Andrzejkowa noc w szkole
,,Andrzejkowa noc w szkole” miała miejsce w nocy z 30 listopada na 1 grudnia
2018 roku. W imprezie wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły z klas VI i IV.
Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki, panie: Magdalena Skalska –
Cłapa (wychowawczyni klasy VI) oraz Milena Drygała (wychowawczyni klasy IV)
Pierwsza część spotkania przebiegła w formie ogólnodostępnej zabawy
andrzejkowej, podczas której, zarówno uczniowie klas młodszych, jak i starszych,
mieli możliwość uczestniczenia w zabawach integracyjnych. Oprawą muzyczną
balu andrzejkowego zajęli się uczniowie z klasy 7 i 8 - członkowie Samorządu
Szkolnego.
Niewątpliwą atrakcją drugiej części imprezy było oczekiwane przez wszystkich
poszukiwanie skarbu. Uczestnicy zabawy zostali podzieleni na cztery
zróżnicowane wiekowo zespoły. Zadaniem każdego teamu było znalezienie
koperty z zadaniami do wykonania i ich jak najszybsze rozwiązanie. Otrzymane
dzięki temu hasło uprawniało do poszukiwania miejsca ukrycia skarbu.
Wszystkie zespoły bardzo zaangażowały się w tę zabawę, uruchamiając wszelkie
pokłady własnych możliwości. Zaskakująco dobrze wypadła współpraca uczniów
tak bardzo zróżnicowanych wiekowo. Okazuje się, że wiedza i umiejętności 4klasisty przydały się tak samo, jak kompetencje 6-klasisty. Każdy członek drużyny
odegrał w tej zabawie jakąś ważną rolę. Poziom grup był bardzo wyrównany i o
zwycięstwie decydowały zaledwie jedna lub dwie minuty. Bezcennym doznaniem
był moment odnalezienia ukrytego skarbu - szkatułki ze złotymi i srebrnymi
dukatami przez zwycięską grupę, bowiem, dzięki ogromnej satysfakcji z dobrze
wykonanego zadania i poczuciu zwycięstwa, można go było porównać do erupcji
wulkanu.
Po wspólnym skonsumowaniu czekoladowego skarbu –przyszedł czas na turniej
sportowy. Rozgrywki w „Zbijanego” dostarczyły uczestnikom wielu silnych
wrażeń.Po emocjach sportowych przyszedł czas na urodzinowy tort (z pizzy)
przygotowany przez koleżanki dla jubilatki Wiktorii Barys, która obchodziła
12. urodziny. Zarówno sam nietypowy tort, jak i urodzinowe ,,100 lat” na długo
zapadnie nam w pamięci. Kolejnym punktem nocowania w szkole były wróżby
andrzejkowe. Ważną rolę odegrali tutaj uczniowie z klasy szóstej: Klaudia Banat,
Madzia Bal, Zuzia Bednarczyk, Wiktoria Barys, Żanetka Mik, Ania Bendkowska
oraz Adrian Klewin.
Zajęli się oni bowiem organizacją wróżb i zabaw
integracyjnych połączonych z konkursami. Dzięki zaangażowaniu wróżbity oraz
wróżek - wszyscy mieli możliwość wspólnie dobrze się bawić, poznając przy tym
różne tradycje andrzejkowe, w tym zabawy wróżebne jako elementy tradycji
lokalnej. Po wróżbach należało naszykować miejsca do spania. Uczniowie dobrze
zorganizowali sobie ekwipunek biwakowy, a niektórzy podeszli nawet do tego
zadania z humorem, rozkładając sobie prawdziwe „łoża”. Zadbali także o higienę.
Przed snem przeprowadzono jeszcze konkurs mody piżamowej.
Spory o to, jaki film ma zostać wyświetlony na dobranoc, zakończyła ostatecznie
projekcja ukochanej bajki z dzieciństwa - ,,Teletubisiów”. Jeszcze długo – już
w biwakowych „łóżkach” - toczyły się rozmowy na temat jego bohaterów.
Śmiechom i żartom nie było końca. W pewnej chwili zmęczenie jednak zwyciężyło
i około czwartej rano szkoła utonęła w błogiej ciszy.
Tego typu imprezę należy z pewnością powtórzyć, gdyż efekty pracy w tak
wyjątkowych warunkach są naprawdę wspaniałe. Dzieci uczą się, pracują zgodnie
w grupie, doskonalą umiejętności społeczne, wdrażają się do samodzielności,
bawiąc się w najlepsze.

