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Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia
ul. Bydgoska
89-100, Nakło nad NoteciąNumer 3 04/19

Laureat z Dwójki

Gratulujemy!

.

28 marca 2019 roku w Auditorium Novum  Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się
uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych
organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Jednym z wyróżnionych
uczniów był Wiktor Kuśnierkiewicz -  uczeń klasy 8 Szkoły
Podstawowej  nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią. Wiktor uzyskał
tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. Uczeń
otrzymał z rąk Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Marka
Gralika zaświadczenie oraz pamiątkową statuetkę. Uzyskanie
tytułu laureata daje uczniowi pierwszeństwo podczas
rekrutacji do szkoły średniej. Wiktora do konkursu
przygotowywała Magdalena Bzdawka.

.
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      Targi edukacyjne
             w Dwójce

  Dnia 14 marca 2019 roku, w Szkole Podstawowej
nr 2 w Nakle nad Notecią, odbyły się „Targi
edukacyjne”. Odwiedzili nas przedstawiciele
następujących szkół:
–  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Władysława Łokietka w Lubaszczu,
–  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w
Samostrzelu,
–  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Krzywoustego w Nakle nad Notecią,
–  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
–  Technikum Mundurowe w Mroczy,
–  Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr.
Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.
  Zaproszeni goście zaprezentowali ofertę
edukacyjną szkół, profile edukacyjne i kierunki
kształcenia. Omówiono specyfikę określonych
zawodów poszukiwanych na  krajowym i
zagranicznym rynku pracy. Przedstawiono
możliwości rozwoju  pasji i zainteresowań oraz
zaprezentowano sukcesy uczniów i absolwentów.
Uczniowie naszej szkoły otrzymali także ulotki
informacyjne oraz zaproszenia na „Drzwi otwarte”
szkół.
Anna Krupińska – pedagog szkolny SP nr 2

. .
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   Witajcie w Dwójkolandii
     - drzwi otwarte w SP2

W sobotę, 30 marca, Szkoła Podstawowa nr 2
otworzyła swoje drzwi dla uczniów i rodziców. Na
gości czekało wiele niespodzianek. Były gry
logiczne i matematyczne, zabawy i piosenki w
języku angielskim oraz zajęcia sportowe. W salach
przyrodniczych dużym zainteresowaniem cieszyło
się sadzenie roślin. Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej zaproponowali uczniom gry,
zabawy, quizy, łamigłówki, stanowiska ze zdrową
żywnością oraz zabawy integracyjne. Były również
zajęcia plastyczne i techniczne, gry planszowe,
zabawy muzyczno-ruchowe. Na każdego czekała
tradycyjna słodka niespodzianka - ciasteczko w
kształcie "2" - symbolu naszej szkoły oraz pyszne
ciasta i babeczki. Rodzice, którzy od września
poślą swoje pociechy do Dwójki, mogli zasięgnąć
informacji na temat nauki w klasach pierwszych.
Akcja "DRZWI OTWARTE" cieszyła się dużym
zainteresowaniem i uważamy ją za udaną!

Monika Stachowska

.

.

.
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     VI Gminny Konkurs Pieśni Ludowej  „O Krajeńską Gąskę....”
   pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Dnia 30 marca 2019 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią odbył się VI Gminny
Konkurs Pieśni Ludowej „O Krajeńską Gąskę” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy  Nakła nad
Notecią. Celem konkursu było m.in.:
- wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej,
-popularyzacja ludowej kultury muzycznej Krajny i innych regionów kraju,
-integracja dzieci i młodzieży z różnych stron regionu Krajny wokół wspólnego śpiewania.
Konkurs odbył się w następujących kategoriach: Przedszkolaki (soliści i zespoły), Klasy I-III (soliści i
zespoły). Występy oceniało trzyosobowe jury w składzie: p. Patrycja Cywińska- Gacka, p. Michał Gacka,
p. Aldona Kasprzak.
 Dziękujemy bardzo Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 p. Annie Maćkowskiej i Radzie Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 2 za ufundowanie nagród i upominków dla dzieci. Dziękujemy także nauczycielom,
którzy zaangażowali się w pomoc w organizacji konkursu: p. Annie Maćkowskiej, p. Iwonie
Bartoszewicz, p. Monice Stachowskiej. Poniżej wyniki konkursu:

