
Klasa VIII
Od początku do końca.



Nasza wspólna przygoda 

zaczęła się już w czasach 

zerówki. Kiedy w wieku pięciu

lat poznaliśmy się na zajęciach 

u Pani Ani Trojak, a później pod 

opieką Pani Aliny Mroczek 

kontynuowaliśmy naukę w

klasach 1-3.



Wydarzeniem, które miało na nas 
duży wpływ było ślubowanie. To 
właśnie dzięki niemu mogliśmy 
godnie przystąpić do klasy pierwszej
już nie jako przedszkolak, a jako 
uczeń. Sam dzień tej uroczystości był 
dla nas bardzo stresujący, jednak
momentem, który wywołał na nas 
największe emocje był moment, 
kiedy Pan dyrektor pasował nas za 
pomocą ogromnego ołówka. Po
wręczeniu nam dyplomów mogliśmy 
śmiało odetchnąć.





Klasa 1



Klasa 2



Klasa 3



Na przełomie tych kilku lat mieliśmy

możliwość odkrywania swoich pasji.

Zajęcia taneczne pod okiem Pani Ani 

Trojak, zawody o Puchar Wójta

organizowane przez gminę, zawody

sportowe, konkursy śpiewania oraz 
wiele innych pomogły nam 

dowiedzieć się, co sprawia nam 

największą przyjemność i w czym 

jesteśmy najlepsi. Niejednokrotnie

byliśmy nagradzani w licznych

konkursach i zawodach.







Czwarta, piąta i szósta klasa były dla nas

niemałym wyzwaniem, ponieważ nie Tylko 

doszła nam większa ilość przedmiotów, ale 

także nowi dla nas nauczyciele. Dodatkowo 

naszą wychowawczynią została Pani Maryla 

Staszek, która opiekowała się nami aż do 

zakończenia edukacji w tej szkole. Na 
początku czuliśmy się nieswojo, lecz z 

biegiem czasu stało się to naszą 

codziennością. Dużym zaskoczeniem była 

dla nas informacja o likwidacji gimnazjów. 

Oznaczało to, że następne lata edukacji 

spędzimy w tej szkole.

















Siódma klasa była początkiem 

czegoś nowego, nieznanego. Nie 

przeszkodziło nam to jednak w 

dalszym rozwoju i zdobywaniu 

wiedzy. Mimo iż wielu z nas

twierdzi, że był to najtrudniejszy rok

nauki, wspominamy go dobrze.

Pamiętnym momentem w tamtym

okresie był układ gimnastyczny na

gminnych zawodach o Puchar 

Wójta.





Ósma klasa była naszym ostatnim

rokiem w tej szkole. Dodatkowym

utrudnieniem był wybuch 
epidemii. Z tego powodu zmuszeni 

byliśmy przygotowywać się do 

egzaminów przez lekcje online. 16 

czerwca przystąpiliśmy do 

pierwszego testu. Kolejne dni były

mniej stresujące, ale napięcie 
pozostało do końca.



Każdy rok był innym doświadczeniem. 

Uczyliśmy się czegoś nowego i mimo że 

to już koniec, ta szkoła i ludzie z nią 

związani na Zawsze pozostaną w 

naszej pamięci. W murach tego 

budynku poznawaliśmy pierwsze literki, 

uczyliśmy się czytać i zaczynaliśmy 

odkrywać siebie. Dzisiaj, wychodzimy 

stąd jako absolwenci , a nasze drogi 

się rozchodzą. Każdy otrzyma 

świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej, któro będzie przepustką 

do tej, którą wybraliśmy. 



A teraz kilka 

naszych zdjęć












































