Relacja ze Ślubowania Klas Pierwszych, 14 października 2014r
We wtorek 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej – w naszej
szkole odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. Na tej uroczystości
obecni byli Nauczyciele oraz Rodzice pierwszaków, którzy wystrojeni
w eleganckie birety mieli zostać pasowani na uczniów. Ale nic za darmo – jak
zwykle należało popisać się wystarczającą wiedzą. Przyszli uczniowie byli lekko
stremowani, ale nerwy dały się szybko opanować pod troskliwą opieką
Ochmistrzyni.
Uroczystość rozpoczęła się piosenką pt. „Ślubowanie”. Za chwilę Szambelan
ogłosił wejście Króla i Królowej, Król zasiadł na tronie, za tronem znajdował się
ozdobny zaplecek (to wiemy z lekcji w Zamku Królewskim). Królowa niestety
musiała stać, co było zapewne trochę męczące, jednak jej elegancka suknia
nie pozwalała na przyjęcie pozycji siedzącej. Jak się okazało Król miał ze sobą
zestaw zadań dla dzieci; można było przypuszczać, że będą raczej trudne. Król
sam o sobie powiedział przecież, że nazywa się Ołówek I Straszliwy. Na szczęście
wszystkie zadania udało się wykonać – Szambelan przyznawał punkty za kolejne
próby:
Próbę recytowania
Próbę śpiewu
Zadania matematyczne
Zagadki o Polsce
Układanie zagadek o literach
Próbę współpracy
Próbę „okolicznościową, powiedzianą wierszem”
Ostatnią próbą było odgadnięcie nazwy dzisiejszego święta i złożenie
życzeń Nauczycielom. Pierwszaków wspomagał chór szkolny pod kierunkiem
Pani Jolanty Mikołajewicz. Po pomyślnym zakończeniu egzaminu na ucznia Król,
Królowa i Ochmistrzyni poprosili Panią Dyrektor o przyjęcie dzieci do grona
uczniów Szkoły Podstawowej nr 260. Pani Dyrektor wyraziła zgodę i mogliśmy
przystąpić do uroczystego Ślubowania. Do sali gimnastycznej wszedł Poczet
Sztandarowy, zaśpiewaliśmy wspólnie Hymn Państwowy i Hymn Szkoły.
Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, a potem Pani Dyrektor wielkim ołówkiem
pasowała wszystkich na uczniów. W imieniu braci uczniowskiej pierwszaków
powitała wierszem przewodnicząca Samorządu – Hania z IIIa.
Ślubowanie stało się okazją do wręczenia pierwszakom srebrzystych tarcz,
legitymacji i upominków od Samorządu Klas Młodszych oraz Rodziców. Potem
pełnoprawni uczniowie klas pierwszych udali się do sal na przygotowany przez
Rodziców słodki poczęstunek.
To był niewątpliwie bardzo przyjemny dzień, który na długo pozostanie
w pamięci wszystkich uczniów.
Relacja – Barbara Lisicka

