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12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 21czerwca 2011r. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.              
W poprzednim  numerze nagrodę wylosowała: Sylwia Złomańczuk z kl IB

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

Jakiej karty brakuje?

     Wakacje (ferie) – okres 
wolny od nauki szkolnej.
Terminy i długość wakacji są 
zróżnicowane w wielu krajach
, a nawet w ich 
poszczególnych częściach. 
Istotnymi czynnikami 
mającymi wpływ na terminy 
wakacji miały święta religij- 
ne oraz rytm pracy rolników i 
związana z tym konieczność 
udziału wszystkich członków 
rodziny, w tym dzieci, w 
pracach polowych.
W Polsce wakacje to  potocz-
na nazwa ferii letnich. Obej-
mują okres od następnego 
dnia po pierwszym piątku po 
18 czerwca do ostatniego 
dnia sierpnia danego roku, 
czyli od końca roku szkolnego 
w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum do 
ponownego jego rozpoczęcia.

Wydarzenia miesiąca
     EGZAMIN GIMNAZJALNY KLAS III     
     ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA     
        WYBORY PRZEWODNIVZĄCEGO       
       SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  
      ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO      
   

    W tym roku nieco wcześniej , (ze względu 
na termin Świąt Wielkanocnych), bo już 12, 13 
i 14 kwietnia w całej Polsce uczniowie klas III  
pisali egzamin gimnazjalny – w skali całej 
polski było ich około 430 tys.  w blisko 7 tys. 
gimnazjów.                                                         
      Pierwszego dnia „trzeciaki” sprawdzały 
wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycz-
nych, drugiego z przedmiotów matematyczno 
przyrodniczych, a na koniec z języka obcego.   
   Poraz  ostatni egzamin był pisany w 
dotychczasowej formie. Od przyszłego roku 
będzie on dostosowany do nowej formuły         
                             

Więcej o egzaminie, w tym fotoreportaż czytaj str. 6-7
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Drodzy Czytelnicy

      

         Wakacje za pasem. Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 przypada na 31 

sierpnia 2011 roku, jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 22 

czerwca 2011 roku*, w związku z czym pierwszy dzień wakacji przypada  

wyjątkowo nie na sobotę, a na czwartek 23 czerwca 2011 roku, a koniec wakacji 

nastąpi w środę 31 sierpnia 2011 roku. Dzięki temu wakacje potrwają o trzy dni 

dłużej niż wakacje w 2010 roku, czyli 70 dni, co daje nieco ponad 18% roku            

 i około 1702 godziny, czyli 102120 minut (uwaga, godziny i minuty podane licząc 

od ceremonii zakończenia, do ceremonii rozpoczęcia roku szkolnego).
     

      Okres ferii letnich (wakacji) w 2011 roku przypada więc na                                     

         22 czerwca - 31 sierpnia 2011 roku.

         Wszystkim gimnazjalistom na te nadchodzące 70 dni życzymy wspaniałego,         

     słonecznego, niezapomnianego wypoczynku. Szczególne życzenia kierujemy do         

           trzecioklasistów, którzy w tym roku opuszczają mury naszej szkoły.                  

         Niech trzy lata spędzone w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym              

      Zamościu zapiszą się ciepło w waszej pamięci, byście chętnie we wspomnieniach     

   wracali do tych, którzy dziś Was żegnają.

                                                                                                               Redakcja

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Łucja Waszak, 
Natalia Juszczak, Renata Szymala, Dominika Łój, Agnieszka Jachorek, Patrycja Hałas

KĄCIK  
LITERACKI

SUKCESY PIŁKAREK NOŻNYCH

   Zespoły drogą losowania podzielono na dwie 
grupy;
                            FINAŁY
o  III miejsce
G. Frampol- G. Dorohusk 1:3 /0:0/
o    I miejsce
G. Sławatycze- G. Stary Zamość 1:3 /1:2/
Ostateczna kolejność
1. G. Stary Zamość - op. Paweł Lewandowski
2. G. Sławatycze
3. G. Frampol
4. G. Dorohusk
5. G. Nr 5 Lublin
6. G. Niedźwiada

