W środę 5 grudnia pierwszoklasiści naszej szkoły zostali zaproszeni na
przedstawienie z okazji Dnia Patrona Szkoły
pt.: „Janusz Korczak – Patron Dziecięcych Marzeń”.
Uczniowie klas czwartych wtajemniczyli młodszych kolegów w życie
i działalność patrona szkoły. Pierwszaki wysłuchały wyreżyserowanego
wywiadu z Korczakiem za pomocą magicznego radia czasu ,
które pozwoliło im przenieść się w czasie.
W postać Janusza Korczaka wcielił się Pan Dariusz Makowski.

Uczniowie klas pierwszych poznali również przepis na spełnienie marzeń,
które przynieśli ze sobą przelane za pomocą kredek na papier.

Król Maciuś przedstawił świat dorosłych oczami dziecka a mała murzynka Klu – Klu
uświadomiła dzieciom jak wiele szczęścia i wygód mają w otaczającym je świecie.

W związku z Dniem Patrona ogłoszono również święto szkoły – jej imieniny .
Uczniowie złożyli szkole najlepsze życzenia i zastanawiali się nad
najcenniejszym prezentem , którym okazała się piosenka o szkole wraz
z prezentacją zdjęć jej uczniów.
Przedstawienie uświetnił swym występem uczeń klasy 1f –
Krzysztof Natkowski , który zachwycił wszystkich swym talentem
recytatorskim .

Niespodzianką dla pierwszaków były
przedwojenne gry i zabawy korczakowskie –
dzieci były zachwycone wyścigiem w workach,
slalomem z jajkami na łyżkach , wyścigiem
z metalowymi obręczami , podrzucaniem obręczy
tekturowymi mieczami a także tańcem pod liną.
Okazało się , że prostota może jednak wygrać
z wielobarwną aranżacją gier komputerowych.

Pierwszoklasiści oprócz
wielu wrażeń i nowych
wiadomości otrzymali
również pamiątkowe
medale – odznaczenia
„uczniów Korczaka”.

Mamy nadzieję, że postać patrona będzie przyświecać działaniom nauczycieli i uczniów
przez cały rok szkolny. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas czwartychoraz nauczyciele
p.Beata Chrobot – Tutkaj ,p. Iwona Spiek,p. Elżbieta Gill ,
p. Katarzyna Wiśniewska Godleś, p. Urszula Synakowska oraz p.Martyna Skrodzka.
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Dzięki uprzejmości Pani Emilii
Heljasińskiej Schmidt podczas
przedstawienia pierwszy raz
publicznie zotała udostępniona
Księga cytatów Janusza Korczaka
stworzona i zilustrowana przez
uczniów naszej szkoły.

Nieście w świat daleki myśli
i słowa Korczaka – taki jest
obowiązek każdego pierwszaka!

