Niezwykły piątek w Szkole Podstawowej Nr 1
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Powrót do szkoły po feriach nie musi oznaczać, że każdego czeka tylko ciężka praca. Pomijając pojedyncze
wydarzenia i imprezy, jak pasowanie przedszkolaków w oddzielnym skrzydle, bal przebierańców dla najmłodszych,
czy ogólnoszkolną akcję nawiązującą do staropolskiego zwyczaju zwanego „tłustym czwartkiem” – warto przedstawić,
co działo się w piątek w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim…

9 lutego 2018 r. obchodziliśmy ze smakiem święto pysznego placka drożdżowego z dodatkiem zdrowych warzyw,
owoców, mięska i przypraw. Międzynarodowy Dzień Pizzy zaczął się na długiej przerwie, kiedy przedstawiciele
Spółdzielni Uczniowskiej i Samorządu Uczniowskiego, rozpoczęli sprzedaż 16 pachnących placków, pokrojonych na
małe kawałki. Spośród osób, które zdecydowały się na kawałek pizzowej smakowitości, zostały rozlosowane talony do
„Qchni Smaków” oraz karnety na kooopiaste gofry do kawiarni "Złoty Lew"!

W piątek również gościliśmy nauczycieli i uczniów z ZSP w Biedrzychowicach. W ramach preorientacji zawodowej i
promocji zdrowego żywienia, dla starszych uczniów przygotowano pokazy kuchni molekularnej. W trakcie kilku
godzin lekcyjnych goście przygotowywali kawior miętowy, a przy użyciu ciekłego azotu „wyczarowywali” lody i bezy!

Z kolei o godzinie 16.00, w auli pojawili się Rodzice i Dziadkowie, którzy mogli posłuchać pierwszego publicznego
występu klasy I A, prowadzonej przez Panią Annę Betlej. Podczas 20-minutowego przedstawienia, nie zabrakło łez
wzruszenia i głośnych oklasków. Po pamiątkowym zdjęciu i zejściu ze sceny, wszyscy udali się do gabinetu nr 10 na
parterze szkoły, gdzie pierwszoklasiści uczą się na co dzień.

Zaledwie ukochani Dziadkowie wyszli ze szkoły, a tu kolejna fala gości! O godzinie 17.30 rozpoczynała się bowiem w
naszej szkole zabawa karnawałowa dla uczniów klas starszych. Dodajmy, że już na wejściu każdy z uczniów
otrzymywał do wyboru trzy smaki soków oraz małe co nieco... Kolejny raz Samorząd Uczniowski zorganizował pod
czujnym okiem kilkunastu nauczycieli super zabawę z najlepszymi hitami oraz konkursami. Całą imprezę poprowadził
uwielbiany szkolny DJ Gregory, na co dzień Przewodniczący SU. Na parkiecie nie zabrakło rozmaitych postaci, od
jednorożców, poprzez cheerleaderki, aż po mumię i kościotrupy. Naprawdę, aż żal było tak szybko kończyć…

Na koniec musimy się pochwalić. W piątek 9 lutego 2018 r. w Zespole Szkół im. Jadwigi Śląskiej we Wleniu odbył się
powiatowy konkurs matematyczny. W szranki stanęły najtęższe matematyczne umysły z 8 szkół. Tytuł laureata tego
konkursu zdobyła trójka naszych uczniów:
Anna Szyndrowska zajęła I miejsce, na III miejscu znalazł się Kacper Zając, a Natalia Jaworska zdobyła V miejsce.
Wielkie Gratulacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli!
Oprac. SW. Więcej o Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim na stronach internetowych:
sp1lwowek.szkolnastrona.pl oraz facebook.com/sp1lwowek

