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OBCHODY PIERWSZEGO DNIA
WIOSNY

Klasa II gimnazjum

Karolina

Kamila i ....żyrafaKlasa VI

Dnia 21 marca 2017 roku w naszej szkole, jak co roku, świętowaliśmy
pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Pogoda sprzyjała, słońce świeciło,
a na wszystkich twarzach zagościł uśmiech. Oczywiście nie obyłoby się
bez ciekawych strojów, by jeszcze bardziej umilić ten dzień. Trzeba
przyznać, że nie brakowało oryginalnych pomysłów. Przechodząc obok
klasy 4, w oczy rzucał się Maks, który zaprezentował strój Elvisa
Presleya. 5 klasa pokazała się z mrocznej strony. Wampiry, wiedźmy?
Nie wnikamy. Trzeba jednak przyznać, że w podstawówce to 6 klasa była
najbardziej kreatywna. Nigdy wcześniej w naszej szkole nie chodziło tyle
staruszek z wałkami i różnymi innym dodatkami.

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY

ciekawe wydarzenia, relacje...
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Pani Grażynka była zachwycona. 1 gimnazjum była przebrana za tumblr
girls i boys. Klasa 2 postanowiła, że w ten szczególny dzień zamienią się
w Hindusów. Trzeba pochwalić chłopców, którzy równie chętnie przebrali
się w ten szczególny dzień. Samorząd uczniowski na czele z opiekunami
zorganizowali konkurs na najpiękniejszą marzannę. 1 miejsce zajęła
Martyna Książek, 2 Natalia Gródecka, a 3 Karolina Cesarz. Gratulujemy i
życzymy dalszej chęci do pracy. Podsumowując, spędziliśmy ten dzień
bardzo miło i pozytywnie.     
                                  Aleksandra Karaś, Patrycia Adamczyk

Paulina i Alicja

Maks i Maks

Klasa V

Piłkarze
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Najmłodsi uczniowie naszej szkoły przywitali
Wiosnę

21 marca przedszkolaki z naszej szkoły wyszły na
spotkanie nowej pory roku Wiosny! Z balonikiem w
ręku w wiosenne kolory i z piękną Marzanną śpiewając
piosenki, wspólnie z klasą I sp przemaszerowały po
najbliższej okolicy.
Na koniec pochodu wszyscy zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie, które zawisło w przedszkolnej
galerii.
Tak powitana Wiosna na pewno już u nas pozostanie i
będzie nas raczyć  słońcem i piękną pogodą.
Serdecznie dziękujemy pani Joasi Chamera i pani Basi
Dunaj za przygotowanie Marzanny i pięknego
pamiątkowego zdjęcia.
                                 p. Marta Mytych Przedszkolaki

Przedszkolaki i pierwszaki Poszukiwanie oznak Wiosny

Poszukiwania Wiosny Powrót do przedszkola
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Dzień Kobiet

Uczestniczki konkursu

Sukces uczennic III gimnazjum w IV Powiatowym Konkursie pod
hasłem "Znany, sławny, ceniony - życie i twórczość Józefa

Mechoffera"

Klasa III gimnazjum

3 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im.
Tadeusza Kościuszki w Ropczycach została
przeprowadzona IV edycja konkursu pod hasłem
 „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa
Mehoffera”. Do rywalizacji przystąpiło  28 uczniów
szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko –
sędziszowskiego, rozwiązywali oni test składający się
z 30 pytań , które  dotyczyły m.in.  � głównych  faktów
z biografii artysty (z wyeksponowaniem związków
rodziny J. Mehoffera z Ropczycami), � wybitnych
 przedstawicieli polskiej kultury, z którymi był
związany, � najważniejszych osiągnięć  z różnych
dziedzin sztuk plastycznych, � tematyki  witraży,
polichromii i obiektów, dla których wykonywał je
artysta, � bogactwa  tematycznego  malarskich prac J.
Mehoffera. Naszą szkołę reprezentowały trzy
uczennice z klasy III gimnazjum: Natalia Bereś,
Dominika Ochab oraz Gabriela Mardeusz.  Wiedza
dziewcząt na temat  życia artysty i jego twórczości
była bardzo rozległa, co zaprocentowało wspaniałymi
lokatami. II miejsce w konkursie zajęła Natalia Bereś
, zaś wyróżnienie otrzymała Gabriela
Mardeusz. Warto dodać, że Natalia wygrała dwie
poprzednie edycje konkursu, zatem jest
niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie dot.
Mehoffera i jego obrazów. Uczestniczki otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
Uczennice przygotowała p. Lidia Nykiel. Gratulujemy!  
                               p. Lidia Nykiel