UCZESTNICY:
Gimnazjum w Starym Zamościu
Gimnazjum w Krasnobrodzie
Gimnazjum w Komarowie

W turnieju mogły uczestniczyć dziewczęta z 
roczników 1996 – 1997. Mecze rozgrywano 
systemem „każdy z każdym” na stadionie 
piłkarskim w Starym Zamościu. Organizatorem 
zawodów jest PZ LZS w Zamościu oraz UG 
Stary Zamość, Gimnazjum w Starym Zamościu 
i Omega Stary Zamość..

Wojewódzka Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt
Łęczna 2011-05-17

W finałowym turnieju, w którym nasze dziewczyny zajęły I miejsce, wzięło udział 6 zespołów

Drużyny, które zajęły miejsca I, II i III otrzymały puchary, oraz medale. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy. 

MISTRZOSTWA POWIATU ZAMOJSKIEGO LZS W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT
PIŁKARSKA KADRA CZEKA 2011

 O PUCHAR WICESTAROSTY ZAMOJUSKIEGO PANA JERZEGO SOBCZUKA – FINAŁ
STARY ZAMOŚĆ 25.05.2011

Kolejność końcowa turnieju:
1.Gimnazjum Stary Zamość
2.Gimnazjum Krasnobród
3.Gimnazjum Komarów

Król strzelców – Karolina Jachymek 
(Krasnobród) – 5 goli
Najlepsza bramkarka – Żukowska Kinga 
(Komarów)
Najlepsza zawodniczka– Joanna 
Krakowiak (Stary Zamość)

Wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju 
finałowym zostały nagrodzone przez Pana 
vice starostę Jerzego Sobczuka oraz 
dyrektora gimnazjum w Starym Zamościu 
Pana Zbigniewa Świrszcza pucharami, 
medalami oraz dyplomami. Wyróżnione 
zawodniczki otrzymały statuetki.

file:///C:/Documents and Settings/yuko/wakacje/
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przedstawiamy kandydatów na Przewodniczącego SU w roku szkolnym 20010/2011

- Nazywam się Łucja Walczak. Mam 14 lat. Chodzę do klasy I b.
Czym się interesujesz ?
- Interesuje się zwierzętami, głównie gołębiami.
Dlaczego kandydujesz na PSU ?
- Kandyduje , ponieważ skłoniły mnie do tego koleżanki z klasy.
Co chciałabyś osiągnąć będąc PSU ?
- Chciałabym zmienić naszą szkołę , żeby była bardziej zakręcona i odjechana .
PS. Pozdrowienia dla moich wyborców :)

- Nazywam się Renata Szymala. Mama 14 lat. Chodzę do klasy I b.
Czym się interesujesz ?
- Interesuje się muzyką , j. angielskim , a przede wszystkim sportem.
Dlaczego kandydujesz na PSU ?
- Zgłosiły mnie koleżanki z mojej klasy.
Co chciałabyś osiągnąć będąc PSU ?
- Chciałabym aby nasza szkoła była bardziej atrakcyjna i aby była dobrym 
środowiskiem dla naszym uczniów. PS. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy na mnie 
głosowali :)

- Nazywam się Mariola Mazurek. Mam 15 lat. Chodzę do klasy II a.
Czym się interesujesz ? 
- Interesuje się sportem , a głównie jazdą konną.
Dlaczego kandydujesz na PSU ?
- Kandyduje dzięki moim przyjaciołom.
Co chciałabyś osiągnąć będąc PSU ?
- Chciałabym zrobić wiele dobrego , wszystko co w mojej mocy.

- Nazywam się Natalia Nogas. Mam 15 lat. Chodzę do klasy II b.
Czym się interesujesz ?
- Interesuje się sportem i muzyką..Dlaczego kandydujesz na PSU ?
- Chciałabym zmienić parę rzeczy w naszej szkole. Byłam już przewodniczącą 
w szkole podstawowej i myślę , że nadaje się na to stanowisko.
Co chciałabyś osiągnąć będąc PSU ?
- Chciałabym wprowadzić wiele pozytywnych zmian.