Przedszkolaki
soliści
1 m.  Emilia Wilczek Przedszkole
Wesoła Piątka
2 m. Natalia Jendrzejewska ZSP
Występ
3 m.  Lena Konewka PS nr 2 Nakło
3 m. Aleksandra Sikorska ZSP 
nr 3 Nakło
klasy 1 - 3
soliści
1 m.  Oliwia Raut ZSP nr 3 Nakło

1 m. Natalia Nowak ZSP nr 3 Nakło
2 m. Maja Gackowska SP nr 2
Nakło
3 m. Tatiana Beszczyńska SP nr 2
Nakło
zespoły
1 m.  Zespół Chabry NSP
Olszewka
2 m.  Klasa II a integracyjana  
SP nr 2 Nakło
2 m. Klasa I c  ZSP nr 4 Nakło

3 m. Klasa II b integracyjna SP nr 2
Nakło
Wyróżnienie: Klasa Id integracyjna
SP nr 2 Nakło.

Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom konkursu i ich
nauczycielom. 

Zapraszamy za rok!

Agnieszka Dolacińska - organizator

. . .
    
      AKCJA
     ŻONKILE
      W SP2
    W NAKLE

Bierzemy udział w ogólnopolskiej AKCJI ŻONKILE
upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim.
Uczniowie szóstych klas uczą się historii Żydów,
poznają przebieg powstania w getcie warszawskim, a
także zapoznają się z sylwetkami Ireny Sendlerowej,
Marka Edelmana i Janusza Korczaka.
Patrycja Michalik, koordynator akcji w SP2

.

. . .

.
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             Światowy Dzień
  Świadomości Autyzmu w SP2

"Hip hip, hura, Alleluja!"

Aby przybliżyć uczniom zachowanie i sposób
patrzenia na świat osób z autyzmem, nauczyciele i
uczniowie we współpracy z rodzicami zorganizowali w
SP nr 2 obchody Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu. Przygotowano gazetkę ścienną oraz plakaty
tematyczne, które zostały umieszczone na szkolnych
korytarzach. Dnia 2 kwietnia większość uczniów i
nauczycieli –  na znak solidarności z osobami
dotkniętymi autyzmem – przyszło do szkoły z
niebieskim elementem garderoby, a drzwi sal
lekcyjnych ozdobiono niebieskimi kokardami i
serduszkami. Tematyka autyzmu poruszana była
również podczas zajęć. Uczniowie brali  także udział
w happeningu, który odbył się na nakielskim
rynku. Dnia 3 kwietnia dzieci i młodzież szkolna
uczestniczyli w emisji i omówieniu filmów
edukacyjnych na temat autyzmu oraz podziwiali
talenty swoich rówieśników - uczniów klasy 1 d
integracyjnej. Był śpiew i tańce! Było wesoło i bardzo
kolorowo! Mieliśmy także niecodzienną możliwość
wysłuchania  koncertu na skrzypce i wiolonczelę
bydgoskiego zespołu InContact.
 
Dziękujemy całej społeczności szkolnej oraz rodzicom
naszych uczniów za współpracę 
i zaangażowanie.
Materiał: Lidia Fojutowska, Anna Krupinska –
nauczyciele szkoły
 Katarzyna Jasinska – Spitza, Kamila Miłosierna -
rodzice

W piątek, 5 kwietnia, o pięknych tradycjach Świąt
Wielkiej Nocy opowiedzieli swoim kolegom i
koleżankom z grupy Pacholąt uczniowie klasy I b,
którzy pod opieką wychowawczyni Moniki
Stachowskiej przygotowali w Dwójce piękne
przedstawienie.

Dzieci sięgnęły do tradycji katolickiej opowiadając o
Triduum Paschalnym oraz o Zmartwychwstaniu
Pańskim a także do tradycji ludowych. W wierszach i
piosenkach opowiedziały o Lanym Poniedziałku,
potrawach wielkanocnych, zwyczajach a także o
rodzinnym spotkaniu przy świątecznym śniadaniu. Był
nawet prawdziwy śmigus dyngus! Na koniec
pierwszoklasiści zatańczyli, a zając wielkanocny
rozdał wszystkim słodycze. Wicedyrektor Anna
Dorosz złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Monika Stachowska
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Co czytać, czyli Zakątek
Młodego Czytelnika

.

