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Od jutra wakacje
26.06.2015.

CHOSZCZNO. &ndash; Nie ważne, że pada deszcz, ważne że w końcu mamy wakacje
&ndash; mówi Wiktoria. Prawie dwa tys. dzieci z choszczeńskich podstawówek i
gimnazjum rozpoczęło dzisiaj wakacje. Trudno w to uwierzyć, ale ANNA
SZATKOWSKA ukończyła gimnazjum ze średnią 5,72.

Uroku pierwszych wakacji posmakują również absolwenci choszczeńskich Przedszkoli nr 1 i 4. W środę i
czwartek w Choszczeńskim Domu Kultury wyjątkowo barwnie pożegnali się ze swoimi młodszymi
kolegami i pedagogami. Polonez zatańczony przez dzieci z czwórki oraz kosmiczna podróż przedstawiona
przez jedynkę zrobiły wrażenie na wszystkich rodzicach. &ndash; Czas, jaki spędziliście w przedszkolu
wypełniony był zabawami, konkursami, wspólnym uśmiechem i radością. Była to również bardzo ciężka
praca, przygotowanie do nauki w szkole. Uczestniczyliście w wielu konkursach, braliście udział w bardzo
ważnych wydarzeniach, reprezentowaliście nas w wielu konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich,
przynosiliście nam ogromne zaszczyty. Wierzę, że czas spędzony w przedszkolu pomoże wam w dalszej
wędrówce stać się mądrym i odpowiedzialnym człowiekiem &ndash; mówiła EDYTA BOGDANOWICZ,
dyrektor Przedszkola nr 1.Ź
Tradycyjnie już w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie szóstoklasiści odbierali świadectwa na dzień
przed zakończeniem roku szkolnego. Kilkunastu uczniów otrzymało swoje pierwsze stypendia, a nagrody
burmistrza, za najwyższe średnie (5,33) odebrali WIKTORIA JOKSCH i JAKUB MUSZYŃSKI. Choć w tym
dniu na twarzach dominował uśmiech, to jednak nie zabrakło też łez. Szczególnie w momencie, gdy
wychowawczynie AGNIESZKA KLIŃSKA, EDYTA JASKÓLSKA i ANNA ZAWADA-KUNOWSKA w
symbolicznych kręgach przecinały wstęgę z umieszczonymi na niej absolwenckimi znaczkami.
Dzień później swoich absolwentów pożegnała również społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w
Choszcznie. Tu mury szkoły opuściło 64 uczniów, w tym aż 15 odbierało świadectwo z czerwonym
paskiem. Burmistrz ROBERT ADAMCZYK ufundowane przez siebie nagrody wręczył HANNIE ZIENDZIE
(5,67) i JĘDRZEJOWI SMOCZYKOWI (5,67), a nagrodę dyrektora odebrała MARTYNA NIECZYSTA (5,5).
Dodajmy, że podczas tego wydarzenia 16 uczniów wyróżnionych zostało złota tarczą. W obydwu szkołach
uroczyste pożegnanie absolwentów zawsze kończy się częścią artystyczną. Tym razem owacje od
rodziców zebrali Mali Stobniczanie, którzy zaprezentowali się w tańcach lubelskich.
Także w gimnazjum nie zabrakło sielskich klimatów. Tu absolwenci i nauczyciele w strojach ludowych
odtańczyli poloneza. W zakończonym właśnie roku szkolnym najwyższe średnie osiągnęły: ANNA
SZATKOWSKA (5,72), JULIA BUDYNEK (5,66), ADRIANNA SIEKACZ (5,61) i ANNA MAŃKOWSKA (5,5).
One też zgarnęły nagrody burmistrza i dyrektora szkoły.
(kr, tk)

{gallery}wakacjesp3_2015{/gallery}

http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 22 September, 2019, 21:17

