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21 marca br., mimo ciągle jeszcze zimowej aury, w naszej szkole zapanowała wiosenna
atmosfera, a to za sprawą
specjalnego programu przygotowanego
na ten dzień zamiast zwykłych lekcji. Uczniowie klasy VII i dwóch klas gimnazjalnych
brali udział w „Dniach Otwartych” w Brzozowie, gdzie mieli okazję zapoznać się z ofertą
LO, ZSE i ZSB, najmłodsze klasy I-III SP udały się pod opieką swoich pań wychowawczyń
do BDK-u na spektakl teatralny pt. „Porwanie Baltazara Gąbki”, natomiast klasy IV-VI
uczestniczyły w interesujących pokazach naukowych i konkursach.
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Pokazy fizyczne przygotowane były w ramach projektów uczniowskich i miały na celu
przybliżenie każdemu uczniowi trudnych zagadnień fizycznych za pomocą prostych
doświadczeń. Do ich wykonania wykorzystano przedmioty i substancje dostępne w każdym
domu. Tematyka pokazów prowadzonych przez p. Wiesława Filaka obejmowała zagadnienia
dotyczące ruchu drgającego, rezonansu magnetycznego oraz fali stojącej. Z kolei
balon trzymający szklanki, magiczna woda, lampa lawa czy zamienianie się miejscami cieczy o
różnych gęstościach, to tylko niektóre doświadczenia przygotowane przez
p. Barbarę Pieniążek
. W rolę prezenterek wcieliły się uczennice klasy piątej:
Katarzyna Buczek i Emilia Sobota
. Było to dla nich pierwsze zetknięcie z tymi zagadnieniami, ale wykonały swoje zadanie
znakomicie. Przygotowane doświadczenia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem
uczniów, a szczególnie podobały się zabawy z cieczą nienewtonowską i grającymi kieliszkami.
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O godzinie 10.00 rozpoczęła się w atrium dalsza, bardziej rozrywkowa część wiosennych
uroczystości. Specjalnie na ten dzień scena została pięknie udekorowana przez uczniów pod
kierunkiem p. Anny Rachwał i p. Marii Buczkowicz, które też wraz z p. Edytą Kruczek i p.
Haliną Błaż
opracowały program.
Imprezę prowadzili uczniowie klasy VIA:
Amelia Florek
i
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Michał Wacek
. Przypomnieli oni pierwsze oznaki wiosny, których na razie próżno by szukać pod grubą
warstwą śniegu, powiało też optymizmem, gdy zaprezentowali zabawny wiersz Jana Brzechwy
pt. „Przyjście wiosny”.
Następnie odbył się pokaz mody wiosennej, do którego każda z czterech klas przygotowała się
odpowiednio wcześniej. Klasę IV reprezentowała Blanka Buczkowicz, klasę V – Emilia
Sobota
,
klasę VI A –
Oliwia Buczkowicz
, zaś klasę VI B –
Laura Cichy
. Zarówno stroje, jak i komentarze wymagały od uczestników pomysłowości i poczucia humoru.
Występy modelek z wiosenną muzyką w tle zostały nagrodzone zasłużonymi brawami.
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Kolejnym punktem programu był międzyklasowy konkurs „Mistrzowie Lektur” przygotowany i
prowadzony przez p. Halinę Błaż. Uczniowie mieli w nim okazję zaprezentować swoją wiedzę
na temat przeczytanych w tym roku lektur, takich jak „Akademia Pana Kleksa”, „Spotkanie nad
morzem”, „W pustyni i w puszczy”, „Tajemniczy ogród”, „Hobbit”, „Szatan z siódmej klasy”, „Ten
obcy”, „Ania z Zielonego Wzgórza”
i oczywiście „Opowieści z
Narnii”. Wybrani reprezentanci poszczególnych klas odpowiadali na pytania, zdobywając punkty
dla swojej klasy. Wszyscy na bieżąco mogli śledzić na ekranie wyniki, wyświetlane przez ucznia
klasy VI A,
Bartłomieja
Derenia
.
Każda klasa miała do zdobycia 50 punktów. Poziom był bardzo wyrównany. Po dogrywce
najlepsza okazała się klasa VI A, na drugim miejscu uplasowała się klasa IV,
zaś trzecie miejsce wywalczyła klasa VI B.
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Przerywnikiem w zmaganiach konkursowych było przygotowanie przez poszczególne klasy pod
opieką swoich wychowawców i nauczycieli smacznych wiosennych przekąsek – sałatek,
szaszłyków i kolorowych deserów. Po ogłoszeniu wyników konkursu wszyscy uczniowie
przystąpili do degustacji.

Dzień zakończył się rozdaniem dyplomów i słodkich nagród. Organizatorzy pragną
podziękować wszystkim, którzy sprawili, że ten dzień był pod wieloma względami niezwykły.
Uczniowie nie siedzieli w ławkach, a mimo to mogli się bardzo wiele nauczyć. Przede wszystkim
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podziękowania należą się Panu Dyrektorowi Wiesławowi Pałce, który czuwał nad sprawną
organizacją imprezy, wychowawcom i wszystkim nauczycielom, ale także uczniom, którzy
aktywnie uczestniczyli w pokazach i konkursach. Pozostaje mieć nadzieję, że niecierpliwie
wyczekiwana wiosna po takim powitaniu przestanie się już dłużej ociągać i w końcu się u nas
zjawi.
Halina Błaż
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