8 marca marcowy wiatr
Z odświętną miną do miasta wpadł!
Wszedł do kwiaciarni przed ósmą już
 I kupił bukiet z tysiącem róż!

Z naręczem róż i tulipanów wkroczyli rankiem 8 marca
w progi naszej szkoły niemal wszyscy panowie. 
Uczcili swoje panie i  koleżanki  z okazji Dnia Kobiet,
 składając serdeczne życzenia oraz obdarowując je
kwiatami i słodkościami. Byli w tym dniu bardzo
eleganccy i szarmanccy.  To piękna tradycja, która
uczy,  już nawet najmłodszych, wzajemnego szacunku
i serdeczności. Szkolne kobiety  dziękują za pamięć!  
      
                                               p.  Lidia Nykiel
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Wyjazd do kina i Parku Trampolin

Uczniowie VI klasy SP długo musieli czekać na swoją
klasową wycieczkę, ale się nareszcie doczekali – 15
marca 2017r. odwiedzili upragniony Park Trampolin
oraz kino. Oprócz nich w wycieczce uczestniczyli
również uczniowie klasy IV i V SP oraz I, II i III
Gimnazjum – razem 47 osób. Opiekowali się nimi
panie – Beata Rzeszutek i  Aneta Rzeczycka oraz
panowie – Wiesław Maciołek i Julian Paryś.

Wycieczka rozpoczęła się zbiórką na parkingu
szkolnym o godzinie 8.00 rano. Po sprawdzeniu
obecności można było wyruszyć w drogę (nie obyło
się bez pytań uczniów do pana kierowcy: Czy jest  wi-
fi? – na szczęście internet był dostępny…). W
Rzeszowie byliśmy przed 9.00. Po wdrapaniu się na
ostatnie piętro Galerii Rzeszów, przed seansem
filmowym wszyscy zdążyli się  zaopatrzyć w
stosowne wiktuały, czyli obowiązkowy popcorn oraz
napój. Film „Był sobie pies” dał wszystkim dużo do
myślenia. Historia przyjaźni na linii człowiek – pies
opowiedziana z punktu widzenia psa,  chwilami była
bardzo zabawna, czasem bardzo wzruszająca, tak
więc można było się pośmiać i popłakać, a czasami
nawet przestraszyć.

Po wizycie w kinie udaliśmy się na posiłek do
McDonalda, aby nabrać sił przed ostatnim  punktem
programu wycieczki.

W Parku Trampolin Flypark po przebraniu się,
założeniu skarpetek antypoślizgowych i krótkiej
rozgrzewce zaczęła się zabawa. Uczniowie mieli do
wyboru mnóstwo małych, pojedynczych trampolin i
dwie duże trampoliny sportowe. Mogli również grać w
zbijaka. Największym zainteresowaniem cieszyły się
jednak 2 obszary: basen z piankami i ścianą
wspinaczkową oraz ogromna, nadmuchiwana
poducha.
Po godzinie  - niektóre osoby trudno było zagonić z
powrotem do szatni – nadszedł kres igraszek i z żalem
ruszyliśmy do domu. O 15.00 dojechaliśmy do szkoły,
gdzie nadszedł czas pożegnania.
                                             p.  Aneta Rzeczycka

W kinie

No to skaczemy

Przejdę po linie czy spadnę?
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Wyjazd szkolnego koła teatralnego na spektakl
"Czarnoksiężnik z krainy Oz"

