
Migawki z życia klasy Ib 

We wrześniu naukę w klasie Ib rozpoczęło 16 uczniów, których wychowawczynią została pani Danuta Ciecierska. Dzieci bardzo 

szybko odnalazły się w nowych warunkach i szybko poznały zakamarki szkoły, nawiązały nowe znajomości i z ochotą włączyły się 

w życie społeczności szkolnej. 

  



Już 24 września chętnie przystąpiły do szkolnej akcji sprzątania świata, podczas której z zaangażowaniem sprzątały boisko szkolne 

i plac zabaw. 

  



25 września zaprezentowały swoją sprawność fizyczną podczas Biegów Przełajowych o Mistrzostwo 101. Wyniki były znakomite; 

pierwsze miejsce wśród dziewczynek z klas I zdobyła Wiktoria Hałas, wśród chłopców drugie miejsce zajął Staś Reguła, trzecie zaś 

miejsce – Hubert Włodarczyk. Nie wszyscy mogli być pierwszymi, ale wszyscy i tak świetnie się bawili podczas pobytu w Parku 

Julianowskim. 

 



 

  



Pierwszaki z klasy Ib już we wrześniu zaczęły tworzyć swoją klasową tradycję. Pierwszą imprezą klasową był Dzień Chłopca, który 

przypada 30 września. Stół z poczęstunkiem przygotowały dziewczynki pod kierunkiem wychowawczyni. Później złożyły chłopcom 

życzenia i wręczyły im skromne upominki. Całość dopełniła wspólna zabawa. 

 



 

  



Dzieci rozpoczęły również uroczyście obchodzić swoje urodziny poprzez przygotowanie drobnych upominków w postaci rysunków 

i złożenie życzeń. 

 



 

  



Uroczystością, która niewątpliwie wiązała się z wielkimi przeżyciami pierwszoklasistów, było ślubowanie, które tradycyjnie odbyło 

się 14 października. Po części recytatorsko-wokalnej dzieci zostały pasowane na uczniów. Następnie wróciły do swojej sali, gdzie 

otrzymały upominki przygotowane przez rodziców, zjadły słodki poczęstunek i pobawiły się we wspólnym gronie. 

 



 

 



 

  



W październiku uczniowie klasy Ib włączyli się aktywnie w szkolne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. 

Świetnie prezentowali się w swoich przebraniach podczas korowodu „Kosmiczne trudności ortograficzne”. Przebrania były tak 

ciekawe, że Natan Smuklerz i Dominik Ciesielski zostali za nie nagrodzeni. W ramach tej akcji dzieci wysłuchały również baśni 

Christiana Andersena „Nowe szaty cesarza” czytanej przez panią Ewę Nowak, polonistkę naszej szkoły. 

  



 

 



   



Dzieci z klasy Ib świetnie bawiły się też 30 października podczas szkolnego Święta Dyni. W przygotowanych własnoręcznie maskach 

halloweenowych z zadowoleniem kosztowały przepysznych potraw z dyni, które przygotowały, między innymi, ich mamy. 

 



  



Listopad przyniósł nowe wyzwania, które podjęła klasa Ib. 13 listopada dzieci wzięły udział w apelu z okazji Święta Niepodległości. 

Z werwą zaśpiewały pieśń „Przybyli ułani pod okienko”. Julka Dawid wzbogaciła występ klasy o solowe wykonanie pięknej 

i pouczającej piosenki „Co to jest niepodległość?”, za które otrzymała gromkie brawa. 

 



  



Imprezą integrującą uczniów klasy Ib z innymi (z klas Ia i IIa) był wyjazd na wycieczkę autokarową do fabryki bombek w Piotrkowie 

Trybunalskim. Dzieci prześledziły etapy produkcji bombek i wzięły udział w warsztatach ich ozdabiania. Ich piękne dzieła zawisną 

zapewne na domowych choinkach. 

 



 

 


