły Podstawowej                     

w Pierzchnicy 

 

 

  

 

  

„WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE,  

WAKACJE BĘDĄ ZNÓW” 



 

TEN NUMER NASZEGO PISMA POŚWIĘCONY JEST GŁÓWNIE ÓSMOKLASISTOM. 

WYSZEDŁ Z  INICJATYWY  GRUPY ABSOLWENTÓW   

                             

PODZIĘKOWANIE 

 

 Już niedługo kończymy naszą edukację w szkole podstawowej.                                                                   

Ze smutkiem żegnamy siebie nawzajem i myślimy, co dalej....                                                              

Pragniemy pożegnać naszą wychowawczynię, a zarazem jej podziękować .. 

 

 

 

 

 

 

 

  

W podziękowaniu za każdą lekcję, radę i rozmowę. 

Uczniowie z klasy 8a 

OSTATNIA PROSTA 

 To już nasza ostatnia prosta na tym etapie życia i edukacji. Wkrótce wszyscy 

rozejdziemy  się w różnych kierunkach, wybierając się do nowych szkół. Będziemy musieli 

poradzić sobie z wieloma trudnościami, które spotkamy na szlaku.  W takim momencie warto 

się zatrzymać i zastanowić, co takiego zostanie nam w pamięci po kilku wspólnie spędzonych 

latach, jak zapamiętamy ten okres. Nasza klasa nie wyróżniała się niczym szczególnym ot co- 

zbiorowisko dzieciaków, które jedyne co łączyło, to wspólny wychowawca. Można by rzec,      

iż w takim przypadku nie będzie czego wspominać, lecz nie jest to prawda. Na pewno 

zapamiętamy parę kluczowych momentów, czy rozmów, zabaw. Chwilę z uśmiechem na ustach 

na trwałe wyryją się w pamięci przypominając o naszych niezwykłych czasach młodości. 

Katarzyna Zajączkowska  

 

 

Pani Sylwio, dziękujemy za wspólnie spędzone 2 lata. Za trud 

włożony w naszą edukację, za cierpliwość i niesłychaną 

wyrozumiałość. Za to, że zawsze znajdowała Pani czas               

na szczerą rozmowę i pocieszenie w trudnej chwili. Wiemy,                 

że nie zawsze byliśmy wzorem do naśladowania  i zdarzały                   

się wybryki , a Pani próbowała wyciągnąć nas z kłopotów.                    

Za wszystko bardzo  przepraszamy. 
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Kontynuacja wypowiedzi poprzedniczki  

 Nie będziemy dziękować każdemu z osobna za to, kim był, czy jaki jest. 

Chciałybyśmy, aby w bliższej lub dalszej przyszłości, kiedy się spotkamy, mogli 

sobie ,,spojrzeć prosto w oczy” i z uśmiechem wspomnieć wspólną, szkolną przeszłość. 

Tymczasem życzymy Wam udanych, bezpiecznych wakacji oraz grona wspaniałych 

przyjaciół. Będziemy za Wami tęsknić.  

 

PODZIĘKOWANIA I WSPOMNIENIA  KLASA  VIII B 

 Już wkrótce nasze drogi się rozejdą. Przez te kilka lat były lepsze i gorsze momenty, 

ale mimo to bardzo się ze sobą zżyliśmy i tworzyliśmy zgraną klasę. Teraz, gdy nasza 

wspólna przygoda dobiega końca, chcielibyśmy Wam podziękować i skierować do każdego 

z osobna kilka słów. 

 Szczególnie dziękujemy naszej  wspaniałej wychowawczyni pani Edycie Wójcik – 

Nosol (to nie sarkazm). Wiemy, że nie byliśmy zbyt grzeczną oraz idealną klasą, lecz mamy 

nadzieję, że będzie Pani wspominać nas z uśmiechem na twarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz do każdego ucznia: 

Bartosz (Bandi) Bandura - Szczególnie dziękujemy Ci za pomoc w nauce. (sprawdziany,        

kartkówki, prace domowe.) 

Wiktor (Pazdan) Borek-Pomimo że w wielu szkolnych świętach byłeś a-społeczny to spoko 

z Ciebie ziom. 

Jakub Gałka - Dziękujemy, że byłeś bardzo aktywny i rozmawiając z nauczycielami 

odpowiadałeś za nas. 