Uczestnicy wyjazdu

Teatr, widowiska teatralne to dla uczniów naszej
szkoły prawdziwa uczta. Ponieważ sami uwielbiają
grę, są  członkami koła teatralnego,  szukają inspiracji
u innych. Tych właśnie rokrocznie dostarcza Licealny
Teatr Muzyczny działający przy Liceum
Ogólnokształcącym w Sędziszowie Małopolskim. 17
marca br. aktorzy naszego Koła Teatralnego
„Wachlarz” oraz uczniowie gimnazjum wybrali się na
spektakl pt. „Czarnoksiężnik z krainy Oz” do Domu
Kultury w Sędziszowie Młp. Wycieczkę zorganizowały
panie: Lidia Nykiel, Monika Skiba oraz Marta
Zajchowska. Piękna sceneria, stroje oraz gra
sędziszowskich licealistów jak zawsze podbiły serca
uczestników wycieczki. Najlepsze recenzje zebrał
Czarnoksiężnik i jego partnerka Dorotka, bardzo
podobały się również układy taneczne. Aktorom teatru
Muzycznego gratulujemy i dziękujemy naszym
wychowawcom za zorganizowanie wycieczki, która
była dla nas bardzo kształcąca.                                     
                                            p. Lidia Nykiel

Gimnazjaliści przed spektaklem
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Konkurs na Marzannę
rozstrzygnięty

21 marca odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu na
najładniejszą Marzannę, którego
organizatorem był Samorząd
Uczniowski. Wszystkie prace były
wykonane bardzo starannie. 
Nagrodzonych zostało sześć osób.
I miejsce zdobyła Martyna Książek
z klasy II gimnazjum, II miejsce
Natalia Gródecka z klasy I
gimnazjum, a trzecie Karolina
Cesarz również z klasy I
gimnazjum. Wyróżnienie otrzymali:
Katarzyna Bereś z kl. II gimnazjum,
Andżelika Cesarz z klasy V SP
oraz Jakub Wlezień z klasy IV SP.
Pan dyrektor wraz z opiekunami
samorządu uczniowskiego wręczył
nagrodzonym dyplomy oraz
nagrody. Tradycyjnie na koniec
zostało wykonane pamiątkowe
zdjęcie. Gratulujemy zwycięzcom i
zachęcamy do udziału w kolejnych
konkursach.
      p. Marta Zajchowska

Nagrodzeni uczniowie

     Uczniowie drugiej i trzeciej klasy szkoły
podstawowej: Igor Baran, Amelia Jawor, Patrycja
Bieszczad oraz Patryk Marć otrzymali wyróżnienia w
Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego
pt. "My Easter Dictionary". Konkurs został
zorganizowany przez Zespół Szkół nr 1 w
Ropczycach. Zadanie konkursowe polegało na
wykonaniu słownika obrazkowego o tematyce Świąt
Wielkanocnych. Udział w konkursie wzięło 133
uczniów z 11 szkół z naszej gminy.  Z naszej szkoły,
udział w konkursie wzięło 3 uczniów klasy drugiej: Igor
Baran, Amelia Jawor i Amelia Kosiba oraz 5 uczniów
trzeciej klasy: Patrycja Bieszczad, Kinga Kosińska,
Michał Marciniec, Patryk Marć, Wiktoria Ochał. Do
Konkursu uczniów przygotowała p. Paulina
Piotrowska. Poziom plastyczny i merytoryczny był
bardzo wysoki. Przy ocenie słowników jury zwracało
szczególną uwagę na zgodność z tematem użytego
słownictwa, poprawność językową, estetykę
wykonania, pomysłowość, samodzielność oraz
poprawne tłumaczenie na język polski poszczególnych
wyrazów i zwrotów. Wszyscy uczniowie otrzymali
dyplomy oraz drobne upominki. Gratulujemy!                
                                       p. Paulina Piotrowska

Uczestnicy konkursu

Wyróżnienia w
Międzyszkolnym Konkursie
z Języka Angielskiego "My

Easter Dictionary"
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Kamila Dziedzic na
Uniwersytecie
Rzeszowskim

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla
Uczniów Szkół Gimnazjalnych 

