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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

 

 
 

Dnia 14.10.2009 roku w sali 

muzycznej miało miejsce ważne 

wydarzenie - pasowanie na uczniów 

dzieci z klas pierwszych. Pomimo 

ohydnej pluchy (deszcz + śnieg = plucha) 

pierwszaki dojechały do szkoły bez 

szwanku. Każdy, kto wchodził do sali 

muzycznej, zauważał wielki napis 

,,RAZEM W SZKOLE’’. Obok napisu 

siedziała wielka papierowa sowa, 

trzymająca w ręku pióro. Owa sowa 

wydawała się lustrować wzrokiem zza 

wielgachnych okularów wszystkich 

zebranych. W pewnym momencie do sali 

wkroczyły pierwszaki. Uroczystość 

rozpoczęła pani Agnieszka Bechler, 

informując, że pierwszoklasiści przejdą 

kilka krain i konkursów. Pierwszą była 

kraina śpiewu. Pierwszoklasiści  musieli 

zaśpiewać piosenkę o przyjaźni i świetnie 

wywiązali się ze swojego zadania, za co 

zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Następną krainą była kraina wiedzy 

o szkole. Wystąpiło pięciu pierwszaków 

i każdy z nich powiedział króciutki 

wierszyk. Potem pani Bechler pytała kilku z nich o podstawowe informacje, na 

co każdy z nich odpowiadał rymowanką. Następnie znów zaśpiewano piosenkę 

(tym razem o kredzie). Przy fortepianie akompaniowała pani Lena Smolińska. 

Później pani Iwona Beck zapowiedziała konkurs na spakowanie plecaka. 

Konkurs polegał na tym, że zostały pokazane kosze z najrozmaitszymi 
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rzeczami. Spośród nich zawodnicy mieli wybrać rzeczy potrzebne do szkoły. 

Drużyna I a szybciutko wywiązała się ze swojego zadania, natomiast zawodnicy 

I b troszkę dłużej zastanawiali się, co powinno znajdować się w plecaku. 

Po dłuższym namyśle obok książek i zeszytów znalazła się piłka, włożona doń 

przy akompaniamencie huraganu śmiechu. Kolejnym konkursem było ułożenie 

dobrego, porządnego śniadanka. Tym razem obyło się bez śmiechów 

i przystąpiono do ostatniego zadania - quizu. Najtrudniejszym pytaniem było: 

,,Ile jest wind w szkole?’’ oraz ,,Gdzie można przechodzić przez jezdnię?’’. 

Zawodnicy zespołu klasy I b z nerwów początkowo zaznaczyli odpowiedź C, 

czyli ,,Pośrodku skrzyżowania, po którym pędzą samochody’’, lecz zaraz się 

poprawili. Po tym konkursie wszyscy rodzice wyjęli aparaty, ponieważ 

pierwszaki zostały uroczyście pasowane na uczniów wielkim piórem. Każdy 

uczeń dostał też legitymację, logo szkoły oraz dyplomik.  

Tegoroczne pasowanie na ucznia różniło się od innych konkursami 

i zadaniami dla pierwszoklasisty. Myślę, że każdy uczeń klas pierwszych będzie 

zawsze pamiętał to wydarzenie.     

                                     

 Piotr Barański, klasa 5a 
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Adam Barański, klasa 4b 

 

 

 

 

 
 

   W Dniu Nauczyciela w dużej sali gimnastycznej odbyło się pasowanie 

pierwszoklasistów na uczniów. Pierwszoklasiści z przejęciem czekali na ten dzień. 

Ceremonię rozpoczęli uczniowie z klas 4-6, śpiewając hymn naszej szkoły. Następnie 

Pani Dyrektor przywitała wszystkich zgromadzonych. Po przemówieniu rozpoczęły 

się występy pierwszaków. Podczas występów wszystkie dzieci po prostu skakały, aby 

zobaczyć swoich rodziców. Na początku dzieci przywitały swoich opiekunów 

i rodziców, recytując wierszyki. Następnie wszystkie klasy wspólnie zaśpiewały 

piosenkę o tym, jakie życie ma uczeń. Po zakończeniu części artystycznej nadszedł 

czas na najbardziej oczekiwany moment -  pasowanie. Pani Dyrektor pochodziła 

kolejno do uczniów i dotykała każdego z nich wielkim piórem i w ten sposób 

pasowała go na ucznia. Po tej uroczystości dzieci otrzymały legitymacje szkolne. 

Gdy zakończono rozdawanie legitymacji, chór złożony z uczniów drugiej gimnazjum 

zaśpiewał piosenkę o szkole, którą napisała Pani Magdalena Smolińska, a muzykę 

skomponowała Pani Małgorzata Izdebska. Po udanej uroczystości wszystkie dzieci 

pobiegły do swoich rodziców.  

Bardzo podobała mi się ta uroczystość.  
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