Rafał Karwat - Mimo twojego specyficznego charakteru w wielu sytuacjach potrafiłeś 

rozśmieszyć. Uczyniłeś naszą klasę sławną wśród nauczycieli. 

Nikola Kmiecik - Cenimy w tobie twoją odwagę i pewność siebie. Na imprezach szkolnych 

zawsze potrafiłaś nas rozluźnić i zachęcić do wspólnej zabawy. 
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Patrycja Kobus i Wiktoria Garlicka 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Rusiecka- Dziękujemy Ci za twoje 

poczucie humoru , za to , że zawsze pomagasz  

i pocieszasz w trudnych momentach. 

Zuzanna (Zuzubel) Wojnowska- Dziękujemy     

Ci za to ,że zawsze wyciągniesz pomocną dłoń 

(szczególnie jeśli chodzi o matematykę) 

Daniel(Ćwir) Wróblewski – Dziękujemy            

Ci za to, że byłeś klasowym dżentelmenem. 

Roksana Kręgiel-  Wprowadzałaś spokój do naszej klasy oraz świetnie zarządzałaś budżetem 

klasowym. 

Jakub Kuzia-Dziękujemy za to, że godnie reprezentowałeś naszą klasę swoim pięknym śpiewem. 

Klaudia (Dusia) Latosińska - Dziękujemy za to, że zawsze podasz pomocną dłoń oraz pocieszysz     

w trudnych sytuacjach. 

Julia (Marcin Delax) Lipa-Dziękujemy za twój dobry humor i za to ,że zawsze dasz spisać .

(przeważnie z matmy). 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Napisały:  Izabela Rusiecka, Julia Lipa, Zuzanna Wojnowska 

Adrian (Adi) Litwin-Dziękujemy za to,           

że masz do siebie duży dystans, można z tobą                        

o wszystkim porozmawiać (twoje ulubione 

powiedzonko to: ,,da ktoś spisać“?). 

Klaudiusz (Majki) Majkowski- Dziękujemy Ci 

za to , że byłeś świetnym gospodarzem klasy.  

Klaudia Musiał - Dziękujemy Ci za to,            

że wprowadzasz spokój do naszej klasy. 

Julka Pasternak - Dziękujemy Ci za to,         

że praktycznie zawsze wywiązywałaś się ze 

wszystkich obowiązków oraz, że jesteś 

kulturalną i szczerą osobą. 
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EGZAMIN, EGZAMIN I PO EGZAMINIE. 

 Pragniemy w ostatnim numerze pisma, oczekując na wyniki, podzielić się wrażeniami po 

egzaminie, który nie był taki prosty, jak się nam na początku wydawało. 

Czy czułeś/czułaś się dobrze przygotowany/a do egzaminu?  Jeśli tak to, z której 

części?  

Jakub- Nie, z każdej części czułem się przygotowany. Moją piętą Achillesową był polski.  

Nikola- Miałam pewien  niedosyt po matematyce. 

Julia- Nie zdążyłam przygotować się z polskiego z powodu braku czasu.  

Iza i Zuza- Poświęciłam za mało czasu na język angielski. 

Bardzo często czuło się przesyt i przemęczenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Która część poszła Ci najlepiej, a która najgorzej? Jak sądzisz? 

Jakub- Sądzę, że najlepiej poszedł mi angielski, najsłabiej oceniam polski. 

Nikola- Lepiej poszedł mi polski gorzej matematyką. 

Julia- Mam wrażenie, że najlepiej napisałam z angielskiego a najgorzej z matematyki. 

Iza- W mojej  ocenie uważam, że polski poszedł mi dobrze, słabiej oceniam angielski 

Zuza- Z pewnością najlepiej matematyka a gorzej angielski  

Wiktoria- Najlepiej poszedł mi egzamin z matematyki, ponieważ byłam dość dobrze 

przygotowana , a sam egzamin był bardzo prosty. Natomiast najmniej zadowolona jestem po 

polskim, który napisałam najgorzej ze wszystkich egzaminów. Myślę ,że dla mnie ,jak i dla 

większości ósmoklasistów zaskoczeniem był „Pan Tadeusz” , który pojawił się wcześniej na 

egzaminie próbnym.  
 

 

 

 

 

 

Wiktoria- Do egzaminów nie uczyłam się jakoś specjalnie, 

ponieważ chciałam podejść do nich ze spokojną głową . 

