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nia 1 czerwca 2016r., po trzech godzinach lekcyjnych, w naszej szkole 
obchodziliśmy kolejny Dzień Dziecka w amfiteatrze RCKK. 

W miłą atmosferę wprowadzili opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i dwie 

uczennice przebrane za piratów. 
Pierwszym punktem zabawy było złożenie życzeń wszystkim dzieciom przez  

Burmistrza Myszyńca p. Bogdana Glinkę, Przewodniczącą Rady Rodziców p. 

Monikę Popiołek-Kuzię i oczywiście Dyrektora ZS w Myszyńcu -  p. Mirosława 

Aptacego. Najpierw  zaprezentowali się ci najlepsi uzdolnieni muzycznie, którzy 
wcześniej  zajęli czołowe miejsca w „Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej”. Następnie najmłodsze dzieci z zerówek - miały za zadanie 

rozpoznanie swoich wychowawców po głosie. Konkurencja została szybko 
rozszyfrowana. Uczniowie klas I-III mieli wskazać swoich opiekunów na 

zdjęciach z młodości. To już była trudna sztuka!  

Nie mogło również zabraknąć rozgrywek sportowych. Wychowawcy i 
reprezentanci klas IV-VI mieli do pokonania trudny tor przeszkód, złożony z 

pięciu konkurencji. To był dobry sposób na rywalizację międzyklasową i 

pogłębienie więzi „nauczyciel-uczeń”. Cała uroczystość oparta była na  

motywach morskich, dlatego też młodzież gimnazjalna i chłopcy z zerówki 
wykonali  taniec do muzyki z filmu ,,Piraci z Karaibów”. Uroku dodały 

przepiękne stroje,  dobrana scenografia oraz muzyka. Następnie zostało 

wystawione przedstawienie ,,O rybaku i złotej rybce”,  tym razem przez 
nauczycieli. To dość ciekawe, gdy role są odwrócone, a narratorami są burmistrz i 

dyrektor. 

Ostatnim punktem były występy uczniów gimnazjum. Dziewczyny z klasy IIc 
przedstawiły taniec nowoczesny, klasy pierwsze wykazały się dobrą sprawnością 

w skakaniu na linie, a drugie w przechodzeniu pod nią w rytm muzyki. Ten 

szczególny dzień uświetniły występy karaoke klas trzecich gimnazjum. Ponadto 

uczniowie mieli do dyspozycji  wiele atrakcji, takich jak: salonik fryzjerski, kącik 
malowania twarzy, punkt medyczny i dmuchaną zjeżdżalnię. Nie zabrakło też 

luźnych tańców w plenerze, podniesionych rąk i  uśmiechniętych twarzy. 

Nauczyciele przygotowujący włożyli dużo pracy i serca, aby ten dzień był 
wyjątkowy dla każdego dziecka – tego najmłodszego i trochę starszego.  

Jesteśmy pewni, że wszyscy doskonale się bawili! 

Anna Domian 


























