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Boję się, że odejdziesz,
Choć przecież przyszłaś właśnie.
Niech ta chwila trwa wiecznie bo
Z Tobą wszystko jest takie słodkie
I jasne.
Usiądź ze mną
Na pozieleniałej trawie
I zaśpiewaj mi
Ptasią balladą przebudzenia
I powolnym szumem wiatru,
Zabierz z mego serca resztki mrozu
I poczucie Czasu.
Nie mów nic tylko
Wsłuchaj się w leniwy oddech
O zapachu chłodnej rosy.
A ja zamknę oczy kiedy
Delikatnie wplączesz pąki kwiatów w moje
Pociemniałe włosy.

"Zawsze kiedy tu przychodzisz" mówię "czuję, że 
umarłam już
najpiękniejszą śmiercią,
kryjąc w Twojej jasnej sukni posiniałe skronie.
Że to tak wygląda raj
I tak wygląda Koniec."

Nic nie odpowiadasz, jak to Wiosna.
Ciepła i milcząca.
A ja myślę tylko:

Jesteś taka piękna,
Kiedy mienisz się w promieniach
Poczerwieniałego słońca.

Zosia Konowalik kl. 8D

Dla Wiosny



Pierwszy dzień wiosny (dzień 
wagarowicza!) już niedługo. Przynajmniej 
kalendarzowy, bo pogoda ciągle płata 
figle. Mimo tego należy się przygotować i 
jak co roku, powtórzyć „wiosenne 
porządki”. Porządek rzecz święta. 
Postaram się Tobie, drogi Czytelniku, 
przedstawić kilka rad, które mogą się 
przydać podczas sprzątania. Na początek 
dobrze jest umyć okna. Obecnie, kiedy 
dużo więcej czasu spędzamy w własnych 
domach, warto chociaż w ten sposób 
patrzeć na zewnętrzny świat. Okna należy 
myć do czasu, aż będzie się wydawało, że 
go tam nie ma. UWAGA! Ma się tylko 
wydawać! Nie używać młotka! Warto 
również zadbać o roślinę domową. Mały 
kwiatek choćby kaktus, dla tych 
zapominających o podlewaniu, zawsze 
doda trochę życia w domu. Opcji jest na 
tyle dużo, że na pewno każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Poza tym, warto posprzątać nasze 
portfele. Wszelkie zbędne oszczędności 
chętnie przyjmę. Za darmo! Nie musicie 
dziękować. Bez wątpienia nie można 
zapomnieć o lodówce. Przed koniecznym 
czyszczeniem, trzeba wyciągnąć wszystko 
co w niej jest. Dzień przed sprzątaniem 
nie powinno się nic jeść. Przecież nie 
wolno marnować jedzenia! Puste żołądki 
będą bardzo przydatne przy opróżnianiu 
lodówki. Niemniej jednak, wszystko o 
ponad rocznym przeterminowaniu, może 
lepiej wyrzucić. Każdy powinien pamiętać 
również o takich prozaicznych 
obowiązkach jak mycie i odkurzanie 
podłogi, praniu ubrań albo wyrzucaniu 
śmieci…
…i to częściej niż na wiosnę. Powodzenia!

Nikodem Jusczyk 8D
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Zamknij na chwilkę oczy i pomyśl o 
wiośnie...Co widzisz? Każdy z nas ma już 
parę wiosen za sobą i własny obraz tej pory 
roku w głowie. Nie wszyscy jesteśmy jednak 
uważnymi obserwatorami i nie każdy potrafi 
wymienić pierwsze jej zwiastuny.

Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, 
kiedy słyszę hasło „wiosna” to żywo zielone 
liście, delikatnie ogrzewające twarz słońce 
oraz coraz dłuższe dni. W przyrodzie zauważyć 
można o wiele więcej. Na pewno 
charakterystycznym znakiem tej pory roku są 
śnieżyczki przebiśniegi, czyli objęte ochroną 
białe, zwisające kwiatki. Fioletowe kwiaty z 
pomarańczowymi słupkami to krokusy spiskie. 
Nie zapominajmy również o naszych 
szlachetnych, rodzimych drzewach, bez 
których ta cudowna atmosfera, otaczającej nas 
świeżości i lekkości, nie byłaby taka sama. 

