17 czerwca 2012r. - FESTYN Rodzinny W CYGANCE

Dnia 17.06.2012 r. na boisku przy Szkole
Podstawowej w Cygance odbył się
Festyn Rodzinny „Powitanie lata”. JuŜ od
południa na terenie szkoły słychać było
śmiech dzieci. Wszyscy z ogromną
radością witali długo wyczekiwane lato.
Dyrektor Szkoły p. Mirosława Popławska
przywitała wszystkich przybyłych gości,
Ŝyczyła miłej zabawy i podziękowała
tym, którzy włączyli się w przygotowanie
i
zorganizowanie
festynu
a
w
szczególności
rodzicom,
nauczycielom, pracownikom obsługi oraz
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Cygance. Ponadto podczas trwania imprezy czuwali nad
bezpieczeństwem wszystkich uczestników.
Część artystyczną rozpoczęli uczniowie kl. V i VI, którzy pod bacznym okiem p. Małgorzaty
Michalczyk przedstawili scenki Ŝycia ze szczyptą humoru. Następnie uczniowie kl. IV–VI
zaprezentowali ustawienie trudnych piramid gimnastycznych oraz uczennice kl. V i VI
wykonały układ taneczny z elementami gimnastycznymi do piosenki „Waka Waka”. Część
sportowo – taneczną przygotowała p. Ewa Dobrodziej. Pod występach starszych dzieci
nastąpił czas na młodszych. Dzieci z przedszkola „Klub Malucha” prowadzonego przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cyganka siedzibą w Szkole Podstawowej w Cygance w
przepięknych kostiumach zatańczyły nam „Poleczkę”, „Wiewióreczkę”. Nad przygotowaniem
przedszkolaków czuwała p. Monika Piekut Mikita oraz p. Ewa Szymańska Kopcińska.
Przedszkolaki równieŜ zaprezentowały pokazy na kucykach pod kierunkiem p. Emilii
Naumiuk. Olbrzymią atrakcją były pokazy Teakwon-do przygotowane przez Akademię Sztuk
Walki. Swoje umiejętności w technikach podstawowych zaprezentowały przedszkolaki oraz
dzieci z kl. O-III, które na co dzień trenują w naszej szkole pod opieką p. Joanny
Mazurowskiej. Dodatkową atrakcją były pokazy samoobrony i walk light kontaktowych w
wykonaniu starszych kolegów z sekcji Dębe Wielkie prowadzonej przez Dawida Matwieja
oraz testy siły polegające na rozbijaniu betonowych bloczków technikami ręcznymi.
Po zakończeniu wszystkich występów zaproszeni goście, rodzice, dzieci oraz mieszkańcy
Cyganki i okolic mieli okazję pobawić się przy muzyce, którą umilał zespół SLEYD. MoŜna
było smacznie zjeść przysmaki z grilla, popróbować domowych wypieków, grochówkę,
kapustę. Atrakcją dla dzieci była wata cukrowa, popcorn, lody. Dodatkową atrakcją było
malowanie buzi, rodeo na niesfornym byku, dmuchana zjeŜdŜalnia, skoki na bandŜi,
trampolinie, a nawet przejaŜdŜki w psim zaprzęgu. Rodzice przygotowali loterię fantową
a
dzieci
własnoręcznie
wykonały
prace
na
sprzedaŜ.
Mirosława Popławska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance

