Święto Szkoły Podstawowej nr 1
- Chodźmy już, zaczyna się - to były pierwsze słowa, które usłyszałam po
przekroczeniu progu nowej części Szkoły Podstawowej nr 1. Dwie uśmiechnięte
blondyneczki, trzymające się za rączki, poprawiające granatowe chustki z logo swojej
Jedyneczki” biegły do nowej sali gimnastycznej. Nie wiem czemu machinalnie na
mojej buzi, również pokazał się uśmiech. Może przypomniałam sobie jak sama
biegłam po korytarzach SP1 i zobaczyłam w jednej z nich samą siebie? Może po
prostu jestem zbyt sentymentalna? Jednak jedno jest pewne, te dziewczynki, jak i
wszyscy uczniowie najstarszej placówki oświatowej w Piasecznie mają powód do
radości.
Środa 12 marca 2014r. była niezaprzeczalnym świętem Szkoły
Podstawowej nr 1. Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Jedynki.
Oczywiście oprócz Burmistrza Miasta i Gminy p. Zdzisława Lisa, p. Dyrektor Krystyny
Łęckiej, nauczycieli, uczniów oraz rodziców- gospodarzy uroczystości nie zabrakło
wielu znakomitych gości.
Wszyscy byli pod wrażeniem nowego, przestronnego budynku, a trzeba
przyznać, że dzieci, jak i pracownicy SP1 mają się czym pochwalić. Siedem sal
lekcyjnych, wyposażonych wg nowoczesnego standardu, w tym imponujące
multimedialne pomieszczenie do nauki języków. Przestronna stołówka oraz świetlica,
która zaprasza do siebie dzieci, pięknymi kolorowymi meblami. I ona,
niezaprzeczalna gwiazda Jedyneczki- sala gimnastyczna licząca 1111m kw.
Chyba nikogo już nie dziwi radość jaka panowała wśród uczniów. Wyrazy
swojego entuzjazmu dzieci pokazały w pięknym programie artystycznym. Nie
zabrakło popisów wokalnych, recytatorskich oraz tanecznych. Podczas uroczystości
zebrani goście mogli podziwiać rozmaite talenty uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.
Z cała pewnością dzieci cieszą się z nowej przestrzeni, z której mogą
korzystać, ich rodzice z doskonałych warunków do nauki stworzonych właśnie dla ich
pociech natomiast nauczyciele z nowych sal dydaktycznych i możliwości rozwoju
swoich podopiecznych w warunkach na miarę XXI wieku.
Myślę, że uczniów nie będzie już dodatkowo zachęcać do udziału w lekcjach
w SP1. Tak jak wspomniane przeze mnie dziewczynki, dzieci same będą śpieszyć
się na zajęcia – bo już się zaczynają ☺
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