Otrzęsiny klas pierwszych
Otrzęsiny 2011 przeszły już do historii. Za to mnóstwo niezapomnianych wspomnień,
nawiązane znajomości pozostaną u imprezowiczów na lata! Jak było? Przeczytajcie krótką
relację i zobaczcie zdjęcia, dużo zdjęć (w galerii na naszej stronie internetowej)!

Tegoroczna edycja przyćmiła wszystkie pozostałe, razem z nami bawili się uczniowie klas
pierwszych, a wszystko to odbyło się sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie.
Nasze otrzęsiny to nie tylko ogromna impreza, ale także masa atrakcji i konkursów!
Ci, którzy nie brali w nich udziału, mają
czego żałować. Pokazy taneczne klas,
oświadczyny
wychowawcom,
kącik
zakochanych, wiadro niespodzianka czy
tajemniczy tunel przeszły już do legendy
i będzie się je jeszcze długo wspominać.
Nasi koledzy i koleżanki z klas
pierwszych pokazali, że jak na prawdziwe
koty przystało potrafią miałczeć jak należy
i umieją szybko wylizać mleko z miseczki.
Nasze kotki przeszły śpiewająco test na
sprawność fizyczną i intelektualną.
Wszystko to działo się pod pilnym okiem
jury czyli: Marty Sokół, Uli Waczyńskiej
oraz Przemka "Gucia" Gutowskiego. Kocury i kotki prężyli się i zwijali, aby jak najbardziej
się przypodobać. Wkładali dużo pracy i serca w zaprojektowanie mundurków i prezentacje
mody. Starali się jak najwierniej oddać urodę swoich wychowawczyń w konkursie na portret.
Po zliczeniu punktów za poszczególne konkurencje Otrzęsiny wygrała klasa 1d. Należy
nadmienić, iż wychowawczyni klasy Pani Dorota Kofman była współtwórczynią ich sukcesu.
Klasa była jedyną w której wszystkie
pierwszaki posiadały wymagane kocie
atrybuty i miała perfekcyjnie dopracowany
układ, w który zaangażowany był każdy.
O trafności i sukcesie naszej imprezy świadczą
również fale roześmianych pierwszoklasistów
dumnie obnoszących się z "otrzęsinowymi
makijażami" po szkolnych korytarzach.
Podsumowując, śmiało można stwierdzić, iż
tegoroczna, zabawa minęła pod znakiem
"NAJ"!

Przysięga pierwszaków
Jako koty całkiem młode
Nie dbające o urodę,
By Samorząd chrzcić nas chciał
Przysięgamy dziś miau, miau:
Chodzić w parach, albo stadnie,
Zawsze się uśmiechać ładnie
I za dużo nie mieć pał
Przysięgamy dziś, miau, miau
Nie pić, nie ćpać i nie palić,
Wiedzę ciągle doskonalić,
Nie wytrzeszczać głupio gał,
Przysięgamy dziś miau, miau.
Słuchać starszych i szanować,
W ciemnych kątach się nie chować,
Dbać o czystość naszych ciał,
Przysięgamy dziś miau, miau.
Zobowiązań dotrzymywać
Dać się łatwo wychowywać
By duch szkolny przy nas trwał,
Przysięgamy dziś, miau, miau...
My małe koty w pełni umysłu i zdrowia,
uroczyście przysięgamy:
starszych kolegów zawsze szanować będziemy!
Dopóty, dopóki w tej szkole uczyć się będziemy,
świętą zasadę zawsze pamiętamy:
-NAUCZYCIEL ZAWSZE MA RACJĘ.
-JEŻELI JEJ NIE MA, PATRZ PUNKT PIERWSZY.
Szkoła to my i wszystko, co zrobimy przynosić
wstydu jej nie będzie, dumą swych kotów
szczycić się będzie. Jeżeli śmielibyśmy
złamać choć jedną z zasad niech
pani dyrektor Danuta Małyszko kocie łapy nam utrąci !!!!