Henri Frederic Amiel mówił  „Talent – to robić z
łatwością to, co jest trudne dla innych. Robić to, co
niemożliwe dla talentu – oto geniusz”. O
niezwykłym talencie plastycznym Kamili była mowa
już w szkole podstawowej, niejednokrotnie
wychowawca klasy – pan Bartłomiej Wiktor zwracał
uwagę na jej szczególne dokonania w zakresie
rysunku. W klasie I gimnazjum uczennica podjęła nie
lada wyzwanie, jakim było odtworzenie „Pocztu Królów
i Książąt Polskich”. Po namowie przez nauczyciela
historii zaczęła żmudną pracę nad tworzeniem
rysunków. Nie sposób nie zauważyć, że Kamila jest
doskonałym obserwatorem, wrażliwym człowiekiem i
należało pokierować odpowiednio jej talentem
plastycznym. Dzięki pomocy nauczycielki plastyki
uczennica trafiła na Uniwersytet Rzeszowski, gdzie od
dnia 24 marca 2017r. bierze udział wraz ze studentami
w zajęciach u pani profesor Marleny Makiel – Hędrzak,
która pracuje obecnie w Zakładzie Rysunku na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, na
stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi
działalność artystyczną w zakresie rysunku,
malarstwa i grafiki. Prezentowała swoje prace na
kilkunastu wystawach

indywidualnych, brała udział
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych,
ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za
granicą. Jest laureatka kilku nagród i wyróżnień za
twórczość plastyczną. Wykładowcy na Wydziale
Sztuki są zachwyceni tak dużym talentem Kamili,
umiejętnościami i chęcią do współpracy. Gratulujemy
Kamili i jej Rodzicom, którzy zawsze ją wspierali w
rozwijaniu talentu plastycznego i życzymy
powodzenia.            p. Patrycja Wiktor

Kamila podczas warsztatów

Nasi zawodnicy

11 marca br. czwórka naszych gimnazjalistów: Natalia
Bereś, Patryk Kliś, Gabriela Mardeusz i Natalia
Więcek, pod opieką pana Wiesława Maciołka udała się
do Sędziszowa Małopolskiego, gdzie odbył się
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla Uczniów
Szkół Gimnazjalnych. Był to drugi etap zawodów,
których pierwszy rozegrał się na feriach w
Ropczycach. Konkurencja była w tym roku spora.
Pomimo dobrych chęci, nikomu z naszego gimnazjum
nie udało się stanąć na podium. Bez wygranej, lecz z
dobrymi humorami wszyscy wróciliśmy do domów.      
       Gabriela Mardeusz

SPORT I ZDROWIE

relacje z zawodów sportowych...
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Opowiadanie „Urodziny
Karoliny”

Powtórka z polskiego – przed egzaminem!
Rozprawka -  Czy praca jest ważna w życiu
człowieka?

Praca jest w dzisiejszych czasach czymś
nieodzownym. Niektórzy ludzie twierdzą nawet, że bez
niej nie da się żyć. Czy jest to prawda? Moim zdaniem
tak. Praca jest ważna w życiu człowieka.
Pierwszym argumentem, jaki przytoczę, jest fakt, iż w
dobie dzisiejszego materializmu bez pracy bylibyśmy
skazani na bardzo ciężkie warunki bytowe. W powieści
Małgorzaty Musierowicz pt. „Opium w rosole” ukazane
zostały losy Piotra Ogorzałki, który w trudnej sytuacji
materialnej, spowodowanej właśnie brakiem
odpowiedniej płacy, musiał żyć bardzo ubogo. Jego
mieszkanie było małe i skromne, a obiady często
stanowiły zupki z torebek, gdyż nie było go stać na
zakup lepszych produktów.
Kolejnym argumentem jest twierdzenie, że praca
zmusza nas do działania, dzięki któremu możemy się
doskonalić oraz pokonywać swoje słabości. Idealnie
przedstawia to postać Santiago-głównego bohatera
opowiadania „Stary człowiek i morze”. Pewnego razu
postanawia wypłynąć na połów dalej niż zwykle w celu
złowienia wielkiej ryby. Podeszły wiek wcale nie
ułatwia mu tego zadania. Musi ciężko pracować, a
często nawet się poświęcać i wyrzekać, np. jedzenia,
aby nie zaprzepaścić szansy złowienia marlina. Swoją
ciężką pracą i wytrwałością udowadnia, że można
osiągnąć wszystko, czego się zapragnie i dowieść nie
tylko sobie, ale i innym, iż jest się czegoś wartym.
Należy również zwrócić uwagę na to, że bez pracy i
wysiłku nie  moglibyśmy doświadczać prawdziwego
spokoju. W II części „Dziadów” Adama Mickiewicza
ukazane zostały losy Józia i Rózi-duchów lekkich.
Ponieważ zawsze otrzymywały to, czego chciały, nie
zaznały w swoim krótkim życiu cierpienia ani
jakiegokolwiek trudu. W związku z tym, po śmierci, ich
dusze musiały błąkać się po ziemi. Przed odejściem
przekazują ludziom przestrogę: „Kto nie doznał
goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie”.
Podsumowując moje rozważania, stwierdzam,  że teza
postawiona powyżej jest jak najbardziej słuszna. Praca
jest ważna nie tylko ze względu na warunki  życia, ale
również na nasze poglądy. Można nawet powiedzieć,
że kształtuje charakter. Jednak najważniejsze jest, iż
właśnie ciężka praca, trud i doświadczenie życiowe
pozwolą nam kiedyś zaznać prawdziwego spokoju.      
         Natalia Bereś

