Święto Niepodległości 2017
W dniu 10.11.2017 odbyło się ważne dla wszystkich Polaków święto – Dzień
Niepodległości. Tego dnia upamiętniamy osoby poległe w walce
o niepodległość naszego kraju. W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej właśnie okazji w naszej szkole
odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca wszystkich tych, którzy zginęli
w walce o wolną Polskę. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru
szkoły i odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie klasa VII poprowadziła
całą uroczystość. Recytowali oni wiersze, śpiewali piosenki, a także opowiadali
o tamtych wydarzeniach. Po występie klasy VII zaprezentowali się uczniowie
klasy I, którzy tego dnia byli pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Jaworzniku. Ślubowanie rozpoczęło się od powitania
pierwszaków przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Jakuba
Opasińskiego. Pierwszoklasistom o tym, co to jest ślubowanie opowiedzieli
uczniowie kl. V. Potem klasa I wystąpiła z ciekawym programem, w którym
opowiedzieli o tym, czego nauczyli się do tej pory w naszej szkole. Recytowali
wiersze, śpiewali piosenki. Prowadzący sprawdził także, czy znają oni
„Katechizm polskiego dziecka”. Egzamin na uczniów naszej szkoły zdali
śpiewająco! Następnie przystąpiono do uroczystego pasowania uczniów klasy I
przez dyrektor naszej szkoły Małgorzatę Musialik. Po powstaniu wszystkich
pierwszoklasiści ślubowali do sztandaru szkoły. Następnie pani dyrektor
pasowała wszystkich uczniów kl. I na uczniów naszej szkoły jednocześnie
gratulując im i życząc wszystkiego dobrego. Do życzeń dołączyła się również
wychowawczyni – mgr Barbara Ledwoch. Niespodzianką był taniec uczennic
klasy III przygotowany na zajęciach tanecznych prowadzonych przez mgr
Katarzynę Miklas. Po ich występie głos zabrali zaproszeni goście.
Podziękowali oni za zaproszenie, bardzo wysoko ocenili całą akademię, a także
wręczyli prezenty dzieciakom. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły goście
przeszli do pokoju nauczycielskiego na słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców uczniów kl. I. Całą uroczystość, dekorację sali oraz uczniów do tego
święta przygotowała mgr Barbara Ledwoch. Akompaniamentem na akademii
zajął się mgr Marcin Todynek. Z okazji Święta Niepodległości na tablicy SU
została wywieszona gazetka, z której uczniowie mogli dowiedzieć się więcej
o tym ważnym dla nas wszystkich święcie.
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