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W tym numerze:  

 Konkurs „Jesienne Pejzaże” 

 Klasowy Konkurs Pieśni 

Patriotycznej 

 Wieczornica 

 Światowy Dzień Pluszowego 

Misia 

 Konkurs na słowniczek 

angielsko-polski 

 Życzenia 
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Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs „Jesienne pejzaże”. W konkursie 

uczestniczyli uczniowie klas I – VI. Uczestnicy konkursu wykonywali prace 

plastyczne o tematyce jesiennej dowolną techniką. Komisja oceniająca prace brała 

pod uwagę: estetykę,  oryginalność, pomysłowość, kompozycję i kolorystykę oraz 

samodzielność wykonania.    

Nagrody były przyznane w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej 

kategorii wśród uczniów klas I – III nagrodzone zostały prace wykonane przez: 

Igora Godzwona – I miejsce 

Julię Walaszek – II miejsce 

Mikołaja Dąbrowskiego – II miejsce 

Maję Korczyk – III miejsce 

Gabrysię Kubisty – III miejsce. 

W kategorii drugiej spośród uczniów klas IV – VI najlepsze prace wykonali: 

Wiktoria Dąbrowska – I miejsce 

Lilana Kluba – II miejsce 

Brygida Polak – III miejsce. 
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10 listopada z okazji Święta Niepodległości uczniowie wzięli udział  

w Klasowym Konkursie Pieśni Patriotycznej. Odśpiewali przygotowane wcześniej 

utwory. Pokazali, że potrafią śpiewać czysto, głośno i wyraźnie. Wszyscy zostali 

nagrodzenie dużymi brawami.  
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 10 listopada w naszej szkole odbyła się wieczornica z okazji Święta 

Niepodległości. 

Po powitaniu gości przez Dyrektora szkoły pana Tadeusza Baranieckiego 

obejrzeliśmy część artystyczną. uczennice z klas VI zaprezentowały II część 

Dziadów. Przedstawienie przygotował nasz polonista pan Witold Wróbel. Następnie 

wszyscy  wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Po wspólnym śpiewaniu wystąpiły 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Babic. 

Na koniec nasz polonista wraz z wójtem gminy Albertem Bartoszem  zaśpiewali 

piosenkę pt. "Ukraina". Mamy nadzieję, że wszystkim obecnym się podobało i że za 

rok również będzie tak miła atmosfera. 

 Jak wyglądała nasza uroczystość można zobaczyć na zdjęciach autorstwa pana 

Witolda Wróbla. 
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25 listopada w  naszej  szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego 

Misia. Uczniowie przynieśli swoich pluszowych przyjaciół do szkoły, by tu 

wspólnie się nimi opiekować i bawić. Wszyscy bardzo troszczyli się o swoich 

podopiecznych. Misie uczyły się wspólnie z opiekunami na lekcjach. Podczas 

przerw zapoznawały się z kolegami swoich właścicieli, a chyba też z ich 

maskotkami. Nie ulega wątpliwości, ze wszyscy dobrze się bawili. 
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Piękne te nasze misiaczki. A może w przyszłym roku wszyscy nauczyciele przyjdą 

do szkoły z misiami? To by dopiero była zabawa. 
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W naszej szkole został zorganizowany konkurs na słowniczek angielsko-

polski. Prace można było oddawać do 18 listopada 2016 roku. Wyniki konkursu 

zostały ogłoszone na apelu 5 grudnia 2016 roku. 

 

Wyniki konkursu w klasach I – II:   

I miejsce - Julia Gruszecka II b 

II miejsce -  Kamila Leszczyńska II c i Mikołaj Dąbrowski II a 

III miejsce - Amelia Saternus II a, Weronika Chowaniec II b i Anastazja Tatoj II b 

wyróżnienia:  Julia Potępa II c, Paulina Polak II a, Emilia Sopala II a,  

Wiktoria Kwiatkowska I a i Oliwia Mekla II b. 

 

W klasach III- VI: 

I miejsce - Lena Kłys IV a 

II miejsce - Roksana Lesiak VI a 

III miejsce - Karolina Turtoń III a i Eryk Nitka III a 

wyróżnienie :  Aleksandra Nowak III b. 
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Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych we wspaniałej rodzinnej atmosferze, 

dużo szczęścia, zadowolenia i uśmiechu, 

odpoczynku od codziennego zabiegania,  

wielu sukcesów, radości i optymizmu każdego dnia 

oraz spełnienia wszystkich marzeń  

w nadchodzącym Nowym Roku 

         życzy redakcja gazetki  i Samorząd Uczniowski. 

 


