Bal karnawałowy 2017
11 lutego 2017 r. – tuż przed feriami odbył się w naszej szkole jakże długo
oczekiwany przez uczniów , rodziców i nauczyciel - BAL KARNAWAŁOWY.
W tym dniu stołówka szkolna zamieniła się w zaczarowany świat Walta Dysney’a,
krainę pełną barwnych postaci z bajek i filmów. Był on okazją do świetnej zabawy.
Uczestniczyli w nim najpierw uczniowie szkoły podstawowej, a następnie
gimnazjum. Oprawę muzyczną, konkursy i zabawy ruchowe przygotował
profesjonalny wodzirej. Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna.
W świątecznie udekorowanej stołówce szkolnej uczniowie z klas 0-3 pokazali, że
potrafią się wspaniale bawić. Każdy uczestnik zabawy miał na sobie wyszukany,
niepowtarzalny, zaskakujący strój. Parkiet mienił się kolorami i tryskał dziecięcą
radością. Wśród bawiących się dzieci, ich rodziców ,wychowawców oraz nauczycieli
można było podziwiać postacie z bajek, kreskówek, komiksów i filmów, bohaterów
znanych i lubianych książek, gier komputerowych, łagodne i drapieżne zwierzątka,
stroje – zabawki, przedstawicieli różnych zawodów, sportowców i wiele, wiele
innych, których wygląd zależał jedynie od wyobraźni i pomysłowości ich posiadaczy.
Jedną z atrakcji balu karnawałowego było przedstawienie pt. „ Królowa Lodu”. W
profesjonalny, aktorski sposób uczniowie klas IV a i V a wcieliły się w rolę Elzy,
Anny , Olafa i innych postaci. Przedstawienie przygotowała p. Danuta Gnoza.
Uczniowie klas IV – VI wspólnie z wychowawcami przygotowali prezentacje postaci
bajkowych. Wśród nich były: „Kraina Lodu”, „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”,
„Dzwoneczek”, „Królewna Śnieżka” i „Pięciu krasnoludków”, „Piękna i Bestia”.
Wszyscy uczestnicy prezentacji otrzymali upominki.
Wieczorem świetne humory i dobra muzyka zapewniły gimnazjalistom wspaniałą
zabawę. Na szczególne uznanie zasługują ci, którzy pojawili się na nim w
przebraniach. Gratulujemy im odwagi i pomysłowości. Była też okazja do zrobienia
pamiątkowego zdjęcia w fotościance, które pomogły uwiecznić i lepiej zapamiętać
na zawsze to wydarzenie.
Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas
dobrej zabawy upływał szybko. Po wspólnej zabawie wszyscy opuszczali szkołę w
doskonałych humorach. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a
uczniowie z niecierpliwością czekają na następną zabawę karnawałową w naszej
szkole.
Kolejny bal karnawałowy już za rok!

