
Święto Szkoły i inne nadchodzące wydarzenia 
 

Czas w szkole pędzi jak szalony. Nasze dzieci są już o rok starsze, a my... dalej piękni i młodzi. 

Równo za miesiąc, tj. 26 maja, spotkamy się na dorocznym święcie naszej szkoły. Tym razem 

motywem przewodnim jest „Kolorowy zawrót głowy”. 

Tegoroczne święto zbiega się dodatkowo z najpiękniejszym dniem w roku – Dniem Mamy . 

Będzie zatem podwójna okazja do radości. 

Zapraszamy więc wszystkich uczniów, rodziców, babcie i dziadków, przyjaciół, absolwentów 

i naszych nowych uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną przygodę w SSP 26. 

Jak zwykle będziemy się świetnie bawić, zajadać pyszności z grilla, będzie kawiarenka, loteria, 

lodziarnia, konkursy i występy artystyczne. 

Święto naszej szkoły jest wielkim projektem, naszym wspólnym działaniem i zabawą. Razem 

budujemy dekoracje, wymyślamy konkursowe zadania, obsługujemy grilla – słowem robimy, 

co trzeba. 

Jak co roku każda klasa ma zadania do wykonania. Oto one: 

 klasy pierwsze – grill (organizacja, zakupy, obsługa), 

 klasy drugie – lodziarnia i loteria „jajkowa”, 

 klasy trzecie – konkurencje paszportowe, 

 klasy czwarte – dekorowanie terenu szkoły, montaż pawilonów, sprzątanie dekoracji 

po imprezie, 

 klasy piąte – organizacja i obsługa kawiarni, 

 klasy szóste i siódme – organizacja i obsługa loterii fantowej, na którą (mamy nadzieję) 

wszyscy przyniesiemy 1000 fajnych fantów. 

Ponadto każda klasa dostarcza do kawiarni 2 pyszne ciasta, a do kuchni grillowej 2 sałatki. 

Koordynacją tych prac zajmują się wychowawcy klas razem z dyrektorem. 

Święto Szkoły rozpocznie się 26 maja – w piękną, słoneczną sobotę ok. godz. 9.30 i potrwa 

do godz. 15.30. 

Tradycyjnie zwracamy się z prośbą o przetrząśnięcie zakamarków Waszych firm 

w poszukiwaniu fantów na loterie. 

A póki co, cieszmy się nadchodzącą majówką. Przypominam, że od soboty 28 kwietnia 

do  niedzieli 6 maja szkoła będzie zamknięta. Wszyscy odpoczywamy, nabierając sił 

na mocną końcówkę roku szkolnego. Pamiętajcie o wcześniejszym zabraniu potrzebnych 

rzeczy: rolek, kasków, butów itp. 

 

 

 

Pozdrawiam słonecznie, 

 

Jacek Chmiel 


