
 

 

 

 

 

 

 

 

„Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie  

i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.” 

Właśnie tak Henryk Sienkiewicz zaczynał swoją pierwszą część 

trylogii „Ogniem i mieczem”…  

Rok szkolny 2020/21 też był dziwny, a może nawet przedziwny  

dla nas wszystkich… Izolacja, zamknięcie nas w domach, zdalna 

edukacja, pozamykane restauracje i wszechobecne maseczki.  

To obraz ostatniego roku, a nawet więcej niż roku.  

 

Chcemy już normalności i powrotu do spotkań, kontaktów  

z bliskimi oraz życia pełną piersią. Edukacja, w formie,  

która nie była nam znana, w tym roku postawiła przed Dyrekcją, 

nauczycielami, uczniami i rodzicami trudne wyzwanie…  

 

Są jednak dobre wiadomości. Wszyscy bardzo dobrze sobie 

poradzili!!! 

 

Redakcja szkolnej gazetki „OŚMIORNICZKA” chciałaby umilić 

czas spędzony na wakacjach i złożyć wszystkim Państwu życzenia! 

Dyrekcji, nauczycielom, uczniom i rodzicom…  

Zobaczcie, czego Panie redaktorki i Panowie redaktorzy życzą 

Wam na wakacje 2021. 



 

 

 

„Z okazji zbliżających się wakacji chcę złożyć życzenia wszystkim 

uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Wiem, jak ten rok 

był dla wszystkich trudny, dlatego spędźcie więcej czasu w gronie 

najbliższych… Odpocznijcie od pracy i uczniów, a uczniom życzę 

odpoczynku, zdrowych i bezpiecznych wakacji oraz udanych 

wyjazdów!” 

 Wojciech Wierzbicki 

 

 

 

 



„Z okazji wakacji chciałabym życzyć Wam drodzy uczniowie 

odpoczynku, zdrowia i radości z długiego wypoczynku. Dziękujemy 

nauczycielom za chęć nauki z nami podczas lekcji zdalnych.  

To był dla nas trudny czas, w którym każdy się spisał. Lecz największe 

podziękowania ślemy do Pani Dyrektor za kompetencje,  

które pomagają nam rozwijać swoje umiejętności.”  

Alicja Kierzkowska 

 

 

 

„Życzenia składam Wam dziś serdecznie dużo zdrowia, szczęścia  

i radości, ale pomińmy te formalności, życzę Wam miłych fal,  

znad morskiej bryzy i świeżego wiatru w górach. Odpoczynku  

od codzienności, szkolnej gwary i hałaśliwości!” 

Gabrysia Czyż   

 

 

„Uczniowie życzę Wam przede wszystkim udanych wakacji. Dużo 

zdrowia i negatywnego testu na covid-19. Myślę, że po tym ciężkim 

okresie przyda się Wam trochę wypoczynku. Nie zapomnijmy  

rozwieź o nauczycielach, którym też należą się wakacje i dużo 

odpoczynku” 

Franciszek Kozłowski 

 

 

 

 



„Dla uczniów życzę przede wszystkim dobrych wyników i sukcesów  

w nauce i pięknych wakacji. Dla nauczycieli, przede wszystkim, 

odpoczynku od ciężkiej pracy i pięknych wakacji.” 

Aleksander Chyb 

 

 

„Uczniowie! W te wakacje życzę wam przede wszystkim spokoju  

i odpoczynku, po tym trudnym okresie nauki zdalnych oraz niewielu 

częstych poranków, podczas niewielkiej ilości nauczania 

stacjonarnego. Wypada wspomnieć o nauczycielach,  

którzy w tym roku mieli wyjątkowo trudne zadanie, gdyż nikt  

ich nie przygotowywał do nauki zdalnej i siedzenia przed laptopem  

aż takiej dużej ilości godzin. Podziękowania należą się również Pani 

Dyrektor, dzięki której mamy nową stołówkę, cudnie odremontowaną 

szkołę oraz kompetencje.”  

Natalia Grabda 

 

 

 

„Do upragnionych wakacji zostało już niewiele czasu.  

Dla nauczycieli, uczniów oraz Dyrekcji, był to bardzo ciężki rok.  

Z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim odpoczynku od komputera 

oraz wyjazdu na wakacje. Dla uczniów, brak zmartwień  

od sprawdzianów, kartkówek oraz ocen, które nie zawsze były dobre. 

Dla Dyrekcji odpoczynku od problemów związanych ze zdalnym 

nauczaniem, remontem szkoły, ale także innymi rzeczami. 

Wykorzystajcie ten urlop, na 100%, ponieważ należy się on Wam,  

po tym ciężkim okresie. Gdyby nie wy to e-lekcje byłyby o wiele 

bardziej stresujące i problematyczne niż były w rzeczywistości.”                                                               

Kacper Kita 



„Niedługo wakacje, dlatego życzyć chcę wiele. Nauczycielom przerwy 

od przygotowań wielu, które wkładali w naszą edukację. O Dyrekcji 

zabraknąć słowa nie może… Jej wysiłek i praca była ciężka. Teraz 

czas relaksu i odpoczynku dla Nich! Więc niech spokojne, bezpieczne, 

wesołe wakacje nastąpią. Uczniowie zaś też Wam się przyda czas 

wolny, odpoczynek i wolnej głowy chwile.  Zero zmartwień, luz  

i przygody niech będą dla was miłe. Tylko wszystko z głową, proszę!  

