„Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki”
W Leźnieńskiej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych stało się już
tradycją w kalendarzu uroczystości szkolnych. Poprzedza je okres przygotowań.
W tym czasie dzieci, powoli wdrażając się w społeczność uczniowską, poznają
swoje prawa i obowiązki oraz najbliższe otoczenie, szkołę i kolegów. Uczą się
prostych, a zarazem pięknych wierszy i piosenek.
Ślubowanie to wielka i niezwykła uroczystość w szkole. Dzień ten jest wyjątkowy dla każdego
pierwszaka. 28 października 2014 roku bohaterami i aktorami w tym dniu byli uczniowie klasy
1”a” i 1”b”, a widownię stanowili uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej, zaproszeni goście,
nauczyciele oraz rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się od wizyty Złej Wróżki, która ze złości, że jej nie zaproszono rzuciła
zaklęcie :” Hokus pokus wielkie szumy, ja zabieram Wam rozumy” . Na pomoc jednak przybyła
Dobra Wróżka i poleciła dzieciom przejść przez 5 krain w celu zdobycia kluczy, dzięki którym
będzie mogła je odczarować. Wędrówkę pierwszoklasiści rozpoczęli od krainy śpiewu. Tam po
zaprezentowaniu piosenek zdobyły klucz. W kolejnej krainie- krainie pracy- dzieci segregowały
kasztany i żołędzie. Za sumienną pracę otrzymały drugi klucz. W krainie miłości dzieci recytowały
wiersze o szkole, ojczyźnie i rodzinie. Kraina mądrości, w której zadaniem było odgadywanie
zagadek, prezentowanie już zdobytej wiedzy udowodniła, że zasłużyli na czwarty klucz. Ostatnia
kraina to sprawność, tak bardzo ważna w rozwoju uczniów pozwoliła zdobyć piąty i zarazem ostatni
do kompletu klucz . Dobra Wróżka była zadowolona z pracy jaką wykonali kandydaci na
pierwszoklasistów. Mogła teraz odczarować zaklęcie Złej Wróżki.
Zadowolone pierwszaki przystąpiły więc do najważniejszego momentu całej uroczystości, do
pasowania na ucznia. Z przejęciem i powagą słowo „ŚLUBUJĘ” powtarzali nowi kandydaci na
uczniów. Następnie Pani Dyrektor szkoły Beata Biala-Grzędzicka dużym, symbolicznym ołówkiem
pasowała „małych bohaterów dnia” na uczniów. I stało się- pierwszoklasiści zostali przyjęci do
grona braci uczniowskiej i stali się pełnoprawnymi uczniami ZPGiSP im. Jana Pawła II w Leźnie.
Po części artystycznej i oficjalnej odprężeni i uśmiechnięci przyjmowali życzenia, dyplomy
i upominek- niespodzianka. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek, przygotowany przez
rodziców. Nie mogło również zabraknąć pamiątkowego zdjęcia, które na wieczność zachowa miłe
wspomnienia na długie lata.
Bardzo dziękujemy dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom uczniów obu klas za pomoc
w przygotowaniu tego ważnego święta.
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