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14 X to szczególny dzień - Święto polskiej szkoły, Święto uczniów, Święto nauczycieli,
pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. W naszej szkole święto z okazji
dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni
goście, odbyło się 12 października. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia życzeń przez
przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Edyta
Nieśpiał,
która także złożyła życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły. W dalszej kolejności
zostały wręczone nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej. Nagrody Burmistrza Józefowa otrzymali: 
Elżbieta Kolaszyńska, Marzena Kowalczyk.
Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: 
Dorota Momot, Ewa Lipian, Tomasz Lipian, Małgorzata Fila, Krzysztof Bazan, Zofia
Gaj-Radymiak, Małgorzata Zawiślak, Teresa Droździel.
Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców 
Marta Rogowska
, dziękując dyrekcji i pracownikom szkoły za ich ciężką pracę pięknymi życzeniami, poza tym
wręczyła kwiaty i upominek.

  

  

Następnie na scenie zaprezentowali się uczniowie w humorystycznym programie. Okazuje się
jednak, że to szczególne święto może wyglądać inaczej. Zdziwienie było ogólne, gdy
wtajemniczeni uczniowie podeszli do nauczycieli znajdujących się na sali i wręczyli im bilety
zapraszając ich do odbycia podróży do nieznanych krain. Na każdym bilecie widniała stacja do
której nauczyciel miał dojechać. Cena biletu była niebagatelna, gdyż wynosiła 20 uśmiechów.
Nagle zdezorientowani dorośli znaleźli się na scenie i zostali ustawieni wraz ze swoimi
przewodnikami w pociąg. Zabrzmiała melodia piosenki „Jedzie pociąg”, zawiadowca ogłosił
odjazd i pociąg ruszył. Po chwili pasażerowie dostrzegli konduktora, który trzymał nazwę
pierwszej stacji. Pociąg stanął. Dzieci wyprowadziły na środek sceny nauczycieli, którzy mieli
dojechać do Stacji Sprawnych Rąk i Nóg. Okazało się, że każdy nauczyciel ma wykonać
zadanie ukryte w tajemniczej kopercie. Zadania te odczytywały dzieci - przewodnicy. Było wiele
śmiechu i radości, Zdenerwowanie nauczycieli, którzy udawali się w dalszą drogę rosło.
Zastanawiali się, kiedy dojadą do swojej stacji i czy dobrze wykonają powierzone im zadanie. 
Podróż była bardzo ciekawa. Pociąg zatrzymywał się jeszcze na stacjach: Zgaduj zgadula,
Stacja mądra głowa, i na Stacji artystycznej. Największą frajdę sprawiła wszystkim pani
dyrektor, której zadanie polegało na narysowaniu domku, drzewa i płotu na przygotowanej
tablicy z zawiązanymi oczami. Zadanie wykonała celująco.

  

 1 / 2



Życzymy Pani, tak jak nikt nie życzy… !
środa, 17 października 2018 17:42

  

Były kwiaty i drobne upominki. A na zakończenie słodki poczęstunek dla nauczycieli i
zaproszonych gości.

  

  

ZDJĘCIA
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http://www.spjozefow.pl/index.php/uczniowie/114-zyczymy-pani-tak-jak-nikt-nie-zyczy

