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W dniach 12-15. 11. 2009 r odbyła
się kolejna już edycja Międzynarodowego
Festiwalu Poezji „Poeci bez granic”

Dnia 12 listopada naszą szkolę
zaszczyciły swoją obecnością poetki –
uczestniczki Międzynarodowego Festiwalu
„Poeci bez granic”. Spotkanie z uczniami
zainteresowanymi poezją, odbyło się po
południu, w bibliotece szkolnej, z udziałem
pań: Aleksandry Lis, Anny Stępek, Beaty
Muziewicz. Wszyscy mogliśmy poznać
twórczość pań: Elżbiety Śnieżkowskiej –
Bielak, Haliny Kuropatnickiej – Salamon,
Jolanty Nowak-Węklarowej

Pisarki swoimi opowieściami
przeniosły nas w świat baśni, bajek, poezji.
Pokazały nam jak można niezwykle
recytować wiersz, prozę. Uświadomiły nam,

że każdy
może pisać,
bez względu
na wiek, czy
niepełnospra
wność – stąd główna idea festiwalu.
Przekonywały nas, że nie powinniśmy się
wstydzić swoich pierwszych prób
poetyckich.

Uczniowie mieli możliwość
zaprezentowania utworów, których są
autorami. Miło było usłyszeć słowa
pochwały i uznania wypowiedziane przez
poetki.

Spotkanie zakończyło się
podziękowaniem pisarkom, a potem
wspólnym zdjęciem. Pamiątką
pozostawioną w bibliotece są książki
pisarek, do czytania których zachęcam
uczniów.

Tekst Dorota Lis klasa 6b
Zdjęcia Anna Stępek

_______________________________________________________________________________________________________________

W dniu 8.10.2009 r. Gospodarz
Szkoły klasa V b zorganizowała 25 rajd
szkolny. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy
naszej szkoły. W czwartek rano spotkaliśmy
się przed szkołą, każda klasa wylosowała
liść, następnie wszyscy uczn iowie wraz
z opiekunem musieli umocować go na swoim
ubraniu, jako znak rozpoznawczy klasy.
        Każda grupa jako zadanie domowe
miała przynieść apteczkę, kompas, mapę
regionu i dzwoneczek, przyrządy te służyły
nam pomocą podczas rajdu. W trakcie
wyprawy odbyło się wiele ciekawych zabaw
i gier m.in. rzut kasztanem na odległość,
przejście ósemki z torbą na głowie i quiz ze
znajomości nazwy drzew.

Na zakończenie rajdu, na boisku
szkolnym, odbyło się ognisko z pieczeniem
kiełbasek i wspólne śpiewanie. Pogoda
bardzo nam dopisała, był piękny słoneczny
dzień, a zabawa nie miała końca. Niestety
czas szybko minął i musieliśmy  z żalem się
rozstać.

Po ognisku dzieci udały się do
domów z niecierpliwością oczekując
następnego wspólnego wypadu do lasu.

Tekst Zuzanna Makuchowska 5b

14.10.2009 roku wreszcie
nadszedł długo oczekiwany Dzień Edukacji
Narodowej. W tym roku gospodarzem szkoły
w październiku była Va. To ona miała nam
zaprezentować przedstawienie związane ze
świętem nauczycieli. Przyszliśmy do szkoły
na 9.00, a po godzinnej rozmowie
z nauczycielami w swoich klasach udaliśmy
się na górny korytarz, gdzie miało się odbyć
widowisko. Gdy wszyscy zajęli miejsca , pan

dyrektor zaczął mówić o tym, po co się tu
zebraliśmy.

Po wygłoszeniu mowy klasa
Va zaczęła swoje przedstawienie.
Najpierw pokazano wątek historyczny,
dlaczego Dzień Edukacji Narodowej jest
potocznie nazywany Dniem Nauczyciela.
Później poznaliśmy nową nauczycielkę,
którą zagrała Ania Puła. Była to bardzo
śmieszna rozmowa z Dyrektorem Szkoły
(Piotrek Strzalkowski). Jednak uczniom
najbardziej przypadła do gustu
nowoczesna odmiana nauczycieli (nowus
średnikus i dojrzałus. Dzieciom
spodobały się również przezabawne
„reklamy”. To tylko niektóre ze scen
przedstawienia. Po występie uczniów
obejrzeliśmy film „Epoka Lodowcowa 3”.
Podsumowując: klasa VA umie nas
wspaniale rozbawić i myślę, ze ten dzień
zapamiętamy. Przynajmniej ja na pewno!

Tekst Anna Kibitlewska 5a

W bibliotece szkolnej