Pewnego dnia, tata postanowił wykorzystać piękną
pogodę i zaprosił całą rodzinę na piknik, tyle, że w
naszym ogrodzie. Mama nie była zachwycona, ale po
kilkugodzinnym błaganiu, zgodziła się. Przyjechali już
dziadkowie, ciocia Maja z wujkiem Filipem, Kamil z
Malwiną i Ernest z Basią. Brakowało tylko siostry mojej
mamy i dalekiego kuzyna taty.
Wszystko było już gotowe, jedzenie na stołach, goście
bawili się na tarasie, a mama z tatą w tym czasie
przygotowywali niespodziankę. Całkowicie
zapomniałam, że Karolina-siostra mamy, miała właśnie
tego dnia swoje 20 urodziny. Mikołaj dotarł na miejsce
kilka minut przed Karolą, więc zdążyliśmy mu
powiedzieć, o co chodziło. Solenizantka nic nie
wiedziała i nieświadoma weszła do ogrodu, poszukując
żywej duszy. Wtedy my, realizując genialny pomysł
taty, wyskoczyliśmy zza rogu krzycząc: 

Natalia

KLUB SZKOLNEGO
LITERATA...

LN
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Charakterystyka Ewy Jedwabińskiej

-Wszystkiego najlepszego!  Nigdy jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak
się przestraszył. Karolina zdezorientowana uciekła do domu, a my nie
wiedzieliśmy, co mamy robić. Toteż usiedliśmy i poczekaliśmy, aż mama
sprawdzi, czy z naszą „ofiarą” wszystko dobrze. Nie było ich ponad 15
minut, więc podeszłam do pokoju i przez uchylone drzwi usłyszałam
fragment ich rozmowy: 
 -Siostra, a kto to był ten wysoki, niebieskooki, przystojny blondyn, który
stał obok twojego męża? 
 -To jego daleki kuzyn, jakaś „piąta woda po kisielu”. 
 -A nie wiesz, czy on ma może dziewczynę? 
 -Nie Karolka, nie wiem, ale słyszałam że niezłe z niego ziółko, więc
uważaj.  Chwilę po tym, byłyśmy już w ogrodzie i kontynuowaliśmy
imprezę urodzinową. Mikołaj zaczął rozmowę z Karoliną i tak się jakoś
złożyło, że siedzieli razem już do końca wieczoru. Gdy wszyscy już
pojechali, mama wytłumaczyła nam, czego solenizantka się
przestraszyła. Okazało się, że w drodze do nas zahaczyła o ogrodzenie i
rozdarła spodenki. Widząc tylu ludzi zawstydziła się i uciekła do domu.
Pożyczyła jakieś z mojej szafy i dopiero wtedy wróciła do gości.
Impreza się udała, wszyscy dobrze się bawili, a Karolina swoje 20
urodziny zapamięta do końca życia.                 
                                                                 Gabriela Mardeusz