W ramach Zakątka Młodego Czytelnika polecamy cykl
siedmiu powieści napisanych przez C.S. Lewisa.
Opowiadają o przygodach dzieci, które odkryły historię
równoległych światów, miejsc, gdzie zwierzęta mówią,
magia jest powszechna, a dobro walczy ze złem. 
Znacie już z pewnością ukończona zimą 1949j,
powieść Lew, czarownica i stara szafa, opowiadającą
historię czwórki  dzieci: Piotra, Edmunda, Zuzanny i
Łucji Pevensie. 
Teraz polecamy kolejne tomy cyklu. Znajdziecie w
nich wiele pięknych i ciekawych  postaci: Proponujemy
następującą kolejność czytania:
1.   „Siostrzeniec czarodzieja”- książka przenosi
czytelnika w czasy początków Narnii, gdzie dowiaduje
się on jak Aslan stworzył tę krainę oraz w jaki sposób
dostało się do niej zło. Digory Kirke i jego przyjaciółka
Polly Plummer przypadkiem przenoszą się do innych
światów, eksperymentując z magicznymi
pierścieniami stworzonymi przez wujka Digory’ego.
Tam spotykają Jadis, przyszłą Białą Czarownicę.
2.  „Lew, czarownica i stara szafa”- opowiada historię
czwórki zwyczajnych dzieci: Piotra, Edmunda,
Zuzanny i Łucji Pevensie. W domu profesora Kirke'a
odkrywają szafę, która prowadzi do magicznego
świata Narnii. Rodzeństwo Pevensie pomaga
Aslanowi uratować Edmunda z rąk złej Białej
Czarownicy, która rządzi Ker – Paravelem i
Samotnymi Wyspami od stu lat bezustannej zimy.

3.  „Koń i jego chłopiec”- powieść przenosi akcję w
czasy rządów rodzeństwa Pevensie, ery, która
zaczyna się i kończy w ostatnim rozdziale Lwa,
czarownicy i starej szafy. Książka opowiada historię
mówiącego konia Bree oraz młodego chłopca o
imieniu Szasta, którzy są niewolnikami w Kalormenie.
Spotykają się przypadkiem i razem planują odzyskać
wolność, uciekając do Narnii.
4.  „Książę Kaspian”- Ukończony jesienią 1949 roku i
opublikowany dwa lata później opowiada historię
drugiej wyprawy dzieci Pevensich do Narnii. Zostają
przywołane siłą rogu Zuzanny, użytego przez
Kaspiana, kiedy był w potrzebie. Książę ucieka do
lasu przed swoim wujem Mirazem, który uzurpował
sobie tron. Raz jeszcze rodzeństwo wyrusza, aby
ocalić Narnię.
5.  Podróż „Wędrowca do Świtu”- obraz wiszący na
ścianie  wciąga Łucję i Edmunda Pevensie, wraz z ich
pedantycznym kuzynem Eustachym Scrubbem, do
Narnii. Kiedy już tam są, dołączają do wyprawy
Kaspiana, mającej na celu odszukanie siedmiu
lordów.
6.  „Srebrne Krzesło” będące pierwszą narnijską
książką bez rodzeństwa Pevensie. Zamiast nich Aslan
przywołuje do Narnii Eustachego razem z jego
koleżanką z klasy Julią Pole. Na miejscu dostają
cztery znaki, mające pomóc im w odnalezieniu księcia
Riliana, syna Kaspiana
7.  „Ostatnia bitwa”, będąca kroniką wydarzeń,
ukazujących koniec Narnii. Julia i Eustachy
powracają, aby uratować bajkową krainę.
 
Wszystkie tomy „ Opowieści z Narnii” znajdziecie na
półkach w szkolnej bibliotece. Zapraszamy!

.

Członkinie Koła Młodego Czytelnika polecają cykl
Opowieści z Narnii. Na zdjęciu( od lewej) Nadia,
Martyna, Alicja i Ania

.

.
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    IV Gminny Turniej Logopedyczny „Logo-zabawy”