- Nazywam się Dominika Łój. Mam 15 lat. Chodzę do klasy II b.
Czym się interesujesz ?
- Lubię język niemiecki , muzyką , poznawać nowych ludzi – to jest najfajniejsze.
Dlaczego kandydujesz na PSU ?
- Kandyduje , ponieważ moja wychowawczyni mnie zachęcała – warto 
spróbować.
Co chciałabyś osiągnąć będąc PSU ?
- Chciałabym zrealizować program , który jest na moim plakacie wyborczym, się 
postarać o sponsoring wycieczek dla uczniów, pomagać kolegom koleżankom , 
którzy sobie nie radzą.

DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi ( Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji 
prowadzonych corocznie , których celem jest  postaw  w 

W naszym gimnazjum jak co roku odbyła się 
akademia z okazji tego dnia. Hasło 
tegorocznej uroczystości brzmiało "Las blisko 
nas".Na wstępie została przedstawiona 
prezentacja multimedialna dotycząca ochrony 
lasów. Mogliśmy się z niej dużo dowiedzieć 
między innymi o wpływie lasu na środowisko i 
życie każdego człowieka. Przedstawili ją 
Natalia Nogas i Kamil Franczuk. Następnie 
Karol Złotnik i Karol Niedziela uczniowie klasy 
II b wyrecytowali piękne wiersze, oczywiście o 
tematyce ekologicznej. W tym roku w naszej 
szkole mogliśmy gościć leśniczego Jerzego 
Bosiaka. Dokładnie opowiedział nam o swojej 
pracy, wyjaśnił jak wielkie znaczenie mają lasy 

dla społeczeństwa, przedstawił sposoby ochrony fauny i flory.. Dzięki Panu leśniczemu jeszcze 
raz zrozumieliśmy, że musimy chronić i dbać o środowisko w którym żyjemy 
Ostatnim punktem akademii był konkurs. Prowadziła go Natalia Nogas i Karol Michalak. 
Konkurs dotyczył wiedzy o parkach narodowych. W jury zasiadła Pani Małgorzata Dega, Halina 
Mazureki Agnieszka Bida. Uczniowie poradzili sobie dobrze, ale zwyciężyć mogła tylko jedna 
klasa. Wygrały dziewczęta z II b .Nad całością czuwały p. Małgorzata Dega i p.Halina Mazurek.

DZIEŃ EUROPY

Dzień Europy – święto  państw obchodzone 9 maja w krajach, które są członkami Rady Europy 

    Z tej okazji akademia odbyła się w tym roku 
27 maja. Przygotowali ją uczniowie  II b pod 
opieką p.M.Degi. Prowadzącymi byli Dominika 
Nizoł i Konrad Kostrubała Na wstępie przed-
stawili nam historię tego święta. Potem na sce-
nę weszli uczniowie przebrani w charaktersty-
czne stroje trzymając w reku flagą danego kraju.
Szwecją były : D.Łój i E. Cisło. Ubrane na modę 
Pipi. Brytanię reprezentowały S. Denis i O.Czop, 
w strojach Szkotów. Niemcem był K. Niedziela, 
ubrany w strój bawarski. Holendrem była J Stęp-
niak w pomarańczowej sukni trzymająca bukiet 
kwiatów.Francję przedstawiła N.Juszczak w 
długiej sukni 
Hiszpanię reprezentowały N. Nogas i K.mazur w strojach do flamenco. Włochy przedstawili 
nam K.Złotnik z T.Borysem. Mieli na sobie koszule i ciemne okulary. Grecją był D.Sołowiej 
ubrany w togę. Polskę reprezentowali G.Jakubczak i M.Nizioł w biało-czerwonych 
barwach.Po przedstawieniu naszego kraju na scenę weszły dziewczęta śpiewając piosenkę 
Sylwii Grzeszczak "Małe rzeczy".  Akademia bardzo się wszystkim podobała. Na krótką 
chwilę mogliśmy się przenieść do różnych krajów nie wychodząc ze szkoły
                                                                                                                    Natalia Juszczak IIb
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Wywiad miesiąca
Rozmawiamy z Panią Bożeną Siekierdą – nauczycielką języka niemieckiego