Ewa Jedwabińska to bohaterka powieści Małgorzaty Musierowicz „Opium
w rosole„ . Jest nauczycielką matematyki, która oddaje się pracy i
dalszemu kształceniu,  przez co zapomina o swojej jedynej córce Aurelii,
którą opiekuje się niania. Ubiera się elegancko, włosy zazwyczaj związuje
w gładki kok.
  Ewa Jedwabińska jest bardzo ambitna i cechuje się dużym zapałem do
nauki. Kobieta  jest mocno zamknięta w sobie, nie potrafi przekazać
swoim uczniom wartości, jakimi powinni kierować się w życiu, nie ma z
nimi dobrych stosunków.
Na wszystkich patrzy z góry. Szczególną niechęcią darzy Kreskę i
profesora Dmuchawca. Z reguły jest niezbyt miła dla otoczenia. Jej
mądrość jednak nie idzie w parze z umiejętnością okazywania uczuć, a
najlepszym przykładem są relacje z córką. Matka zachowuje wobec
Aurelii dystans. Myśli, że niczego jej nie brakuje, często na nią krzyczy
jest zimna. Stara się nie okazywać żadnych uczuć. Bohaterka z pomocą
innych zmienia swoje postępowanie, zaczyna odkrywać co w życiu jest
ważne. Według mnie jest postacią dynamiczną, ponieważ pod wpływem
przeżyć chce się zmienić i odzyskać zaufanie córki, mimo tego, że była
złą można ja uznać za postać pozytywną, gdyż nie poddaje się tak łatwo i
stara się postępować inaczej.  
                                                                               Karolina Bereś

Gabriela

Karolina
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Witajcie kochani w kolejnym wydaniu naszej gazetki!
Marzec był miesiącem pełnym różnych wydarzeń,
więc może przejdźmy do rzeczy ;D To może
zacznijmy od najmłodszych... klasa 4 hmm,
zauważyłyśmy że chłopcy ciągle na przerwach
brykają na podwórku z piłką, a i tak zawsze są
wyuczeni i gotowi na kartkówki... jak wy to robicie? U
klasy 5 ostatnio dość cicho. Czyżby to była cisza
przed burzą? Strzeżcie się, mamy was na oku. Klasa
6 zamiast dawać przykład młodszym kolegom i
koleżankom pilnie się ucząc, szaleją na fiszkach wokół
szkoły, jak i po za nią. Uważajcie na kolana U naszych
kociaków jak zwykle dużo się dzieje. Ostatnio często
wieczorami można ich spotkać tu i tam... Oliwia
promienieje, czyżby jakaś nowa szkolna miłość? Klasa
2 ostatnio miała na późniejsze lekcje... nie za dobrze
wam? Marek jest częstym gościem w klasie 3. Pewnie
odwiedza tam swoje starsze koleżanki Do tego
podobno i tam jakaś miłości kwitnie. Może to wiosna
tak wpływa na uczniów naszej szkoły? A co do klasy 3
to wydaje nam się, że to już pora wziąć się za naukę.
Egzaminy tuż tuż, a liczymy na to, że wasze wyniki
powalą na kolana. Oczywiście w pozytywnym
znaczeniu To może juz tyle tych plotek, a na koniec z
okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim wesołych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy!
Trzymajcie się cieplutko!

Zdjęcie z Marzanną

Podsumowanie czytelnictwa za
miesiąc marzec

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA KLASA:
Szkoła podstawowa (kl. O-III):  kl. III
Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): kl. V
Gimnazjum:  kl. III

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA KLASA W SZKOLE:
Klasa: III sp

NAJLEPSZY CZYTELNIK:
Szkoła podstawowa
Klasy O – III :  Wiktoria Ochał
Gimnazjum: Natalia Gredys

NAJLEPSZY CZYTELNIK W KLASIE:
Szkoła podstawowa:
KLASA 0: Wiktoria Bieszczad
KLASA I: Karol Wanat
KLASA II: Kinga Piękoś
KLASA III: Wiktoria Ochał
Gimnazjum:
KLASA II GIM. Natalia Gredys

NAJLEPSZY CZYTELNIK W SZKOLE:
Wiktoria Ochał - klasa III sp
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