Od początku 8 klasy chodziłam na wszystkie zajęcia 

rozwijające, więc czułam się dość dobrze 

przygotowana. Jedynie z polskiego przypominałam 

sobie lektury         i najważniejsze zasady. Najlepiej 

czułam się jednak na matematyce, ponieważ jestem 

ścisłowcem i właściwie od zawsze lubiłam uczyć się 

tego przedmiotu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

Czy jesteś zadowolony z tego jak Ci poszło?  

Mogło być lepiej ale w skali od 1 do 10 oceniamy nasze prace w granicach 5 a 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak myślisz czy egzamin sprawdził wszystkie twoje umiejętności?  
 

Myślimy, że egzamin sprawdził naszą wiedzę i umiejętności, a jaka ocena? -  okaże się             

2 lipca.  

Z niecierpliwością oczekujemy wyników, potem tylko złożyć pozostałe dokumenty do szkół i 

znów oczekiwanie na werdykt. Czy zostałem / zostałam przyjęty/przyjęta? 

Julia Lipa, Zuza Wojnowska, Nikola Kmiecik, Iza Rusiecka, 

Wiktoria Garlicka, Jakub Kuzia 
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Czy było coś co Cię zaskoczyło? 
Język polski- Z pewnością  lektura „Pan Tadeusz”. 

Przecież było to na egzaminie próbnym       i nikt 
nie spodziewał się, że pojawi się ponownie. Miłym 
zaskoczeniem dla nas był brak zadania 
sprawdzającego znajomość tekstu w formie 
streszczenia. Przygotowywaliśmy się ze składni, a 
tym czasem zostało to pominięte.  

 Matematyka i angielski uważam, że zadania był 
zgodne wraz z naszymi oczekiwaniami, materiał był 
do przewidzenia.  

Co sprawiło nam największą trudność?  

Nikola- największą trudność sprawiły mi 

zadania otwarte z matematyki. 

Zuza- Myślę, że najtrudniejsze było     

dla  mnie  wypowiedz p isemna                         

z angielskiego .  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSJE, OPINIE ABSOLWENTÓW – SONDA 

Jesteśmy już prawie na finiszu roku szkolnego 2020/21. Nie ukrywamy – roku szczególnego     

w naszej edukacji, a to z kilku powodów.                                                                                   

Po pierwsze, kończymy naukę w szkole podstawowej i nie spotkamy się w następnym roku w tym 

samym składzie.                                                                                                                               

Po drugie, musieliśmy zmierzyć się z arkuszami egzaminacyjnymi i wykazać się wiedzą i 

umiejętnościami z trzech przedmiotów. Nie było łatwo przystąpić pewnie do tego ważnego 

sprawdzianu.                                                                                                                                        

Po trzecie, zdalna nauka też zrobiła swoje, było sporo plusów, ale też i minusów. Trudno 

jednoznacznie ocenić mijający rok. Jednak wkrótce wakacje, oczekiwanie na wyniki egzaminów, 

na informacje o przyjęciu do wybranych szkół. 

 Koleżanki z redakcji naszego pisma przeprowadziły wśród uczniów sondę na temat mijającego 

roku szkolnego i planów wakacyjnych. Zadały tylko dwa pytania. 

Pytanie 1. Jak oceniasz mijający rok szkolny? 

Pytanie 2. Jakie masz plany na wakacje?  

Maja Z. kl. IV a: 

Miniony rok szkolny mógł być lepszy, utrudniła go nauka zdalna. A na wakacje czekam z 

niecierpliwością, chciałabym je spędzić w towarzystwie koleżanek. 

Łukasz B. kl. V b: 

Na zdalnym – to było dobrze. Na wakacje nie mam szczególnych planów, ale cieszę się, że już 

niedługo się rozpoczną. 

Katarzyna Z. kl. VIII a: 

Nauka zdalna była wygodna, ponieważ miałam więcej czasu, aby zajmować się tym, co chcę. 

Podczas wakacji planuje odpocząć i iść do pracy. Jestem szczęśliwa, że niedługo się rozpoczną. 

Julia S. kl. VIII a: 

Wspominam miniony rok bardzo dobrze, dzięki super znajomym . Nie mogę też doczekać się 

wakacji, chcę je spędzić z przyjacielem i znajomymi. 

