„Wszak fantazja jest od tego,
aby bawić się koleżanko i kolego...”

Szkolny Dzień Integracji Klas Pierwszych

Dwa dni zaledwie minęły od rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013,
a już 5 września w Zespole Szkół w Choroszczy rozbrzmiała wrzawa zabaw
i śmiechu. Duża dawka humoru, wesołe konkurencje oraz szlachetna rywalizacja
w potyczkach umysłowych i sprawnościowych to atmosfera szkolnego Dnia
Integracji Klas Pierwszych.
Spotkanie poranne rozpoczęło się w salach lekcyjnych od bliższego
poznania koleżanek i kolegów z tej samej klasy. Wychowawcy zadbali o przyjazny
nastrój i atmosferę poszukiwania wspólnych zainteresowań i pasji poprzez gry
integracyjne. Wkrótce rozpoczęła się wędrówka szlakiem szkolnych korytarzy,
gdzie każdy pierwszoklasista mógł przebrnąć przez zawiły labirynt sal
i pomieszczeń, jakie kryje w sobie budynek Zespołu Szkół. W bardzo przyjaznej
atmosferze nastąpiło zapoznanie z pracownikami szkoły w osobach pedagoga,
psychologa, pani z biblioteki, pań ze świetlicy, czy też pracowników obsługi.
Atrakcją wędrówki okazały się dla wielu uczniów odwiedziny w gabinecie
pani dyrektor oraz w sekretariacie, gdzie dość rzadko trafiają na co dzień, i raczej
tylko „wybrańcy”.
Kolejnym etapem tego dnia było spotkanie wszystkich klas pierwszych na
hali sportowej. Poprzez zaangażowanie zespołów uczniowskich we wspólną
rywalizację można było dostrzec liderów społeczności pierwszoklasistów, zaś
każdy uczeń indywidualnie mógł odkryć swoje atuty i mocne strony
w pokonywaniu trudności jakie przed nim postawiono. Pomysłowość, spryt,
inteligencja i duża doza wyobraźni potrzebna była, aby rozwikłać zagadki
umysłowe, łamigłówki, rebusy i zgadywanki zaproponowane uczniom w pierwszej
części spotkania. Poziom osiągnięć był wyrównany ponieważ aż dwa zespoły
klasowe zajęły równorzędne I miejsce w tej rywalizacji. Druga część
współzawodnictwa kładła główny nacisk na kondycję fizyczną młodzieży, jednakże
dużą rolę odegrał tu także zmysł organizacyjny i planowanie sposobu rozwiązania
przydzielonych zadań. Wyzwaniem bowiem okazało się „Szalone dyktando”, gdzie
koncentracja, zapamiętywanie i poprawne stosowanie reguł ortograficznych „dało
w kość” niejednemu zawodnikowi.
Długa przerwa, spędzona wspólnie z pozostałymi uczniami na placu przed
szkołą, była czasem relaksu i wytchnienia przed kolejnym wyzwaniem
postawionym w tym dniu przed pierwszakami, bowiem zadaniem każdego zespołu
klasowego było tym razem wspólne przygotowanie portretu oraz kodeksu klasy.
Młodzież zgromadzona w swoich pracowniach długo debatowała nad
najważniejszymi punktami klasowych „dekalogów”, pod opieką wychowawców
trwały także intensywne prace nad stworzeniem wybranego przez uczniów
wizerunku poszczególnych zespołów. Wspólna twórczość dostarczyła wiele

satysfakcji, odkryte zostały indywidualne talenty koleżanek i kolegów, każdy
uczeń mógł poczuć się ważnym ogniwem społeczności swojej klasy, a umiejętność
współpracy w grupie utrwaliła nowe więzi zawiązane w tym ważnym dniu.

Prezentacja portretów klasowych rozpoczęła ostatnią część Dnia Inegracji
Klas Pierwszych. Odbyła się ona na auli szkoły przy udziale dyrekcji, pedagoga,
psychologa i nauczycieli z grona pedagogicznego Zespołu Szkół. Wybrani
reprezentanci klas przedstawili owoc twórczości intelektualnej oraz plastycznej
swoich koleżanek i kolegów, krótko omawiając główne zasady powstałych
kodeksów a także portretów. Prezentacja każdej klasy nagrodzona została
burzliwymi oklaskami przez uczestników spotkania. Uczniowie zadeklarowali
wyeksponowanie powstałych prac, gdyż mają im przypominać ten radosny dzień
i ważne wydarzenia z jego przebiegu.
Podsumowanie uczestnictwa młodzieży w szkolnym Dniu Integracji Klas
Pierwszych wyraziła, w słowach uznania skierowanych do uczniów, pani dyrektor
Danuta Małyszko. Podkreśliła znaczenie współpracy między zespołami klasowymi,
a także współtworzenia pozytywnego wizerunku szkoły, dbałości o wspólne dobro
i bezpieczeństwo. Dołączyła również życzenia, aby trud i wysiłek włożony
w realizację codziennych obowiązków szkolnych dał satysfakcję i wyniki w postaci
pozytywnych ocen i osiągnięć edukacyjnych każdemu z uczniów stawiających
pierwsze kroki w Zespole Szkół. Nagrodą tego dnia, dla każdego uczestnika, będą
przyznane, pierwsze w bieżącym roku szkolnym, punkty za wyniki osiągnięte we
współzawodnictwie.
Uczniowie klas pierwszych stanęli, na zakończenie, do wspólnych fotografii,
które będą zdobiły początkowe strony kronik klasowych. Młodzież wychodziła po
zajęciach z poczuciem miło spędzonego dnia, a ponadto z odczuciem dobrze
spełnionego obowiązku i dużą dawką optymizmu, że szkoła nie musi być nudna i
prozaiczna.
Relację przygotowała Małgorzata Łotowska