   25 marca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią odbył się IV Gminny Turniej Logopedyczny
„Logo-zabawy”. Udział w turnieju wzięli uczniowie klas II szkół podstawowych z Gminy Nakło nad Notecią.
   Oficjalnego otwarcia dokonała pani Anna Maćkowska, Dyrektor Szkoły. Uczestnikom zawodów życzyła
wytrwałości w rozwiązywaniu zadań i osiągnięcia sukcesów.
   Zawodnicy zmagali się z zadaniami logopedycznymi o różnym stopniu trudności. Dzieci bawiły się w "Mistrza
kodowania". Prezentowały swoje umiejętności w konkurencjach usprawniających aparat artykulacyjny i
oddechowy, łączenia sylab w wyrazy, dopasowywaniu schematu wyrazu do jego zapisu graficznego w grze
edukacyjnej "Paleta", w wyszukiwaniu nazw obrazków, w których ukryła się określona głoska, rozwiązywaniu
zagadek, rozpoznawaniu i nazywaniu usłyszanych dźwięków, prawidłowej wymowie trudnych grup
spółgłoskowych, odczytywaniu wyrazów z ruchu warg itp.
Jury pracujące w składzie: mgr Dombrowska Katarzyna, mgr Dorosz Anna, mgr Miłowska Aleksandra,
ustaliło następujące wyniki:
I miejsce - drużyna "Burczymuchy" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle.
II miejsce - drużyna "Czwórka" z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle.
III miejsce - drużyna "Hakerzy" z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle.
Spotkanie przebiegło w miłej i wesołej atmosferze. Wszyscy uczestnicy wspaniale wywiązali się ze swoich
zadań.
   Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Serdeczne podziękowania składam sponsorom: MTB Trzebińscy, M. Jakś, Radzie Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr 2.
  Organizator turnieju Aldona Kasprzak

RELACJA Z WYCIECZKI 
        DO TORUNIA

   „Dlaczego wyginęło życie na Marsie? A może nigdy
go tam nie było? ” – te pytania zadawali sobie nasi
uczniowie, którzy we wtorek podczas wycieczki
szkolnej do Torunia wcielili się w role studentów i
uczestniczyli w wykładzie na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika. 
  Kolejną atrakcją wycieczki był Dom Legend
Toruńskich, w którym uczniowie przenieśli się w
czasie do średniowiecznego miasta Krzyżaków. 
  Ostatnim punktem wyjazdu – po zwiedzaniu starówki
– było  obejrzenie filmu „Powrót Bena” w toruńskim
Cinema City. Amerykański dramat o narkomanii z
pewnością skłonił uczniów do refleksji o negatywnych
skutkach uzależnień.
Patrycja Michalik
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   Już od wielu dni uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowywali się do złożenia
uroczystego przyrzeczenia czytelniczego, które upoważniałoby ich do samodzielnego korzystania ze zbiorów
biblioteki szkolnej. Każda z klas pierwszych gościła na lekcji bibliotecznej. dzieci dowiedziały się, jak
funkcjonuje biblioteka szkolna, jak można wypożyczyć książki a przede wszystkim, co ciekawego, z jej zbiorów, 
warto będzie poczytać. W czasie przygotowań  do Pasowania położono też szczególny nacisk na to, by
nauczyć uczniów szacunku do książek i odpowiedniego z nich korzystania. Następnie zapoznano ich z
księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania
książek oraz prośbami książki - zasadami właściwego korzystania z książek.
   Uroczystość pasowania rozpoczęła się w auli szkolnej w piątkowe przedpołudnie. W Sali zgromadziło się
ponad siedemdziesięciu pierwszaków z naszej szkoły wraz z nauczycielami , wychowawcami. Pasowanie na
czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli
przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci, z czym poradzili sobie bez
problemów. Z krótkiej prezentacji  multimedialnej dzieci dowiedziały się , skąd wzięła  się nazwa tej
uroczystości. Niektórzy byli bardzo zdziwieni, że sięga tak zamierzchłych, rycerskich czasów.
   Po takim wprowadzeniu, skupione i poważne dzieci, uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki,
korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Chwilę później  nastąpiło uroczyste
pasowanie dokonane, specjalnie na ten obrzęd wykonaną, dużą tekturową zakładką. Prezentem  dla świeżo
pasowanych czytelników  były zakładki i kartki z prośbami książki; dla ich rodziców bądź opiekunów  każdego
ucznia  – list podkreślający zalety czytania , zwłaszcza rodzinnego, wspólnego spędzania czasu z ciekawą
książką. Zgodnie ze starym polskim powiedzeniem: „Weź książkę choć w niedzielę, będziesz miał pożytku
wiele”.  