Modrzewie wypuszczają pierwsze pąki, na 
klonach pojawiają się liście, olsza czarna 
kwitnie i ukazuje piękne, zielone kotki. Oznaki 
wiosny nie kończą się jednak tylko na 
roślinności. Widoczne są również powracające 
z dalekich stron ptaki.

Bociany zakładające gniazda upewniają nas, że 
nadeszła ta wyczekiwana przez wielu, w tym 
mnie pora roku. Skowronki, szpaki, zięby, 
jaskółki...Na pewno o wielu i tak zapomniałam! 
Ale nie sposób wymienić wszystkich ptaszyn, 
które zachwycają swoim wyglądem i śpiewem. 
Idąc po lesie i mając oczywiście nieco 
szczęścia, można zauważyć porzucone rogi 
łosia bądź jelenia. Przyjemny spacer lub w 
przypadku bardziej aktywnych- bieg po 
pobliskiej łące, przerwać mogą obecne 
motyle. Są to listkowce, cytrynki i rusałki 
pokrzywniki, najbardziej popularne polskie 
motyle i na dodatek, takie kolorowe.... Aż 
trudno się przy nich nie zatrzymać!

Wiosna jest cudowną porą roku, w której 
wszystko budzi się do życia. Wstańmy i my 
również, odejdźmy na chwilę od szklanych 
ekranów. Warto wyjść na spacer, być 
uważniejszym obserwatorem, odetchnąć 
głęboko i podziwiać zmieniające się otoczenie, 
bo na ten moment czeka się cały rok!

Julia Tomecka kl. 8D

Cudowna pora roku



Co nam dał ten dziwny rok?

Dla każdego ten czas to był szok

Wydarzyły się na świecie rzeczy straszne

Wielu straciło rzeczy dla nich ważne

Lecz ja się tym w żaden sposób nie martwię

Choć tylko o złym mówiły gazety

Dwie przecież strony są monety każdej

Patrzyliśmy na złą stronę monety

Lecz ja z niczym problemu nie mam.

Pytacie mnie, dlaczego?

Bo gdy w tych czasach nie znajdę szczęścia

To nigdy nie znajdę owego

Chociaż niektórzy przez zakazy

Nie mogli do bliskich dotrzeć

To inni spędzili czas razem

I częściej byli w domostwie

I choć wielu rozdzielili

I musieli zostać sami

To przez wiele wolnych chwili

Był czas na refleksje i zmiany

Paweł Furtak, 8D

Co nam dał ten 
dziwny rok?



zwyczajny dzień

cud

grób pusty

serce pełne

jasny anioł

i przez chwilę wszystko jasne

choć pojąć trudno

On żyje

tak jak pękł kamień grobu

pęknie w nas

bariera

która odgradza nas

od wiary i nadziei

wpuści poranne słońce

pewność

że będzie dobrze

bo dobra nie da się pod kamieniem schować

Bartosz Kozak, kl. 8A

CUD



Święta Wielkanocne zbliżają się dużymi krokami 
dlatego warto pamiętać o odpowiednim 
przygotowaniu się do tego ważnego 
wydarzenia. Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego to najważniejsze chrześcijańskie 
święta, podczas których wspominamy mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Co roku na stole wielkanocnym pojawiają się te 
same potrawy, jednak warto wiedzieć czego są 
one symbolem . Wielkanoc to bardzo rodzinne 
święta. Od samego rana dziadkowie, rodzice i 
dzieci  celebrują je razem, rozpoczynając od 
śniadania, podczas którego je się pokarmy 
poświęcone dzień wcześniej w Kościele. 

Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć 
przede wszystkim jajek. Są symbolem życia i 
odrodzenia . Mogą być podawane jako 
dodatek do żurku jedzonego w wielu domach 
na śniadanie czy jako jeden ze składników 
sałatki .Wcześniej poświęcone i zjedzone 
podczas wielkanocnego śniadania  zostają 
również: kiełbasa symbolizująca  ofiarę z 
baranka paschalnego, wyciskający łzy chrzan – 
symbolizuje pokonanie goryczy męki Chrystusa. 
Z kolei baranek z czerwoną chorągwią, również 
ten z marcepanu, symbolizuje Chrystusa, który 
zwyciężył śmierć. 

NA WIELKANOCNYM STOLE

Sól natomiast  ma ochronić przed zepsuciem. 
Bardzo ważną symbolikę ma też chleb - symbol 
Zbawiciela, którego śmierć i zmartwychwstanie 
chrześcijanie przeżywają w czasie świąt Wielkiej 
Nocy. Jezus Chrystus jest opisany w Biblii jako 
„chleb żywy, który zstąpi z nieba”.

Podczas tego wiosennego poranka nie 
powinno zabraknąć wielkanocnej królowej 
stołu, czyli białej kiełbasy. Wiele wieków temu 
uchodziła za prawdziwy rarytas i pojawiała się 
tylko na stołach wielkanocnych w 
najbogatszych domach. Podczas świąt 
wielkanocnych duże znaczenie mają też inne 
potrawy mięsne .W Polsce bardzo popularny 
jest pasztet, zazwyczaj z królika lub 
wieprzowiny oraz różnego rodzaju szynki i 
kiełbasy. Polacy lubią  także pasztet z 
dodatkiem  do niego ćwikły, chrzanu lub 
chleba. Święta na pewno nie są okazją do 
przechodzenia na dietę  Na wielkanocnym 
stole czeto gości sałatka z majonezem, która 
do lekkich dań nie należy, ale  może być 
idealnym daniem dla wegetarian. Podczas 
Wielkanocy nie można też przejść obojętnie 
obok licznych ciast  bab i mazurków, z polewą 
czekoladową czy śliwkową.

Aleksander Romik 8d 



Próbny egzamin Próbny egzamin 
ósmoklasisty - nasze ósmoklasisty - nasze 

refleksjerefleksje
Myślę, że próbny egzamin 
pozytywnie mnie zaskoczył, był 
łatwiejszy niż przypuszczałem. 
Polski i angielski sprawiły mi 
mniej trudności niż 
matematyka.

Matematyka była najprostsza,  polski 
najtrudniejszy. Angielski ,ani prosty, ani 
trudny. Na matematyce było dużo zadań 
zamkniętych tak samo jak na angielskim, 
więc jeśli się czegoś nie wiedziało można 
było strzelić, a na polskim było bardzo dużo 
zadań dotyczących lektur.

Moim zdaniem egzamin z polskiego i angielskiego 
poszedł mi dobrze. Matematyka trochę gorzej, ale nie 
było  najgorzej.

Wydaje mi się, że egzaminy poszły mi dobrze. 
Myślałam, że będą one trudniejsze. Jednak dopóki nie 
otrzymamy wyników nie jestem w stanie stwierdzić, 
czy poszło mi dobrze, ponieważ mogłam popełnić 
gdzieś błąd, a myśleć, że zrobiłam to dobrze.

Jeszcze nie dostałem wyników. 
Wolę nie teoretyzować, bo 
wyjdę na egoistę. Będę o tym 
rozmyślał po otrzymaniu 
wyników.

Dobrze było napisać próbny egzamin 
ósmoklasisty w identycznych warunkach, jak 
ten, który będziemy pisać w maju. Pokazał 
on nam, na czym jeszcze powinniśmy się 
skupić przez najbliższe 2 miesiące pracy, a 
raczej pokażą nam to wyniki. Poza tym 
wreszcie mogliśmy spotkać się z kolegami i 
koleżankami z klasy, nie tylko przez 
komputer. Z nauczycielami też!
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