Znak zodiaku…
…Bliźnięta
Interesuję się…
... Literaturą francuską, muzyką, lubię pływać 
Muzyka, której słucham…
...Lubię polską muzykę lat 80 dla mnie zawsze będzie najlepsza,                                                                                      
chętnie słucham klasyki, jest zawsze piękna, nie przemija
Ulubiona książka...
...Nie mam takiej książki.. Dużo czytam i często podoba mi się to, 
co czytam aktualnie np. teraz opowiadania Grocholi.
Najbardziej lubiany przedmiot ze szkoły...
...Język polski – zawsze chciałam studiować polonistykę i być dziennikarzem, nie lubiłam chemii, ale może dlatego, że 
nie potrafiłam jej zrozumieć. 
Miejsce na ziemi, które chciałabym zwiedzić..
...Kenia, zawsze fascynowała mnie Afryka, dużo czytałam o tym kontynencie, historii, geografii, ludziach. To 
zupełnie inna kultura, sposób myślenia, podejścia do życia… A na dzień dzisiejszy, to bardzo, bardzo chciałbym 
pojechać w Bieszczady, tam jest jedyny w swoim rodzaju klimat, który uwielbiam.
Człowiek, którego podziwiam...
...Moich rodziców za to, że potrafili mi wskazywać właściwy kierunek w poplątanym współczesnym świecie, a 
jednocześnie dali mi wolność, żebym sama porafila wybierać. Zawsze byli przy mnie w dobrych i złych chwilach
Na bezludną wyspę zabrałabym. . .
...Nie chciałabym być na bezludnej wyspie, człowiek bez innych nie będzie szczęśliwy, poza tym lubię gadać, a tam 
nie miałabym z kim
Największe marzenie...
...Moim największym marzeniem jest kupić sobie kiedyś mały domek na Lazurowym Wybrzeżu, oglądać codziennie 
lawendowe pola i uprawiać winorośl – to jest marzenie, z tych nie do zrealizowania, ale tak sobie marzę…
Uczy Pani młodzież dwóch języków, który jest dla Pani bliższy?
...Z tych dwóch języków zawsze bliższy mi będzie jednak francuski, miałam wspaniałych nauczycieli, którzy potrafili 
mnie rozkochać we Francji. Lubię też niemiecki, inaczej nie wyobrażam sobie, że mogłabym go uczyć.
Jaki według Pani jest dziś stosunek młodzieży do nauki jeżyków obcych?
...Młodzież różnie podchodzi do nauki języków, jedni bardzo lubią, inni zdecydowanie nie. To normalne, to przecież 
przedmiot, jak każdy inny.  W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych jest bardzo ważna, Europa jest otwarta 
dla każdego, nie ma granic. Kto wie, gdzie go kiedyś los rzuci, gdzie będzie mieszkal i żyl, dlatego warto z możliwości, 
jakie daje  szkola.
Z ostatnio przeprowadzonych ankiet w naszej szkole wynikło, że matematyka jest najmniej lubianym 
przedmiotem. Dlaczego uczniowie tak źle oceniają matematykę?
...Jest to przedmiot ścisły, wymagający nie tylko inteligencji ale również systematycznej pracy a ta dzisiaj nie jest w 
modzie u większości uczniów.:)
Jak zachęcić uczniow do nauki języków obcych?
...Trudne pytanie… Może starać się zaciekawić językiem, kulturą kraju, odmiennością, bo często to, co odmienne 
przyciąga
                                                          Dziękujemy za wywiad i życzymy udanych wakacji
                                                                     Rozmawiały Dominika Łój I Agnieszka Jachorek

