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                       Festyn
  W dniu 7 czerwca 2018 roku  odbył się rodzinny festyn
"Cieszmy się wolnością" zorganizowany przez naszą
szkołę. Przygotowane były dla nas m.in:
-występy i pokazy artystyczne (w tym zespół taneczny
GADUŁY, laureaci konkursów czy prezentacja
cheerleaderek),
-stoiska edukacyjne i rozrywkowe (jak na przykład stoisko
chemiczne prowadzone przez kl. 7b, na którym można było
uczyć się przez zabawę i eksperymenty),
-pokaz karate,
-pyszny darmowy poczęstunek dla uczestników festynu,
-możliwość przejechania się na kucyku,
-różne smakołyki i atrakcje takie jak malowanie włosów itp.
-możliwość pogrania w gry komputerowe za pomocą siły
woli!
-dmuchany zamek.
  Festyn cieszył się wielkim zainteresowaniem i wszyscy
obecni świetnie się bawili. W jego przygotowaniu i
prowadzeniu pomagali praktycznie wszyscy nauczyciele i
większość uczniów, czy to nosząc stoły i krzesła, czy
prowadząc stoiska. 
 Do zobaczenia za rok!
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                                          Konkurs Talentów
Dnia 29 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się Konkurs talentów
muzycznych. Na scenie wystąpili uczniowie z  klas 3-7, którzy
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, instrumentalne oraz taneczne.
Prezentacje oceniane były  przez jury w składzie: pani Edyta Dmitruk, pani
Anna Werduch, pan Robert Welman.
Laureatami konkursu zostali: Kategoria wokalna:1.Wiktoria Antoniak, Łucja
Próchniak, 2.Natalia Wnuczek. Kategoria Instrumentalna:1.Davyd Bubnov,
2.Krzysztof Kudelski, 3.Marcelina Szczęśniak. Kategoria taneczna:
1.Kornelia Staszek, 2.Aleksandra Wawrzykowska, 3.Emilia Banach. Koncert
laureatów odbył się 7 czerwca 2018 podczas Festynu "Cieszmy się
wolnością".
Organizatorami konkursu byli: pani Anna Werduch, pan Grzegorz Pusztuk.
Nagrody dla uczestników konkursu ufundowała Rada Rodziców. Laureaci konkursu i p. Grzegorz Pusztuk

                                      Uroczystość w MBP
     W dniu 12 czerwca 2018 r. w Filii 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego odbyła się uroczystość podsumowująca  szkolne
konkursy związane z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości. Wręczono
nagrody uczestnikom przygotowanych wspólnie z biblioteką konkursów:
Szkolnego Konkursu Literackiego "A gdy wolności przyszedł czas..." i
Szkolnego Konkursu Plastycznego "Niepodległość w wyobraźni dziecka".
 Laureaci konkursu literackiego zaprezentowali swoje utwory literackie
publiczności, natomiast prace plastyczną zdobią obecnie Filię 28 MBP.
Serdecznie dziękujemy pracownikom MBP za współpracę oraz ufundowane
nagrody. Laureatom gratulujemy odniesionego sukcesu! Organizatorami
konkursów była pani Bożena Igras, pani Beata Marek, pani Ewelina Dworak i
pani Marzena Żywicka oraz pani Maria Poręba z MBP.Laureaci konkursów i p. Maria Poręba w MBP Filia 28

          "Jak nie czytam, jak czytam"
  W dniu 8 czerwca 2018 roku uczniowie z SP 22 i
XIX LO wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
promującej czytelnictwo "Jak nie czytam, jak
czytam". Uczniowie zgromadzili się na boisku
szkolnym i na trybunach w ciszy czytali
przyniesione przez siebie książki. Do akcji
włączyły się też klasy zerowe oraz nauczyciele z
ZSO nr 5. Akcja rozpoczęła się o godzinie 10.00.
O godzinie 10.20 wszyscy uczniowie utworzyli na
płycie boiska  żywe hasło "CZYTAM!". 

Żywy napis "Czytam!"

Uczniowie czytają książki W czasie akcji

Czytamy!
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