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Klasę I szkoły Fodstawowej w opatowcu tworzą
IQcper Bartoszek Emilia Cugowską Patycja Czekąj,
Agrrieszka Czosnek, Jaros|aw Cwik, Izabe|a pybeŁ
PzemysławGabiga' MchałKlęk lalob l(oszeĘ Niko-
la l(ozioł' Gabdeh IaÓL Naalia Madej, oliwia Madej,
Paulina Pietr4& Weronika Pitek Emiliahrada" Ioan-
na RogÓą Klaudia Sojką Aleksandra Szabłorłska, Ga-
brielaWosowicz. \,t&chourawczyni Kinga Maj.
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WkolejnŃci suma pntcot,v punĘ z sondyintfine

tourei punlcyz gfusonania SvtS. 1. Klasa I ze SzkoV bd-
s6n'onej wopatovwu-39 (r9r20); 2 Klam r B re Sdsoły
hdstawwraj numer3 wlczimftrzy\Ąłdkiej_37 (18+19);

3. Klasa I ze SdcdyhdsfiauoueiwBeiscactr-35 (17+18);

4. Klasa 1 B re Mcdyhdsffiivouej mrner I wl(funier.zy
\Ąndkiej - 32 (20+12); 5. Klasa 1 ze M<Ą hdsanronrei w
Tbpoli-3l5 0a$+17); 6 Klasa 1 Aze M<Ąhdstaurovrcj
nurner 1 w lGzimierzy \Ąłdkiej - 29 (16+13).

przejawia talent w pracach
plastyczno - te chniczny cł:.. Z
kolei Paulinka Pietrzyk i Ia-
rek Ćwik to urodzeni akto.
rzy-

- Bardzo lubię chodzić do
szkoły. Mam tutaj wielu
przyjaciÓł,, z ktÓrymi miło
spędzam czas, lekcje są bar-
dzo ciekawe - uważa Nikola.
WtÓruje jej Kuba Koszela: _

Ia też' lubię chodzić do
szkoĘ. od początku biorę
udzła| w zajęciach dodatko -
wych prowad zonych pr zez
wychowawcz1mię. Są bardzo
fajne. Nigdy nie zamie-
niłbym mojej klasy i mojej
szkoĘ na irrną! - zapewnia.

Mll(otAJ' w|G!tlA, słtERFY
Pierwszaki mają za sobą

kilka waznych wydarzefi. W

w powiecie kazimierskim - k|asa I Szkoły Podstawowej w

E|żbieta Szczę
sna-Kusak, dy-
rektor szkoły
w Opatowcu:
- Pierwszaki to
bardzo sympa-
tyczna grupa
uczniÓw' Szyb-
ko da|i się po
znaćjako k|asa
aktywna, zywo
wtączająca się
w Źycie szkoły.

opłatkiem, koIędami,
oglądaniem jasełek.

Nasi najsympaĘczniejsi
uwielbiają wycieczki. Byli
juź w Europejskim Centrum
BajkiwPacanowie,wMu-
zeumZiemi Koszyckiej i w
Krakowie, na filmie "Smer-
tu".

o grupa przesym-
patycznych, uta-
lentowanych dzie-

ciakÓw. Choć chodzą razem
do szkoĘ dopiero od czte.
rech miesięry, rlvorzą zgra.
ny zespÓł. Zgodnie z zasadą
,,Jeden za wszystkich, wszy-
sryza jednego!".

- Są bardzo akrywni' so|i.
darni, mają duże poczucie
humoru. Co do zachowa-
nia... bywa rÓżrue _ uśmie-
cha się wychowawcąmi Kin-
ga Maj. -Ale właśnie za to ich
kocham.

PANIE W PRZEWADZE

Klasa pierwsza z Opatow-
ca liczy 20 osÓb; w tym... Ęl.
ko pięciu chłopakÓw.
Dziewczęta grają więc
pierwsze skrzypce w tej dru-
żynie: gospodarzem klasy
jest Paulina Pietrzyk, skarb
nikiem Nikola Kozioł.

- Moje pierwszaki stano-
wią zgrany zespÓł' Chętnie
ze sobą przebywają lubią się
razem bawić. Iestem z nich
bardzo dumna. Wiem, że
mogę na nich liczyć' poma.
gają mi w kazdej sytuacji -
podkreśla wychowawcz1mi.
_ od początku bardzo ak-
tywnie w zycie klasy
włączają się rodzice. Dzięki

nim wszystkie uroczystości
zyskują dodatkową oprawę.

IYII(O TA KLASA!

Poznajmy klasowe
gwiazdki. Nikola Koziol
świetnie się uczy, pięknie
śpiewa. Niedawno otrzy.
mała wyrÓżnienie na
przeg|ądzie talentÓw w Ko-
szycach. Oliwia Madej
oprilcz znakomitych ocen
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pazdzierniku odbyło się uro-
czyste pasowanie na
uczniÓw. Było to dla nich
o gronlne prz eŻ:ycie' Chętnie
biorą udział w rÓżnych im-
prezach' BawiĘ się na an.
drzejkach' byĘ na spotkaniu
z Mikołajem w Gminnym
ośrodku Kultury, gdzie
otrzymały prezenty. Nie za-
brakło klasowej Wigilii - z

opatowcu zwyciężyła w p|ebiscycie Pierwszaki 2oL1,/2ou2.

Adam LIGIECK!


