
Z życia szkoły

11 listopada Święto Niepodległości
Dnia 10 listopada 2009 r. obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość z

okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wzięli udział
w apelu, który przygotowała klasa VIb, po d kierownictwem Pani Joanny
Jerszyńskiej-Mazur.

Święto Odzyskania Niepodległości  jest najważniejszym polskim świętem
narodowym. W 1918r., po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległości.
Pamiętając o tym dniu oddajemy hołd ludziom, którzy walczyli o nie -podległą
Polskę. To przecież dzięki nim możemy teraz swobodnie rozmawiać w języku
ojczystym, jesteśmy suwerennym państwem w zjednoczonej Europie.
Odzyskaliśmy wolność, o którą walczyło kilka pokoleń Polaków. Wolność, której na
co dzień często nie doceniamy, a bez której ciężko byłoby żyć. Pamiętając o historii, obchodząc uroczyśc ie ważne
wydarzenia dotyczące naszego kraju możemy uczcić pamięć o naszych przodkach. To jest nasz mały patriotyzm.

Tekst Aleksandra Szymkiewicz 6b
Zdjęcia Bogumiła Rozwadowska

Ostatnią, przedświąteczną imprezą w naszej
szkole, były odwiedziny Św. Mikołaja. Miało to miejsce
4.12.2009r., a organizatorem przedsięwzięcia była

klasa VI a. Mikołaj odwiedził wszystkie dzieci roz -dając prezenty. Jak co roku przebrany był w biało - czerwony kostium. W
jego świcie były: aniołki, diabełki, renifery oraz lektorzy. Do klas prezenty wjeżdżały na wózku przystrojonym w ulubione
kolory Mikołaja. Młodsze dzieci witały świętego piosenk ą, zaś starsze układały powitania, śpiewały piosenki, deklamowały
wspólnie wierszyki. Przybysz z Laponii opowiadał, że w szkole ma sekretne oko i wszystko widzi.

Uczniowie witali Św. Mikołaja z uśmiechem na twarzy, ale także niepewnością, czy aby Święty nie pamiętał
jakiegoś niegodnego czynu, który uczynili. Mikołaj zapro -ponował także, aby dzieci podzieliły się z potrzebującymi t ym, co
dostały w paczkach. Wiele  z nich włożyło do pudełka różne smakołyki jako dar dla samotnych i ubogich.

W czasie swojego dyżuru klasa VI a zorganizowała dwa konkursy: najlepsze powitanie Św. Mikołaja i jego świty i
konkurs na najlepszą Narzeczona dla Mikołaja. 7 grudnia, na długiej
przerwie, klasa 6a oceniła kandydatki na Mikołajową. Wszystkie
zaskakiwały oryginalnymi elemen tami swojego stroju. Każda z nich
przeszła się po korytarzu prezentując swoje walory i ubiór, a w tym
czasie inna osoba starała się zwrócić uwagę oglądających na wygląd
bądź elementy przebrania. Cała prezentacja wzbogacona była
muzyką, która dodawała odwagi naszym „Damom”. Wybranką
Mikołaja została Mikołajowa z klasy 6b. Przebrał się za nią Kuba
Szwed.

Tekst Magdalena Seń,
Aleksandra Pinkas klasa 6a

Zdjęcia Bogumiła Rozwadowska

Na zdjęciach
uczniowie
klasy 6b


