
Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych pierwszoklasistów 

 Dnia 30 maja 2012r. w szkole odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci, które od września 2012 

r. rozpoczną naukę w klasie I. 

 Pan dyrektor Leszek Sobociński powitał wszystkich i przedstawił ofertę szkoły, a pani dyrektor 

Jadwiga Kirejczyk prezentację multimedialną "6-latek w szkole." Rodzice obejrzeli cześć artystyczną 

w wykonaniu uczniów kl. III, których przygotowały p. D. Zawadzka i p. B. Zysk, oraz pokaz 

taneczny kl. III c pod kierunkiem p. dyr. J. Kirejczyk i p. J. Baczewskiego. Następnie głos zabrała 

pani psycholog J. Dardzińska-Mądry. Poruszyła ona w swoim wystąpieniu problem dojrzałości 

szkolnej. Na koniec p. dyr. L. Sobociński przedstawił zgromadzonym nauczycielki, które będą 

pracowały z dziećmi klas I, gdyż tak jak jest to w tradycji szkoły, rodzice pierwszaków mają 

możliwość wyboru klasy dla swoich pociech.  

 Mamy nadzieję, że nasza oferta jest interesująca i zachęci rodziców do wyboru szkoły. 

Edyta Dembska i Małgorzata Listowska  

Turniej sportowy w Dniu Dziecka 

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbył 

się Turniej Sportowy Klas Pierwszych. 

Przygotowały go panie Edyta Dembska i Beata 

Zysk. Imprezę prowadziła pani dyrektor Jadwiga 

Kirejczyk. W jury zasiadły panie: Hanna Banach, 

Małgorzata Januszewska i Małgorzata Listowska. 

Uczniowie brali udział w pięciu konkurencjach. 

W ostatniej uczestniczyli tradycyjnie rodzice 

pierwszoklasistów. 

Po zaciętej sportowej rywalizacji zwycięzcami 

zostali:   

I m. klasa I D - wych. Agnieszka Gronwald, 

II m. klasa I C - wych. Lidia Obiedzińska, 

III m. klasa IB - wych. Marzena Biaduń. 

 Atrakcją zawodów był pokaz tańców 

towarzyskich w wykonaniu uczniów klasy III C oraz 

tańców regionalnych w wykonaniu uczniów klasy III B. 

Wszystkie klasy I nagrodzone zostały dyplomami, 

a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 

przez państwa Hannę i Krzysztofa Gosków. 

     Beata Zysk i Edyta Dembska 

Dzień Dziecka w IV c 

Z okazji Dnia Dziecka klasa IV c urządziła pokaz 

mody. Zabawa rozpoczęła się po drugiej lekcji. 

Uczniowie podzielili się na grupy. Każda drużyna 

wybrała jednego lub dwóch modeli. Zabawa polegała na 

zrobieniu stroju z bibuły, tasiemek, materiałów oraz gazet 

i zaprezentowaniu go. Ubiór miał być zrobiony od razu na 

modelu. Grupy próbowały zrobić jak najpiękniejsze 

prace. Po dokończeniu strojów modele przeszli jak 

zawodowcy po klasie. Pokazowi towarzyszyła sesja 

zdjęciowa. Po miłej zabawie czekał jeszcze na nas słodki 

poczęstunek. 

Wszystkim bardzo podobał się ten dzień. Na długo zostanie w naszej pamięci. 

Aleksandra Borawska, kl. IVc   
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