Dzień Wiosny w Gałczyńskim
23 marca 2016r. w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie odbył się Dzień Wiosny. Impreza
zorganizowana była nie tylko dla gimnazjalistów. Wzięli w niej także udział zaproszeni goście - szóstoklasiści
z Płochocina, Ołtarzewa i Święcic. Uczniowie rywalizowali w zespołach klasowych w kategorii „gimnazjum” oraz
„podstawówka”.
Wszystko zaczęło się o godzinie 8.50 od przywitania przez Panią Dyrektor Emilię Badziak - Sudoł. Następnie
zaprezentowały się gimnazjalistki z układem tanecznym „Przybywaj wiosno”, przygotowanym przez Panią Annę
Grobelną. Po omówieniu przebiegu obchodów Dnia Wiosny rozpoczęła się główna część programu - konkurencje.
Pierwsza z nich polegała nie tylko na zaśpiewaniu, lecz także na zatańczeniu refrenu piosenki Skaldów
pt. „Wiosna”. Kolejne zadanie, „Warkocze Wiosny”, miało charakter artystyczny. Należało zrobić jak najpiękniejszy
warkocz na drabinkach sali gimnastycznej, a następnie ozdobić go własnoręcznie wykonanymi z krepiny kwiatami.
Na ocenę jury wpływała m.in. pomysłowość, wykorzystanie materiałów, wrażenie estetyczne. Nie mogło oczywiście
zabraknąć sprawnościowych zmagań. „Wiosenny wyścig sportowców” sprawdzał szybkość i dokładność. Brało w nim
udział 2 chłopców, 2 dziewczynki i wychowawca klasy. Uczeń dobiegał do materaca, zakładał strój koszykarski, chwytał
kwiatek, biegł slalomem do doniczki, sadził kwiatek, wracał do materaca, zdejmował strój, dobiegał do następnego
zawodnika. Konkurencja wzbudziła wiele śmiechu i pozytywnych emocji. Czwartym wyzwaniem było „Odgadywanie
przysłów”, gdzie trzeba było się popisać nie lada sprawnością językową. Najzabawniejszą jednak konkurencją okazali
się „Kulturyści”. Z każdej klasy wybrano 3 uczniów. Na sygnał reszta klasy pompowała balony, które jeden
z 3 wyznaczonych osób zanosił na środek. W tym czasie druga osoba zakładała dres, a trzecia „budował masę”
kolegi/ koleżanki. Po zakończeniu czasu „Kulturyści” paradowali przed widownią i jury. Pomysłowością wykorzystania
materiałów musieli się wykazać ochotnicy biorcy udział w „Marzannie”. Do jej zrobienia każdy zespół otrzymał
makulaturę, kijek, oraz krepinę i kolorową włóczkę. Z kolei w „Odgadnij, kto śpiewa” przydałby się ornitolog. Do tej
konkurencji potrzebna była zupełna cisza, a za podpowiedzi otrzymywało się karne punkty. Celność była na wagę złota
w „Rzucie do koszyka”. Owym koszykiem nazywano obręcz, a rzucało się do niego woreczkiem wypełnionym grochem.
Trójka ochotników z każdej klasy miała po sześć prób. Dziewiąte zadanie, „Jaki to wiosenny kwiat?, ” adresowane było
również do znawcy przyrody. Tym razem na podstawie obrazka w jak najkrótszym czasie należało zapisać nazwy
kwiatów. W ostatniej konkurencji jury obliczało procent uczniów obecnych i przebranych w wiosenne stroje, oraz
wyłoniło najładniejszą ozdobę głowy.
Dzień wiosny zakończył się tańcem z pomponami ułożonym przez panią Katarzynę Proch oraz wyłonieniem
zwycięzców i rozdaniem nagród.
Nagrody były niezwykle hojne, a to dzięki wsparciu sponsorów, bez których organizacja tego dnia z pewnością
byłaby trudniejsza. Atrakcyjność imprezy to także zasługa firm: Peri, Graco, Bene, Narodowego Instytutu Fryderyka
Chopina, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel.
Kontynuacją promocji szkoły był dzień otwarty (1.04.2016) , na który przybyli przede wszystkim rodzice uczniów
klas szóstych. Mieli oni okazję poznać szkołę, jej zaplecze edukacyjne, grono pedagogiczne, a także dać się ponieść
przygotowanej przez uczniów gimnazjum przygodzie. Atrakcjami wieczoru były m.in. scenka z Teatrzyku Zielona Gęś
„Żywcem zapeklowana", taniec bawarski, oraz taniec z pomponami.
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