A tak w ogóle, to wiele dobrego wszystkim Wam życzę i mam nadzieję, 

że następny rok będzie spokojniejszy dla każdego.”  

Julia Zielonka 

 

 

„Moi drodzy! 

Ten rok był dla Nas wszystkich trudny i męczący. Nadchodzą wakacje, 

więc chciałabym Wam złożyć najlepsze życzenia. Mam nadzieję,  

że wypoczniecie i wykorzystajcie wakacje w 100%. Nie myślcie  

o szkole, spędźcie ten czas z rodziną i przyjaciółmi, odpocznijcie  

od Internetu i korzystajcie z ładnej pogody. Dyrekcji i nauczycielom 

życzę dużo uśmiechu i odpoczynku.”  

Antonina Mazoń 

 

 

„Rok szkolny był dla nas bardzo trudny i wyczerpujący, szczególnie 

dla nauczycieli i Pani Dyrektor, ale daliśmy sobie z tym radę,  

bo jak nie my to, kto? Na szczęście zbliżają się wyczekiwane  

przez wszystkich uczniów jak i prowadzących zajęcia WAKACJE. Z tej 

okazji życzę radosnego odpoczynku i spokoju  

od ekranów komputera, a dla nauczycieli zapomnienia przez chwilę  

o obowiązkach i dobrego wykorzystania urlopu. Najważniejsze  

żeby wakacje trwały jak najdłużej!” 

Zofia Turek 



 

„Wielkimi krokami zbliżają się wakacje… Leniuchowanie, dobra 

pogoda, no i przede wszystkim swoboda!  

Dlatego chciałam życzyć wszystkim, i Dużym i Małym, żebyście je 

spędzili z planem bardzo śmiałym:  

- tym, co się nudzili, by wykorzystali kreatywność i wodze fantazji 

puścili  

- tym, co za sobą tęsknili, by w gronie przyjaciół czas dobrze spędzili  

- tym, co się nie wysypiali, by bez poczucia winy do południa 

leniuchowali 

- Pani Dyrektor, Wicedyrektor i Nauczycielom, którzy przez cały rok 

ciężko harowali, żeby nabrali pewności, że nie na marne się starali – 

dla nich wielkie brawa i gratulacje! Możecie już wreszcie zaczynać 

wakacje! 

Wszyscy się ze mną zgodzicie, że ten rok był dla nas bardzo trudny, 

trzymam kciuki, żeby następny był dużo lepszy i nie tak żmudny!” 

Julia Pochopień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Za niedługo wakacje, także chciałabym złożyć życzenia z tej okazji. 

Ten rok był naprawdę ciężki, okres nauki zdalnej wykończył 

wszystkich, głównie psychicznie i zdecydowanie nie należał  

do łatwych. Dlatego życzymy Wam odpoczynku, bezpiecznego  

jak i szczęśliwego. Chcemy Wam również podziękować za to,  

że mieliście cierpliwość. Nauczyciele, bo to głównie do was, 

nauczanie zdalne nie było łatwe dla nikogo, ale to Wy musieliście 

pracować na 100%, dać z siebie wszystko, by w jakikolwiek sposób 

nas czegoś nauczyć. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.  

Do wszystkich uczniów, nie było łatwo, ale daliśmy radę, zostaliśmy 

wystawieni na próbę i mimo wszystko sobie poradziliśmy. Wydaje mi 

się, że każdemu przyda się odpoczynek, dużo odpoczynku. Zdrowych, 

wesołych i spędzonych w rodzinnej atmosferze wakacji.”  

Karolina Ciszowska 

 

 

 

 

„Zbliżają się wakacje. Hurra!!! 

Drodzy uczniowie, nauczyciele, Szanowna Pani Dyrektor! Ten rok  

był dla wszystkich naprawdę trudny, dlatego z okazji zbliżających się 

wakacji życzę wam, gdziekolwiek jedziecie w góry czy nad morze 

miłego odpoczynku. Przeżyjcie dużo ciekawych przygód,  

niech towarzyszy Wam uśmiech na twarzach i wiele pozytywnych 

emocji. Uczniowie! Udanych wakacji, odpoczynku od kartkówek, 

sprawdzianów, wypracowań... 

Szanowne grono pedagogiczne, Pani Dyrektor… zdrowych, miłych 

wakacji dla wszystkich, bo w tym roku szkolnym daliśmy z siebie 

100%.” 

Karolina Szymkiewicz 

 



Cóż OŚMIORNICZCE pozostaje? Życzyć, aby te wszystkie życzenia 

się spełniły. Odpoczywajcie, leniuchujcie, opalajcie się, kąpcie, 

zwiedzajcie, podróżujcie i spędzajcie ten czas odpoczynku tak,  

jak lubicie najbardziej…  

 

Ósmoklasistom, którzy opuszczają strzechy kieleckiej „Ósemki”,  

nie mówimy „żegnajcie”, a zdecydowanie „do zobaczenia”! 

Odwiedzajcie nas… Waszą szkołę… To zawsze był, jest i będzie 

Wasz drugi dom… 

 

 

„Im więcej odpoczywasz, tym dłużej żyjesz.” 

J.R.R. Tolkien, Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa 

 

W a k a c j e!!! 

Huuurrrrrraaaa!!! 


