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                                                                         Dominika Sidorowicz kl. III b 



ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO 

ŚWIĘTACH 
     6 grudnia 2012 roku odbył się  TURNIEJ MIKOŁAJKOWY dla klas I-III. Przygotowały 

go nasze panie: Danuta Modrzejewska i Dorota Merwa. Honorowym gościem był Mikołaj, 

który zaszczycił nas swoją obecnością.  

     To była wspaniała zabawa. Po sześć osób z każdej klasy rywalizowało w zawodach 

sportowych. W konkursie plastycznym dzieci malowały portret Mikołaja. Zawieszały również 

bombki na choinkach.  Mikołaj był zachwycony wspaniałą  zabawą, ale niestety musiał nas 

opuścić i iść do innych dzieci, więc turniej się zakończył. 

     Mamy nadzieję, że za rok będziemy również wspaniale się bawić.           
 

  

 

      Jak co roku odbył się konkurs na świąteczny wystrój klas. Wszystkie gabinety były 

pięknie udekorowane. Jury przyznało wyróżnienia: 

I miejsce klasa III a 

II miejsce klasa III b 

III miejsce klasa II a                               

 

                        
 

                                          Marcelina Górska i Dominika Sidorowicz  kl. III b 



I TY MOŻESZ POMÓC... 
 

     Zima to śnieg i mróz. Dla dzieci to okres wspaniałych zabaw. Jednak         
nie dla wszystkich.  
    Jest to trudny czas dla ptaków, którym trudno jest znaleźć pożywienie. 
Musimy je dokarmiać. Pokarm wsypujemy do karmników, które stawiamy        
na parapecie lub wieszamy na drzewach. Wsypujemy do nich ziarenka            
lub wieszamy słoninkę. Częstymi gośćmi w karmnikach są sikorki i wróble. 
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                                                                            Weronika Kowalska kl. III b                                                                    

 

 



KARNAWAŁ 
 

     Czas liczony od Nowego Roku lub Trzech Króli (6 stycznia) do wtorku 

zwanego kusym, poprzedzającym Środę Popielcową, to okres hucznych zabaw 

tanecznych, maskarad i ogólnej wesołości, czyli karnawał. 

     Polski karnawał nazywano zapustami. Był to jedyny w roku czas „tańców, 

hulanek i swawoli”.    

       W naszej szkole również nastał czas karnawału. W ostatnim dniu przed 

długo oczekiwanymi feriami odbył się bal karnawałowy.  

     Na korytarzach pojawiły się: wróżki, księżniczki, aniołki i diabełki.  

Nie zabrakło piratów i super-menów. Wszyscy wspaniale się bawili                     

i uczestniczyli w licznych konkursach.  

 

          

                                                                

 

                                                                  Kornelia Kołodziejczuk kl. III b        

                                                   



ZIMOWISKO                                                                                       
 

   Co roku w okresie ferii zimowych organizowane jest w naszej szkole 
zimowisko. Pod okiem pań: Doroty Merwy i Joanny Duszeńko dzieci                 
z młodszych klas mogły miło spędzić czas wolny od nauki. 
    Codziennie na uczestników zimowiska czekało wiele atrakcji: zajęcia 
plastyczne, rozgrywki sportowe, wspólne przygotowanie kanapek. Z wizytą 
przybyli do nas strażacy i pani Magda z LDK, która zapoznała nas ze sztuką 
origami. Miłym akcentem na zakończenie zimowiska był wyjazd na salę zabaw 
w Jasieniu. 
    Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli również uczestniczyć 
w takiej formie wypoczynku. 
                                                                        Do zobaczenia za rok! 

 

                           

                  

                        

                                         

                                      Olaf  Songin i Klaudiusz Marciniszyn kl.III a 
                                                              



PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 
    Na ten dzień czekało wielu z nas. Rozdanie listów gratulacyjnych  jest 
wielkim przeżyciem zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. 
    Podczas pierwszej części uroczystości p. dyrektor Dariusz Sidelnik 
pogratulował rodzicom sukcesów, jakie osiągnęły ich pociechy.  
    Wraz z p. dyrektor Joanną Działa wręczył listy gratulacyjne za osiągnięcia    
w nauce, za 100% frekwencję i za działalność w szkolnym ,,Kole Caritas". 
    W części artystycznej wzięły również udział młodsze dzieci. Zaprezentowały 
się w piosenkach, tańcach i wierszach. 

    A oto wyróżnieni uczniowie: 

klasa I a : Barakomski Kamil, Choińska Nikola, oktor Daniela, Dominiak Alicja,                   
               Jaros Julia, Kaczkowski Konrad, Łobodziec Wiktoria, Osińska  
               Dagmara, Szczerbata Klaudia, Winiarek Weronika, Wołoszyniak 
               Eliza 
klasa IIa : Dłuski Paweł, Lisicki Michał, Mazur Natalia, Mazur Paweł, 
                 Piasecki Fabian, Zieliński Tomasz 
klasa II b : Wilk Damian, Rymelski Sebastian 
klasa III a : Marciniszyn Klaudiusz, Ratomski Jakub, Wojciechowska Wiktoria, 
                 Songin Olaf, Sarnowski Krystian, Zielińska Katarzyna 
klasa III b : Górska Marcelina, Kołodziejczuk Kornelia, Kowalska Weronika, 
                  Witczak Szymon 

 

                 

 

 

                                                          Marcelina Górska kl. III b 



 

 

 

 

                                                Dominika Sidorowicz kl. III b 