Tekst: Aleksandra Miłowska

                 Zmagania z mową ojczystą”- konkurs biblioteczny 
                            dla uczniów klas siódmych z okazji 
                     Międzynarodowego Dnia  Języka Ojczystego

   Biblioteka Szkoły Podstawowej  nr 2 w Nakle nad Notecią włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego. To coroczne święto obchodzone 21 lutego. Ma służyć promocji języka ojczystego oraz
uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu
codziennym.
   Do czytelni zaproszono siódmoklasistów. Szereg konkurencji  miał  za zadanie przypomnieć wszystkim
zebranym , jak ważny jest szacunek do języka ojczystego, dbałość  o jego poprawne używanie oraz o troska o 
jego  przetrwanie.  Uczestnicy musieli się wykazać  znajomością polskiej  ortografii, gramatyki i frazeologii, w
tym  polskich przysłów; a także stworzyć minisłowniczki polszczyzny używanej przez młodzież.  W skład jury
wchodziły Panie: Aldona Kasprzak,  Elżbieta Lewczyk i  Aleksandra Miłowska.
  Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pierwsze miejsce zajęła drużyna klasy
VII b, w składzie: Tymoteusz  Sobczak, Wiktoria  Konewka i Zuzanna  Czerwińska, drugie miejsce przypadło
 klasie VII d, reprezentowanej przez: Martina  Dycha, Aleksandrę  Kaczmarek i Aleksandrę Kawkę. Na miejscu
trzecim uplasowała się drużyna klasy VII a , w składzie: Maria Karolewska, Julia Karolewska i Julia Bielecka.
Nie mniej zaszczytne czwarte miejsce zajęła klasa VII c. W jej imieniu wystąpiły: Aleksandra Świniarek, Oliwia
Karabasz i Martyna Rzyska. 
A. Miłowska

             PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA 
                  CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
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	Dnia 14 marca 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią, odbyły się „Targi edukacyjne”. Odwiedzili nas przedstawiciele następujących szkół:
	–  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
	–  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu,
	–  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią,
	–  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
	–  Technikum Mundurowe w Mroczy,
	–  Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią.
	Zaproszeni goście zaprezentowali ofertę edukacyjną szkół, profile edukacyjne i kierunki kształcenia. Omówiono specyfikę określonych zawodów poszukiwanych na  krajowym i zagranicznym rynku pracy. Przedstawiono możliwości rozwoju  pasji i zainteresowań oraz zaprezentowano sukcesy uczniów i absolwentów. Uczniowie naszej szkoły otrzymali także ulotki informacyjne oraz zaproszenia na „Drzwi otwarte” szkół.
	Anna Krupińska – pedagog szkolny SP nr 2
	W sobotę, 30 marca, Szkoła Podstawowa nr 2 otworzyła swoje drzwi dla uczniów i rodziców. Na gości czekało wiele niespodzianek. Były gry logiczne i matematyczne, zabawy i piosenki w języku angielskim oraz zajęcia sportowe. W salach przyrodniczych dużym zainteresowaniem cieszyło się sadzenie roślin. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zaproponowali uczniom gry, zabawy, quizy, łamigłówki, stanowiska ze zdrową żywnością oraz zabawy integracyjne. Były również zajęcia plastyczne i techniczne, gry planszowe, zabawy muzyczno-ruchowe. Na każdego czekała tradycyjna słodka niespodzianka - ciasteczko w kształcie "2" - symbolu naszej szkoły oraz pyszne ciasta i babeczki. Rodzice, którzy od września poślą swoje pociechy do Dwójki, mogli zasięgnąć informacji na temat nauki w klasach pierwszych. Akcja "DRZWI OTWARTE" cieszyła się dużym zainteresowaniem i uważamy ją za udaną!
	Monika Stachowska
	VI Gminny Konkurs Pieśni Ludowej  „O Krajeńską Gąskę....”
	pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
	Dnia 30 marca 2019 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią odbył się VI Gminny Konkurs Pieśni Ludowej „O Krajeńską Gąskę” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy  Nakła nad Notecią. Celem konkursu było m.in.:
	- wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej,
	-popularyzacja ludowej kultury muzycznej Krajny i innych regionów kraju,
	-integracja dzieci i młodzieży z różnych stron regionu Krajny wokół wspólnego śpiewania.
	Konkurs odbył się w następujących kategoriach: Przedszkolaki (soliści i zespoły), Klasy I-III (soliści i zespoły). Występy oceniało trzyosobowe jury w składzie: p. Patrycja Cywińska- Gacka, p. Michał Gacka, p. Aldona Kasprzak.
	Dziękujemy bardzo Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 p. Annie Maćkowskiej i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 za ufundowanie nagród i upominków dla dzieci. Dziękujemy także nauczycielom, którzy zaangażowali się w pomoc w organizacji konkursu: p. Annie Maćkowskiej, p. Iwonie Bartoszewicz, p. Monice Stachowskiej. Poniżej wyniki konkursu:
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