GIMNAZJALIŚCI  NA  UKRAINIE

    W czasie tych wycieczek wszyscy byli 
oczarowani ciekawymi miejscami, 
pięknymi widokami i nowymi znajomo- 
ściami;). Mimo że czasami były trudności 
w komunikacji, spowodowane niezna-
jomością języka,  młodzież doskonale się 
ze sobą dogadywała. 
     Wspólnie spędzony czas i wspólne 
zajęcia bardzo  wszystkich zbliżyły. 
Dowodem może być mecz w którym 
polski skład wspierali ukraińscy koledzy. 
Połączenie sił polsko-ukrińskich 
przeciwko ukraińskim przyniosło 
zwycięstwo 15:5.

   Niestety 10 dni mineto bardzo szybko. 
Chyba każdemu było szkoda wyjeżdżać, 
mimo że rzeczywistość w Polsce przed-
stawia się dużo lepiej niż na Ukrainie.           
   Gdy przyszedł moment pożegnania już 
nikt nie pamiętał o gorszych stronach 
pobytu, zwłaszcza, że było ich dużo
mniej niż tych pozytywnych. Szkoda było 
opuszczać miejsce, które się już trochę 
poznało, a przede wszystkim najtrudniej 
było się pożegnać z nowymi kolegami i 
koleżankami. Innego wyjścia jednak nie 
było i teraz należy jak najlepiej zadbać, aby 
za rok, kiedy do Polski przyjedzie ukraińska 
grupa, ona również niechętnie nas 
opuszczała.

   Zechcemy ich przywitać z taką 
samą serdecznością, otwartością.
   Pochwalimy się tym co mamy 
najlepsze, aby poznali naszą trady-
cyjną polską gościnność .
  Szkoda tylko, że uczniowie klas 
trzecich już nie będą mogli 
uczestniczyć w takiej wymianie. 
  
                Relacjonowała
                 
                    Ola Molas III D

European Day of Languages 

Europäischer Tag der Sprachen 
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Po zdanych egzaminach ankieterzy Kanclerzyka przeprowadzili wśród uczniów klas III 
ankietę, zadając im pytanie – Jaką szkolę zamierzasz wybrać po ukończeniu 
gimnazjum? W ankiecie wzięło udział 62 trzecioklasistów - 36 dziewcząt i 26 chłopców. 

Oto wyniki:
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Redakcja Kanclerzyka życzy wszystkim trzecioklasistom, aby dostali się do 
wymarzonych szkół – POWODZENIA !!!

KONKURS RECYTATORSKI

   W 28 kwietnia 2011 roku odbył się już po 
raz trzeci Gminny Konkurs Recytatorski 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Starym Zamościu. W tym roku 
zgłosiła się rekordowa ilość uczestników, bo 
aż 103 osoby. Komisja oceniająca 
recytatorów brała pod uwagę dobór 
repertuaru, dykcję i ogólny wyraz 
artystyczny. Recytatorzy występowali w 
pięciu kategoriach wiekowych. Każdy 
uczestnik prezentował dwa utwory, w 
młodszych kategoriach wiekowych były to 
dwa wiersze, natomiast starsi prezentowali 
wiersz i fragment prozy. 

    Do III kategorii wiekowej- UCZNIOWIE GIMNAZJUM - zgłosiło się 15 recytatorów.        
I miejsce  przyznano Natalii Juszczak  z klasy IIB za wiersz „W ogrodzie" D. Gellner, i 
fragment „Harry Potter i insygnia śmierci" J.K. Rowling, II miejsce zajęła Łucja Waszak 
z klasy IB, a III miejsce Weronika Kwoka również IB. 
   Wszystkie trzy to uczennice Gimnazjum w Starym Zamościu przygotowane zostały 
przez Pana Jerzego Pitka 9    żródło:http://www.staryzamosc.pl/

  Uczniowie z naszego gimnazjum zostali 
zaproszeni  przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Starym Zamościu oraz Klub Seniora w 
Starym Zamościu na spotkanie z poetką , 
historykiem Panią Reginą Smoter 
Grzeszkiewicz . Spotkanie odbyło się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy. 
   Pani Regina Smoter Grzeszkiewicz  jest 
laureatką wielu konkursów poetyckich m.in. 
w roku 2006 otrzymała wyróżnienie w 
„Konkursie jednego wiersza" w Janowie 
Lubelskim, w roku 2007 nagrodę w III 
Wojewódzkim Konkursie Literackim (Lublin), 
a w roku 2009 wyróżnienie w V Wojewódz-
kim Konkursie Literackim (Lublin). 

