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DZIEŃ KOBIET NA WESOŁO

Rycerz i jego dama.

Miłość według Indian.

Aktorzy i Sławomir Oleksak.

Święto wszystkich Pań
uczciliśmy nie tylko

tradycyjnym „kwiatkiem
dla Ewy”. Uczniowie klas
starszych zaprezentowali
humorystyczny program

artystyczny, w którym
pokazali jak kobiety

zmieniały się w ciągu
wieków i jak były
adorowane przez

mężczyzn w różnych
epokach historycznych.

Do występu aktorów
przygotował Sławomir
Oleksak. Chłopcy nie

zapomnieli o
serdecznych życzeniach i
upominkach dla swoich

koleżanek.

Kwiaty dla Pań.
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Pogadanka o Wielkim Piecu.

Zwiedzamy zabytki techniki. Ciasteczka naszej produkcji.

9 marca uczniowie klas IV-VI udali się na
edukacyjną wyprawę do Starachowic.
Najpierw zawitaliśmy do Muzeum
Przyrody i Techniki. Poznaliśmy historię
rozwoju hutnictwa w naszym regionie i
obejrzeliśmy Wielki Piec. Następnie
zwiedziliśmy ekspozycję poświęconą
dinozaurom oraz wzięliśmy udział w lekcji
muzealnej „Historia czekolady”. Jej
kontynuacją były warsztaty kulinarne w
cukierni „HEKA”. Poznaliśmy tam pracę
cukiernika  a następnie własnoręcznie
wykonywaliśmy lukrowe dekoracje
słodkich ciasteczek. Jak one smakowały!

TROCHĘ HISTORII TECHNIKI

I ODROBINA SŁODYCZY
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Przedstawienie "Witaj, Wiosno!"

Konkurs wiosennej piosenki.

Najmłodsze laureatki.

21 marca wraz z nową porą roku
zagościła w szkole doskonała zabawa.
Uczniowie klasy II i III (pod kierunkiem
Ewy Nowak) przedstawili program „Witaj
Wiosno! 

„Szalone” tańce integracyjne rozgrzały
wszystkich i przygotowały do emocji
związanych z „Wiosennym Przeglądem
Piosenki”. Występy licznej grupy
młodych gwiazd sceny oceniały:
kierownik Agata Mundzik, dyrektor Zofia
Siwiec i Irena Zakrzewska z KGW
„Osinianki”.

 Najlepsze w poszczególnych kategoriach
wiekowych okazały się:

Oddział przedszkolny: I miejsce – Amelia
Ślawska, II miejsce – Hanna Seweryn, III
miejsce – Wanessa Wiśnios

Klasy II-III: I miejsce – Adrianna Stompór,
II miejsce – Aleksandra Kołsut, III miejsce
– Irmina Gibała

Klasy IV-VI: I miejsce – Maja Kaniowska, II
miejsce – Weronika Nowak, III miejsce –
Roksana Kucharska

Nagroda publiczności przypadła w
udziale Krzysztofowi Iwańskiemu, który
urzekł wszystkich brawurowym
wykonaniem utworu disco-polo „Zróbmy
sobie fotę”. 

W  WIOSENNYM  NASTROJU
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Wiosenni przebierańcy... ...ciąg dalszy.

My, kibice! Biało-czerwoni! Jesteśmy z Wami!

27 marca Sławomir Oleksak
zorganizował wyjazd do Kielc na
mecz Polska-Czechy piłkarskich
reprezentacji U-21. Pomimo
przegranej 1:2 młodzi kibice byli
zadowoleni, nie żałowali gardeł
w głośnym dopingu i mogli
poczuć atmosferę sportowego
święta.

SPORTOWE EMOCJE

Z

BIAŁO-CZERWONYMI
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Kolejny raz ostatni dzień wielkopostnych rekolekcji miał
wyjazdowy charakter. Tym razem naszym celem był
klasztor na Świętym Krzyżu. Szkolni „pielgrzymi” dotarli
do Nowej Słupi, gdzie zwiedzili Muzeum Starożytnego
Hutnictwa. Następnie wzięli udział w drodze krzyżowej,
zwiedzili klasztor, kryptę ze szczątkami księcia Jaremy
Wiśniowieckiego oraz zobaczyli relikwie Krzyża
Świętego. Po obiedzie obejrzeli interesującą ekspozycję
Muzeum Przyrodniczego i gołoborza. Ta długa wyprawa
dostarczyła uczestnikom religijnych przeżyć i
wzbogaciła ich wiedzę o historii i przyrodzie regionu.

WYJAZDOWE

REKOLEKCJE

Muzeum hutnictwa w Nowej Słupi. Droga Krzyżowa.

U podnóża klasztoru. Zwiedzamy klasztorne muzeum.

Panorama widziana z wieży. Oglądamy gołoborza.
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