WIEŚCI ZE SZKOŁY
Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole.
21 marca w Szkole Podstawowej w Gorzanowie obchodzony był pierwszy
dzień wiosny . Mimo mokrej i śnieżnej pogody, wszystko zorganizowane zostało
ciepło, przyjemnie i ekologiczne.
Już o godzinie 800 uczniowie i nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej, by
obejrzeć samodzielne przygotowane przez klasy IV-VI przedstawienia o tematyce
wiosennej. Po krótkim powitaniu i odzyskaniu ważnych dla ekologii zasad wszystko
mogło się rozpocząć. Najpierw wystąpiła klasa VI z przedstawieniem o tematyce
sądu nad człowiekiem za zniszczenie środowiska i dwie przez nie śpiewane
piosenki. Potem klasa V uświadomiła publiczności, jak złym postępowaniem pt.
palenie trawy, a klasa IV swoim przedstawieniem wskazała zasady zachowania się w
lesie. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali ,,Familijny blues” Następnym punktem
programu było spotkanie z panem leśnikiem z Bystrzycy. Podczas jego wizyty
dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy. Obejrzeliśmy film, poznaliśmy dużo
gatunków roślin i zwierząt i dowiedzieliśmy się o zajęciach leśnika. A potem wszyscy
uczniowie odpowiadali na różne pytania (wymieniając gatunki roślin i zwierząt).
Zostaliśmy za to wynagrodzeni pięknymi kredkami i widokówkami!
Ostatnim punktem programu był radosny i zabawny pochód ulicami
Gorzanowa, mający na celu przegonienie zimy. Cała szkoła wyszła z różnymi
hałaśliwymi instrumentami i w radosnej atmosferze i śmiechu. Doszliśmy aż na most
nad Nysą Kłodzką, gdzie postaliśmy chwilę, wznosząc wesołe okrzyki. Na tym
zabawa się skończyła i rozeszliśmy się do domów. Choć pogoda nie była zbyt piękna
, ciekawy i humorystyczny program powitania wiosny dodał swemu dniu barw!
Podobały się zarówno trzy występy uczniów, jak i piosenki i spotkanie z panem
leśnikiem czy hałaśliwy pochód. Było naprawdę wspaniale i każdy marzy, by takich
kolorowych i wesołych dni było więcej.
Stefania Matusik

POWITANIE WIOSNY

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

SPOTKANIE Z PANEM MACIEJEM HORBOWSKIM – PASJONATEM PARALOTNI

STEFANIA I PAN MACIEJ

NA PLACU PRZED SZKOŁĄ

V PRZEGLĄD TRADYCJI WIELKANOCNYCH 31 MARCA 2007 r. BYSTRZYCA KŁODZKA

Po raz piąty uczestniczyliśmy w Przeglądzie tradycji wielkanocnych w Bystrzycy
Kłodzkiej, 31 marca 2007roku, w hali sportowej. Imprezę zawsze organizują
nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bystrzyc Kł. Tegoroczne motto brzmiało:
” Wesoły nam dzień dziś nastał” i jemu podporządkowano wszystkie konkursy,
a było ich sporo! My przygotowaliśmy się do udziału w następujących:
•
•
•
•

Konkurs na plakat wielkanocny
Konkurs na stroik wielkanocny ( wyróżnienie dla Patrycji Pachowicz)
Konkurs na życzenia wielkanocne ( III miejsce dla Gabrysi Serwatki)
Konkurs na zachwalanie potrawy wielkanocnej ( III miejsce dla Magdy
Pachołek i Patrycji Pachowicz)
• Konkurs na ciasto wielkanocne ( nie dotarło)
Ponadto udekorowaliśmy najpiękniej stół naszej szkoły. Znalazły się na nim:
- samodzielnie przez uczniów wykonane palemki UWAGA!!dochód z ich sprzedaży to 94, 00 zł !,
- stroiki,babka wielkanocna ( upieczona przez Patrycję),
- baranki,pisanki zdobione bibułką i przyprawami,
- pachnąca, upieczona biała kiełbasa.
Nasi uczniowie dowiezieni autokarem i pojazdami rodziców mieli okazję w ciągu 3
godzin wysłuchać piosenek śpiewanych przez uczniów z innych szkół , muzyki
klasycznej
wykonywanej profesjonalnie przez uczniów szkół muzycznych z
Bystrzycy Kł. i Kłodzka.; podziwiali przepiękne stoiska przygotowane prze większe od
naszej placówki, mogli skosztować fantastycznych ciast, kupić piękne ozdoby
wielkanocne. Konkursy przebiegały sprawnie , cały czas coś się działo. Największe
wrażenie robili szczudlarze przechadzający się nad głowami tłumnie przybyłych
widzów i uczestników. Po raz kolejny organizatorzy podarowali nam przepiękne
nagrody- albumy książkowe i zajączka wielkanocnego z ciasta. Napracowaliśmy się
, ale doceniono nasz wkład , więc było warto!
DOROTA PAWLUS

