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                                                     UWAGA !!!
                                                     Nie wyłoniono zwycięzcy w konkursie  

                                                       ''Moja najpiękniejsza choinka domowa''

                                         Zapraszamy Was do wzięcia udziału w nowym konkursie na         

                        

                                                  ''Najśmieszniejsze zdjęcie z ferii zimowych''.        

                                         Termin nadsyłania zdjęć - do 21 lutego 2020  na adres:               

                                                                                                    naszadziesiatka@wp.pl

                                            Czekają atrakcyjne nagrody i upominki rzeczowe.
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                Spotkanie autorskie
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W dniu 16 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z 
Agnieszką Glapiak autorką książki  pod tytułem
"Legenda o Lesznie''.
Książka jest akcentem związanym z  obchodami 
100- lecie powrotu Leszna do Macierzy. 
Wybrałam się na spotkanie z moją klasą i panem od
języka polskiego.  Na początku oglądaliśmy
przedstawienie kukiełkowe, w  którym nawiązano do
treści książki.  
Na koniec każdy otrzymał publikację wraz  z               
autografem autorki i wykonaliśmy wspólne zdjęcie.
            TO BYŁO WSPANIAŁE PRZEŻYCIE!    MB.   
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        Przybieżeli do Betlejem... - zaśpiewaj z nami 
                                   przegląd kolęd 

W dniu 17 stycznia, jak co roku odbył się przegląd
kolęd w naszej szkole.
Każda klasa miała przygotowaną inną kolędę lub
pastorałkę. 
Uczniowie  zaangażowali się, także w oprawę
sceniczną występów. 
Wspaniała, profesjonalna choreografia, dopracowana
do szczegółów była kolejnym atutem.
Nie wyłoniono zwycięzce, gdyż przegląd z założenia
nie jest konkursem.
To cudowne chwile dla każdego, które można spędzić
wśród innych uczniów z naszej szkoły oraz
zaprezentować się w aranżacji znanych kolęd.
Atmosfera jak zawsze była przepełniona entuzjazmem
nie tylko występujących, ale także bijącym z widowni,
która gromkimi brawami nagradzała wszystkich
występujących.
Za rok spotkamy się ponownie, by znowu wspólnie
celebrować ten wyjątkowy czas pieśni. 
                                                        Michalina 

.. ..



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 2 01/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plNasza Dziesiątka

        Leszno - obchody 100 lecia         
            powrotu do Macierzy

.

17 stycznia 2020 odbyły się obchody 100 rocznicy
powrotu Leszna do Macierzy.To ważny czas dla
naszego miasta i dla nas. Wspominając cofamy się
pamięcią do stycznia 1920 roku, kiedy to wojska
niemieckie opuszczają Leszno,a na wieży ratuszowej
umieszczono godło narodowe i przygotowywano się
do przyjęcia wojsk polskich.Jaka ogromna radość
zapanowała na ulicach miasta, dziś tę radość
przeżywamy i my. Minęło wiele lat zanim nasi
przodkowie odbudowali miasto po zniewoleniu. 
Dzięki nim nasze Leszno jest dla nas domem, małą
Ojczyzną. "Zgoda i jedność dla dobra prawdziwej dla
Leszna i Ojczyzny niech na zawsze tu zapanuje" to
słowa odezwy generała Józefa Dowbora-Muśnickiego
wygłoszone do mieszkańców 100 lat temu. Niech nie
tracą na ważności nigdy i wciąż przypominają.         
                                                  Olaf
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