Co nowego w październiku i listopadzie
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 12 grudnia 2016 07:19

Minęły kolejne miesiące pełne wrażeń, ciekawych spotkań oraz innych ważnych dla nas
wydarzeń.

Jednym z nich był udział w "Przeglądzie piosenki religijnej - Strefa Chwały", w którym ku naszej
wielkiej radości zajęliśmy I miejsce. Przesłuchania i finał koncertu odbyły się w Miejskim
Centrum Kultury w Żywcu, a piosenki, dzięki którym zwyciężyliśmy to "Noe" i "Flaga".
Październik to miesiąc troski o zwierzęta, a na 4 października przypadał światowy Dzień
Zwierząt. Wspólnie z Naszą katechetką Basią, która jest wolontariuszem w żywieckim
schronisku, zorganizowaliśmy zbiórkę żywności, zabawek i i innych rzeczy potrzebnych
zwierzętom. Nasi gimnazjaliści w związku z akcją wykonali ciekawy plakat, który zachęcał
wszystkich do pomocy potrzebującym zwierzętom.
W naszym Centrum gościliśmy policjantów z Komendy Żywieckiej, którzy opowiedzieli nam o
tym, jak wygląda ich praca. Pani Aspirant przypomniała wszystkim o zasadach bezpiecznego
zachowania się na drodze. Gościem, który wzbudził naszą szczególną sympatię był pies Niko,
który pełni służbę i pomaga policjantom w ich ciężkiej pracy. Poznaliśmy również
sympatycznego Sznupka- maskotkę policji, który poprzez zabawę pokazał nam pracę służb
mundurowych. Każdy z nas miał okazję poczuć się jak prawdziwy stróż prawa - chętni mogli
przymierzyć mundur. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie.
W październiku urodziny obchodziły Kasia i Oliwka z klasy 3 gimnazjum. Z tej okazji
zorganizowaliśmy dla nich małe przyjęcie. Podczas zajęć kulinarnych samodzielnie
przygotowaliśmy zdrowe przekąski, którymi później podzieliliśmy się z koleżankami i kolegami.
Odśpiewaliśmy wspólne sto lat i razem z naszymi jubilatkami cieszyliśmy się tym dniem.
Odwiedzili nas również nasi przyjaciele ze Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu, z którymi
miło spędziliśmy czas bawiąc się i rozmawiając na bliskie nam tematy.
Końcem października przygotowywaliśmy się do uroczystości Święta Wszystkich Świętych. By
uczcić pamięć o zmarłych odwiedziliśmy pobliskie groby zapalając na nich znicze.
W listopadzie zaprosiliśmy naszych Rodziców na Akademię z okazji Święta Niepodległości.
Wystąpiliśmy z wierszami i piosenkami patriotycznymi.
Końcem miesiąca bawiliśmy się razem z zaproszonymi do nas uczniami z Zespołu Szkół
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy oraz Zespłu Szkół
Budowlano-Drzewnych w Żywcu na imprezie Andrzejkowej. Głównymi punktami programu były
tradycyjne wróżby. Nie zabrakło również tańców i słodkości.
Z niecierpliwością czekamy na świąteczną atmosferę grudnia. Mamy nadzieję, że obsypie nas
śniegiem a Mikołaj prezentami.
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