Laureatka I miejsca Natalia Juszczak kl.  II B

SPOTKANIE Z POETKĄ

Wszyscy zebrani z zainteresowaniem słuchali opowieści oraz wierszy czytanych przez 
p.Reginę. Nasi uczniowie , którzy byli na tym spotkaniu, otrzymali kilka tomików wierszy 
poetki. Dotychczas Pani Regiona Smoter Grzeszkiewicz wydała tomiki wierszy: Słów 
moich obecność (1999), Chcę zapamiętać (2002), Było sobie życie (2005), W dymie z 
kominów ich pieśń (2006,2007), Pozbierałam myśli rozsypane (2007), Odnalazłam ciszę 
(2008).Poetka pochodzi z Czarnegostoku (powiat zamojski). Mieszka w Lublinie 

                                                                                Renata Szymala kl. IB
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   12, 13 i 14 kwietnia prawie 430 tys. uczniów III 
klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju 
przystąpiło  do egzaminu gimnazjalnego, podczas 
którego jest sprawdzana ich wiedza humanisty-
czna,  matematyczno przyrodnicza oraz znajomość 
jeżyków obcych. 
   
      Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem 
ukończenia szkoły. Wynik egzaminu z części 
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej 
będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej 
przez niego szkoły ponad-gimnazjalnej. Test z 
języka obcego ma tylko diagnozować jego 
znajomość.        
    Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go 
słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na 
świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak 
ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu 
gimnazjalnego nie jest możliwa. Wyniki egzaminu 
uczniowie poznają w połowie czerwca.

W naszej szkole do egzaminu przystąpili wszyscy 
gimnazjaliści. Rozmieszczani w siedmiu salach 
każdego dnia o godź. 8.30 zajęli wyznaczone 
miejsca. Egzamin przebiegł be zakłóceń . Po 
zdaniu ostatniego egzaminu z języka obcego  
reporterki „Kanclerzyka” pytały  uczniów o ich 

wrażenia po trzydniowej sesji. Redakcja 
przedstawia niektóre wypowiedzi naszych 

koleżanek i kolegów

KL III C

Moim zdaniem
 ten test był za trudny
 na moje zdolności. 

Największą trudność 
sprawiła mi matematyka. 

 Daniel Kowalski

.. Testy gimnazjalne były 
dla mnie wielkim przeżyciem, 
które bardzo przeżywałem. 

Ciesze się, że jest to już za mną. 
- uczennica 

Część humanistyczna nie była
 taka trudna jak by się mogło wydawać, 
ale mogę się założyć, że nie każdemu

 poszło dobrze. 
Część matematyczna była łatwiejsza 
niż w tamtym roku, a angielski też był łatwy.
          Michał Pawlasiuk

..

 Dla mnie najłatwiejszy był test humanistyczny,
 z matematyką też nie było najgorzej. 

Dobrze, że angielski nie liczy się w rekrutacji, 
bo nie poszedł mi rewelacyjnie.

 Test był trudny, 
czuję że źle mi poszedł. 

Gdybym miała go jeszcze raz pisać 
na pewno bardziej 

bym się przygotowała.
               Ewelina Grabowska

Test był w miarę prosty.
   Myślę, że w porównaniu do poprzednich 

lat ten test był łatwiejszy.
                           Ada Denkiewicz

Moim zdaniem
 najłatwiejszy był test 
z języka angielskiego,

 matematyka 
też nie była trudna 
gorzej z biologią.
 Ogólnie myślę,

 że dobrze mi poszło.
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