Bal Malucha w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy
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„Każde dziecko, duże, małe lubi bale w karnawale
Można zmienić się w królewnę,
W królewicza można też,
Są cyganki, wróżki, żabki
Jest i batman , jest i jeż”
Karnawał to czas wesołych zabaw, balów i tanecznych spotkań.
Tradycją naszej szkoły jest
organizowanie balu karnawałowego

dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Taka impreza
odbyła się również 12 stycznia bieżącego roku. Kolorowa,
wręcz bajkowa dekoracja sali zgromadziła licznie maluchów
wraz z rodzicami i wprowadziła wszystkich w wesoły nastrój .
Na balu pojawili się bohaterowie książek i filmów: kowboje,
księżniczki, wróżki, pszczółki, żabki, biedronki itd.

Pan Dyrektor Wiesław Pałka w towarzystwie bajkowych postaci:
Mrówki, Smoka NOVUSIA, Cukierka Zozola uroczyście powitał
zebranych i zachęcił do wspólnej zabawy.
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Na balu przygrywał zespół muzyczny TEQUILA, który
odpowiednio dobranym repertuarem podrywał wszystkich do
tańca. Wspólnie z dziećmi pląsali nauczyciele i licznie
zgromadzeni rodzice. W trakcie zabawy można było skorzystać
z kawiarenki, obficie zaopatrzonej w domowe ciasto, gorące
przekąski, ciepłe i zimne napoje. Wielką atrakcją dla dzieci
okazała się możliwość zrobienia makijażu, a porady w
profesjonalistek z firmy AVON cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród przybyłych mam. Sobotnie popołudnie
urozmaicały organizowane konkursy, dobrane odpowiednio do
wieku uczestników: „Wędrujący kapelusz”,
„Koraliki”, „ Fasolki ”, „Taniec z balonikami”, „Wędka szczęścia”.
Impreza ta przyniosła radość i uśmiech wszystkim. Dzieci miały
możliwość pokonania swojej nieśmiałości, wyrabiania wiary we
własne siły.

My, dorośli, patrząc na zabawę najmłodszych, mogliśmy uczyć
się do nich spontaniczności i radości życia. „Szkoda, że to
parkietowe szaleństwo trwało tak krótko” - komentowały dzieci
i rodzice. Zadowolone buzie maluchów są najlepszym
podziękowaniem, a równocześnie zachętą do organizowania
takich imprez w przyszłości. Słowa podziękowania kierujemy do
dzieci i rodziców, którzy zaszczycili nas swoją obecnością oraz
do nauczycieli, którzy przygotowali tę uroczystość tj. do pań:
Agaty Szarek, Jolanty Kosztyły, Małgorzaty Leń, Renaty
Piegdoń, Agnieszki Leśniak-Stępień, Barbary Zubel.
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Dziękujemy również sponsorom: Księgarni NOVA, firmom ALT
A i Mrówka za udostępnienie strojów. Pani M. Rzepce i
księgarni NOVA za przekazane zabawki, książeczki i przybory
szkolne. Hurtowni Artykułów Spożywczych „Masłyk” i
właścicielom sklepu „Kokosek” dziękujemy za słodycze.
Dołączamy szczególne podziękowanie dla rodziców za
ogromne zaangażowanie w organizację balu, oraz
przygotowanie pięknych strojów karnawałowych dla dzieci i
aktywne uczestnictwo w zabawie.

Organizatorzy
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