WIADOMOŚCI MALUCHA
Ślubowanie klas I
17 listopada 2000 r. był najwaŜniejszym dniem szkolnym dla
tegorocznych pierwszoklasistów. ZłoŜyli wtedy uroczystą przysięgę
i zostali pasowani na uczniów.
Zanim nastąpił kulminacyjny moment uroczystości, pierwszacy
zaprezentowali specjalnie przygotowany na tę okazję (razem z paniami
wychowawczyniami, rzecz jasna) program artystyczny. Były więc popisy w recytacji wierszy, pląsy, tańce narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak i inne.
Po takim występie i burzy zasłuŜonych braw Pan Dyrektor dokonał pasowania kaŜdego ucznia, dotykając ich ramienia symbolicznym
„ołówkiem”. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszaki otrzymali dyplomy potwierdzające przyjęcie ich do szkolnej braci uczniowskiej. Dodatkiem do dyplomów były Ŝyczenia, które złoŜyli uczniom Pan Dyrektor i
zaproszeni goście.
Ostatnim punktem programu był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Samorządzik Klas Młodszych
W bieŜącym roku szkolnym rozszerzył swoją działalność Samorządzik Klas Młodszych.
Praca Samorządziku będzie przebiegała w 4 sekcjach:
 dekoracyjno-informacyjnej,
 porządkowej,
 kulturalnej,
 rozrywkowej.
Uczniowie klas I-III wraz z opiekunami sekcji i wychowawczyniami
planują przeprowadzenie wielu ciekawych imprez. NajbliŜsze z nich
to zabawa andrzejkowa i Spotkanie z Mikołajem.
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Pasowanie na czytelnika
Dnia 2000.11.03 odbyła się impreza szkolna „Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej”.
Przedtem wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, na której zapoznali się z biblioteką, jej zbiorami,
zasadami wypoŜyczania i korzystania z czytelni. Uroczystość
pasowania miała charakter wielkiego święta dla pierwszoklasistów. Cała impreza była tak przygotowana, aby uczniowie
brali w niej czynny udział: Konkurs Literacki polegający na
podaniu tytułu baśni i jej autora na podstawie ilustracji przedstawiającej jej głównego bohatera, prawidłowe podanie przekręconego tytułu lektury dla klasy I, rozpoznanie ksiąŜki z biblioteki szkolnej z podaniem elementów rozpoznawczych,
uroczyste
składanie
przysięgi
na
temat
poszanowania
ksiąŜki
przez
wszystkich
pierwszoklasistów.
Całą
uroczystość
uświetnił
wspaniały występ klasy
IIIc, która pod kierunkiem
p. mgr GraŜyny Wojtak
przygotowała
część
artystyczną nawiązującą do
tematyki
biblioteki
i ksiąŜek.
Na
koniec
imprezy kaŜdy uczeń
otrzymał
kolorowy
„identyfikator” – tzw.
przepustkę do biblioteki
szkolnej.
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