Dziewczyny z kl. V a: 

Uważamy, że miniony rok był dla nas niepomyślny, a to w związku z nauką zdalną. Odnośnie 

wakacji, zdania są podzielone. Niektórzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów, ale wszyscy 

czekają na nie z utęsknieniem. 

Aleksandra Ziembicka 

                                       Str. 7 
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Według mnie mijający rok szkolny nie należał do najlepszych . Wakacji już nie mogę się 

doczekać, a spędzę je z moimi przyjaciółkami. 

Anonim z kl. VIII b: 

 Rok szkolny trwał, według mnie, dwa miesiące. Resztę przegrałem w gry komputerowe, ale 

ogólnie rzecz biorąc ocena 8 /10. Natomiast na wakacje czekam z niecierpliwością              

i radością. Planuję spędzić je aktywnie, myślę, że będzie ciekawie. 

Rafał K. Kl. VIII b 

Mijający rok oceniam źle. Niczego w sumie się nie nauczyłem, siedząc w domu, nie miałem 

motywacji do nauki, nie było szkolnych ławek, bliskości kolegów i ciągłych upomnień 

nauczycieli, w ogóle budynek szkolny działa motywująco, a w domu, jak to w domu. Dom 

kojarzy się z wolnością, popołudniami wolnymi od szkoły, weekendami,…..  przyznam 

uczciwie, grałem sobie. 

Adrian L. kl. VIII b: 

Miniony rok oceniam średnio, nie nauczyłem się za dużo z powodu zdalnego. Nie czułem też 

potrzeby spotykania się z kolegami i koleżankami z klasy, ponieważ miałem już nowych 

znajomych. Mam jednak radę dla młodszych kolegów i koleżanek, aby nie stresowali się 

zbytnio egzaminem. Jeśli uważa się na lekcjach i trochę się uczy, to można napisać egzamin 

bez większego problemu. Na pewno trzeba wykazać się inteligencją i umiejętnością 

logicznego myślenia i kojarzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Na pytanie, co było największym problemem, odpowiedzi były jednoznaczne: słabe łącze 

internetowe, ciągłe wyrzucanie, zawieszanie. Ale było też kilka sytuacji śmiesznych. 

Zdarzało się, że ktoś zapomniał wyłączyć mikrofon i przez przypadek włączył kamerkę …. 

Widzieliśmy wówczas , jak niektórzy spędzają lekcje….. czasem wyrzuciło nauczyciela, 

wtedy my doświadczeni ósmoklasiści siedzieliśmy spokojnie i czekaliśmy na nauczyciela. 

Jest co wspominać…. Dodaje  Jakub G. kl. VIII b    

Zebrały: Nikola Kmiecik i Zuzanna Wojnowska kl. VIII b 
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CO LUB KOGO ZACHOWAM W PAMIĘCI? 

 

 Kończąc przygodę ze szkołą podstawową, na pewno będę pamiętać ludzi, których cod

ziennie napotykałam na swojej drodze. Jednak najmocniej związałam się z moją klasą i 

to właśnie jej będzie mi brakowało najbardziej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Bo nikt nie umiał mnie tak rozbawić, jak  chłopaki z mojej klasy, czy pocieszyć w trudnych,  

smutnych chwilach jak dziewczyny, które zawsze przyszły z pomocną dłonią. Będę również  

pamiętać różne klasowe wydarzenia, takie    jak: wigilia klasowa, szkolne dyskoteki oraz     

wspólne wycieczki podczas, których  nigdy nie brakowało wrażeń.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jak zmieniła nas szkoła ?  

  

 Nie pamiętam, co dokładnie miałam w głowie, wchodząc pierwszy raz do szkoły, 

ale wydaje mi się, że był to jeden wielki stres w ciele małego dziecka. Jednak 

z dnia na dzień stres był coraz mniejszy, nawiązałam wiele przyjaźni. Stres 

latami przeradzał się w szczęście. Teraz wychodzę z naszej szkoły z poczuciem, że mimo 

to iż nie zawsze było kolorowo, to wiem, że przez te osiem lat nauczyłam się nie tylko     

jakiegoś zakresu wiedzy, lecz nauczyłam się żyć i z tego jestem najbardziej zadowolona.     

  

Patrycja Kobus, Wiktoria Garlicka, Iza Rusiecka. 

