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W listopadzie Rada Uczniowska podjęła się zadania zacieśnienia więzi łączących uczniów
naszej szkoły. Już pewną tradycją zapoczątkowaną w ubiegłym
roku szkolnym, stało się wydarzenie organizowane przez
Radę Uczniowską, zwane NOCĄ W SZKOLE. Stałym elementem tego wydarzenia są
gry i zabawy towarzyskie, wspólne oglądanie ﬁlmów i jedzenie pizzy
z Da Grasso, gdzie jako stali klienci mamy korzystny rabat.
Logistyką tego zamówienia (około 50 pizz o różnych składnikach
i wielkościach, dostarczanych w kilku turach) zajął się sprawdzony w działaniu
w ubiegłym roku, nasz kolega z III D gimnazjum – Kacper .
Tegoroczna edycja NOCY W SZKOLE była NOCĄ ANDRZEJKOWĄ.
Listopadowa SUPER-AKCJA została podzielona na dwie części (kolejne dwie piątkowe noce):
23 listopada dla klas starszych, tj. siódmych, ósmych podstawówki
i trzecich gimnazjum, a druga 30 listopada dla klas młodszych, tj. czwartych, piątych
i szóstych.
NOC W SZKOLE dla klas starszych została zorganizowana od 20.00 do 6.30 dnia następnego.
Już od godziny 19:00 wolontariusze z klas trzecich gimnazjum i ósmych podstawówki prężnie
pracowali, przygotowując całonocne wydarzenie. Uczestnicy zaczęli przychodzić do szkoły o
godzinie 20:00 – łącznie zebrało się ich 128 osób. Od godziny 20:00 do 23:30 na korytarzu
odbywała się dyskoteka andrzejkowa, w czasie której w sali nr 14 wróżki z klas ósmych
przepowiadały wszystkim zainteresowanym przyszłość. W kafejce znajdującej się w holu
szkoły można było składać zamówienia na pizzę. O 23:30 uczniowie posprzątali korytarz po
zabawie (co udało się zrobić wyjątkowo sprawnie) i zajęli miejsca na materacach, aby oglądać
najlepsze polskie komedie. Wybór tego repertuaru nie był przypadkowy. Filmy miały
poszerzyć wiedzę uczniów na temat polskiej kinematograﬁi. W tej kwestii można zastosować
przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie.” Większość naszych rówieśników zachwyca
się zagranicznymi produkcjami, nie wiedząc ilu wybitnych twórców stworzyło polskie
komediowe arcydzieła.
Do godziny 6:00 rano wszyscy mogli rozmawiać ze sobą w kafejce, spać, grać w gry
planszowe w sali 13 i oglądać polskie komedie. O 6:00 śpiący zostali obudzeni
i rozpoczęto sprzątanie szkoły. Uczestnicy spotkania bardzo się starali i budynek został
wysprzątany w zaledwie 20 minut. Po 6:30 uczniowie rozeszli się do swoich domów.
Tutaj możecie państwo znaleźć kilka zdjęć z wspomnianego wydarzenia
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Dla klas czwartych, piątych i szóstych Rada Uczniowska przygotowała wieczór andrzejkowy
30 listopada w godzinach 19.00-23.00. Ponownie wolontariusze z klas starszych ( w liczbie 20
osób) pojawili się o godzinie 18:00 i ciężko pracowali: przygotowali kawiarenkę, salę gier
towarzyskich, salę z wróżbami andrzejkowymi
( w tym tradycyjne lanie wosku przez klucz), zamienili korytarz w salę dyskotekową
z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem. Po godzinie 20:00, gdy wszystko było
gotowe, uczestnicy udali się na dyskotekę andrzejkową, gdzie wolontariuszki
z ósmych klas podstawówki i trzecich gimnazjum, zostały animatorkami zabawy.
W sali 14 ponownie zagościły przepowiadające przyszłość wróżki, a zamawianie pizzy z Da
Grasso było możliwe za pośrednictwem naszych kolegów gimnazjalistów. Zjedliśmy tego
wieczoru 37 pizz.
Od godziny 21:30 sale dyskotekową zamieniliśmy w kinową.
O 23:00 bardzo sprawnie posprzątano szkołę, po czym wszyscy zostali odebrani przez
rodziców.
Dzięki tym dwóm niezwykłym spotkaniom w szkole, niektórzy się do siebie zbliżyli, większość
świetnie się bawiła i z niecierpliwością wyczekuje na następne równie dobrze zorganizowane
wydarzenia, które przygotuje dla nich Rada Uczniowska.

