
 

 
 

OTRZĘSINY NA WESOŁO ;) 

 

Październik od zawsze kojarzy nam się przede 

wszystkim ze Ślubowaniem i Otrzęsinami Klas 

Pierwszych i także w tym roku nie zabrakło 

dobrej zabawy. Na pocieszenie dla tych, którzy 

nie mogli być tego dnia z nami, krótki artykuł       

i fotorelacja z tego wydarzenia.



Ślubowanie klas pierwszych 12.10.2017 
 

 
Oj , działo się, działo w naszej Szkole�. 
Ślubowanie klas pierwszych to przecież 
bardzo ważny dzień w szkolnym życiu 
każdego pierwszaka! 
Odświętnie ubrani przedstawiciele klas: 
1Toe, 1Tmu oraz 1Tin  uroczyście ślubowali  
wykonywać swoje obowiązki  uczciwie, 
dojrzale i sumiennie oraz swoim 
postępowaniem i zachowaniem godnie 
reprezentować Szkołę, jej Patrona                 
i Sztandar. 
 
 
Następnie artyści z klas drugich przedstawili 
w zabawnej formie kabaret o szkole, który 
wraz z nimi przygotowała polonistka Pani 
Maja Turała.  
Śmiechu „było w bród�” Parodia lekcji       
w iście Gombrowiczowskim stylu spodobała 
się publiczności.  
Klaudia z 2Toe świetnie zagrała 
roztargnioną nauczycielkę, Oskar (2Toe),   
Kuba (2Tum), Szymon (2Tin) i Dawid (2Tmt) 
– uczniów, którzy nie mają czasu na 
przyjemności (czyli naukę), a Damian          
z klasy 4Toe - wyluzowanego dyrektora 
indolenta.   
Przedstawienie było niezwykle zabawne,     
a publiczność pękała ze śmiechu. 
A potem nadszedł czas na otrzęsiny, czyli utrzymane w zabawnej formie przyjęcie 
"pierwszaków" do grona społeczności szkolnej, przygotowane także przez innych wychowawców 
klas drugich: p. Dorotę Lewińską, p. Wojciecha Harążkę i p. Damiana Mikołajczyka. 
W jury konkursowym zasiedli: p. Dyrektor Dorota Stefaniak, p. Wicedyrektor Grażyna Wożniak 
oraz Kierownik warsztatów szkolnych p. Lech Brych, a całą uroczystość świetnie poprowadził 
bezkonkurencyjny Kuba z klasy 2Tin. 
 
W pierwszej konkurencji uczniowie 
zaprezentowali wykonane przez siebie  
plakaty przedstawiające wychowawcę.  
 
Klasa 1 Tin zaprezentowała swoją 
wychowawczynię p. Aleksandrę Buzar jako 



pokemona Buzasaura, za pomocą kredek 
oraz mazaków. 
Klasa 1 Toe przedstawiła portret swojej 
wychowawczyni p. Marzeny Kwiecień, 
wykonanej tylko przy pomocy flamastra.  
 
 
 
 

 
 
 
Klasa 1 Tmu stworzyła rysunek, 
na którym jest p. Izabela Czyżewska siedzi przy 
komputerze. Praca została wykonana przy 
pomocy ołówka. 
 
 
 
Następnym  zadaniem było zjedzenie jabłka 
bez pomocy rąk. Owoc był zawieszony na 
sznurku przytrzymywanym przez drugą osobę z 
zespołu.  
 
 

 
 
Ocenie podlegała ilość zjedzonego jabłka 
w ciągu minuty. 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
W kolejnej konkurencji uczniowie musieli 
przejść tor przeszkód z zawiązanymi 
oczami. Natomiast nauczyciele pomagali 
im mówiąc jak iść, by dotrzeć do celu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oceniany był jedynie czas, w którym 
przebyty był tor przeszkód. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W tej konkurencji trzeba było wykazać się niemałą 
precyzją. Polegała ona na nakręceniu nakrętki na 
śrubę. Zadanie na pozór banalne, okazało się 
bardzo trudne ze względu na to, że trzeba je było 
wykonać w rękawicach bokserskich. 
 
 

 
 
Ocenie podlegała ilość nakręconych 
nakrętek na śruby w przeciągu 2 minut. 
 



 
Ostatnią konkurencją było klasyczne przeciąganie 
liny. 
 
W zabawnej rywalizacji klas pierwszych  o bilety do 
kina, zwyciężyła  klasa 1 Tin- zuch- drużyna! 
 
 
I to już koniec, kropka, bomba. 
Kto się nie śmiał, ten trąba. 
A teraz pierwszaki do nauki siadajcie 
Co dzień ryjcie, zakuwajcie! 
Uczcie się do piania kura, 
Bo nauka- to nie bzdura. 
Uroczystość, co  się odbyła 
chyba całkiem fajna była? 
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