 

 

 



 

Warto zapamiętać 

Na zakończenie prezentujemy cytaty, większość z lektur, które szczególnie zapadły               

w naszej pamięci i które warto sobie przemyśleć . 

 "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą." 

 "Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna." 

 "Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie,  

 byś nie miał go na krytykę innych." 

 

 Antoine de Saint–Exupéry „Mały Książę” 

 ,,Będziesz zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś"  

,,Człowiekowi nigdy nie jest dobrze tam, gdzie jest"  

 ,,Bo oczy są ślepe. Trzeba skorzystać z pomocy serca” 

 

 Aleksander Fredro, „Zemsta”  

„Wdzięczność ludzi, wielkość świata - ...”  

„Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba! ...” 

„Bo ja rzadko kiedy myślę, alem za to chyża w dziele. 

 

 Adam Mickiewicz „Dziady” cz. II 

  „Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.” 

 „Kto nie dozna goryczy ni razu,/ Ten nie dozna słodyczy w niebie.”  

‘Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie 
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 Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”  

 „Nie wszyscy możemy być filozofami, bo któż by świnie pasał?”  

 „Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym 

bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest 

rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej 

zakosztować. 

 Aleksander Kamiński, „Kamienie            

na szaniec” 

 „Umiejętność znoszenia niepowodzeń jest 

wielką i ważną umiejętnością. Oczywiście jeśli 

towarzyszy jej zdolność i chęć do wyciągnięcia 

nauki z porażek.” 

 Wiktoria Garlicka, Patrycja Kobus 
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Nauczyciel pyta. 
– Mirek w domu. 
– Tak, leży. 
– Zachorował? 
– Nie, ale jutro jest klasówka, więc 
czeka na gorączkę. 

Na lekcji gada, 
na przerwie krzyczy 
ale niemową 
jest przy tablicy. 
 

Przez góry idzie kobieta z balejażem i widzi bacę 
pasącego owce: 

- Baco! Jak Wam powiem ile macie owiec to mi dacie 
jedną? - pyta kobieta. 
- A dom! 
- To macie ich 132 sztuki! 
Baca dotrzymał słowa i oddał kobiecie owcę. 
Po kilku chwilach baca krzyczy: 
- A jak Wam powiem jaki kolor włosów miała pani przed 
zafarbowaniem to mi pani odda owcę? 
- No dobra oddam! 
- To byłyście blondynką! 
- A skąd baca wie? 
- Bo mi pani owczarka zabrała! 
 
 

Coś na wesoło 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Na lekcji pani pyta się Jasia: 
- Jasiu, a gdybym powiedziała jestem piękna, 
to jaki to będzie czas? 
Jasiu na to: 
- Zdecydowanie przeszły, proszę pani! 

Przychodzi Kubuś do Prosiaczka i mówi: 
- Już wiem gdzie będziesz gdy dorośniesz. 
- Gdzie? 
- W pasztecie. 

Dyrektor do pracownika: 
- Panie, pan wszystko robi 
powoli - powoli pan myśli, 
powoli pisze, powoli mówi, 
powoli się porusza! Czy jest 
coś, co robi pan szybko? 
- Tak, szybko się męczę... 
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Czym różni się słoń od fortepianu ? 
tym że fortepian da się zasłonić a słonia 
nie da się zafortepianić 

Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi: 
Kto głupi wstać. 
Jasiu wstaje. 
Nauczyciel pyta: 
-Czemu wstałeś? 
-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam stał. 

Jaką ocenę otrzymasz ze sprawdzianu? 
Sprawdzian: 
♦ Uczysz się na 5 
♦ Umiesz na 4 
♦ piszesz na 3 
♦ Spodziewasz się 2 

Ile może żyć mysz? 
-To zależy od kota 
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Aniu, wymień proszę cztery żywioły - poleca 
nauczyciel. 
Ogień, powietrze, ziemia i … - myśli Ania. 
A czym myjesz ręce? - podpowiada nauczyciel. 
Już wiem, mydło! 

Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły? 
Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze 
szkoły. 
Nie lubię tylko tego czasu między 
pójściem a przyjściem. 

Przychodzi bezrobotny robotnik na budowę szukać pracy. 
Idzie do majstra, a ten pyta: 
- Co może pan robić? 
- Mogę kopać - odpowiada bezrobotny. 
- A co jeszcze może pan robić? 
- Mogę nie kopać... 


