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STYPENDIADA

WCZESNOSZKOLNA

W dniach 7 – 10.12 uczniowie z klas 2 i 3 brali udział w
Ogólnopolskim konkursie Stypendiada Wczesnoszkolna,

organizowanym przez firmę edukacyjną „Orzeł”. Ze względu na
pandemię konkurs odbywał się w formie online.  Składał się z 4
części: konkurs czytelniczy „Abecadło”, konkurs ortograficzny

„Ortografek”, konkurs matematyczny „Plusik”, konkurs plastyczny
„Plastuś”, w którym uczniowie mogli wykonać następujące prace:

pocztówkę mikołajkową, walentynkę, zaproszenie urodzinowe i
znaczek pocztowy. Łącznie do wszystkich konkursów zapisało się

67 uczniów.  Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki!
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Na początku grudnia w naszej szkole odbył się

Szkolny Konkurs wiedzy o Prymasie Stefanie Wyszyńskim
i  Jasnej Górze dla klas 6-8.

Celem konkursu było
1.Poznanie życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
2.Uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła i Ojczyzny.
3.Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami, które pozytywnie zapisały się w historii Polski
4. Poznanie historii najważniejszego polskiego sanktuarium na Jasnej Górze.

Uczniowie pisali konkurs online oto lista zwycięzców:
Julia Korytkowska kl. VIII A
Mateusz Sztenger kl. VIII A
Nadia Żołnierek kl. VIII A
Blanka Białek  kl. VIII B

Wiktoria Jarnuczak kl. VIIII B
Lena Kawiorska kl. VIII B

Wiktoria Paś kl. VIII B
Monika Rój kl. VIII B

Joanna Pawelczak kl. VIII B
Marcin Donaj Kl. VIII C

Katarzyna Królska kl. VIII C
Weronika Smolibocka kl. VIIIC

Adam Grześkowiak kl. VI F
Arkadiusz Jerzy kl. VI F
Angelika Hofa kl. VI F
Max Gumula kl. VI E

Przemysław Judkowiak kl. VI E
Olaf  Raczkiewicz kl. VI E

Szymon Wojciechowski kl. VI E

                                                                       Autor Zuzanna Dziechcierewicz
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ZIMOWA  POEZJA

Zimowa noc
Julian Tuwim

Świat w uroczystym śpi skupieniu.
Śnieg drobnym pyłem srebra prószy.
Słuchajmy w ciszy i milczeniu
Mistycznych pieśni naszej duszy.

Kładzie się długa noc zimowa 
Na lśniące bielą pól kobierce. 
Noc szepce nam tajemne słowa, 
Że mamy jedno wspólne serce.
Módlmy się... Cisza uroczysta, 
Jak rozmodlony tłum w kościele... 
Miłości mej symfonia czysta 
Po polach w dal się śniegiem ściele...
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Zima
                  Maria Konopnicka

Na sza zima bia ła,
Chu s tą się odzia ła,
Idzie, idzie do nas w go ści,
W srebr nych bla skach cała!

Wło ży ła na czo ło,
Księ ży co we koło,
Lecą z płasz cza gwiaz dy zło te,
Gdy po trzą śnie połą.

Z lodu ber ło trzy ma,
Tchu, ni gło su nie ma,
Idzie, idzie, smut na, ci cha,
Ta kró lo wa zima!

Idzie mar twą nogą,
Wy iskrzo ną dro gą,
Po sta nę ły rze ki mo dre,
Do mo rza nie mogą.

Gdzie stą pi, gdzie sta nie,
Sły chać na rze ka nie:
— Oj bied ne my kwia ty, tra wy
Co się z nami sta nie! —

Przed nią tu man leci,
Stra szy małe dzie ci...
A my da lej do ko mi na:
Nie pu ścim wa sze ci!

Zimowy, biały sen

Leopold Staff

W mój park, ubie lon śnież nym zimy kwie ciem,
Przyj dziesz wśród ci szy nocy księ ży co wej
I wte dy z wiel kich pła tów snie gu sple ciem
Wień ce na na sze za my ślo ne gło wy;
A gdy mi du szę mi ło ścią wzbo ga cisz,
Pój dzie my błą dzić gdzieś wśród sen nych za cisz,
Gdzieś w oszro nio ne sre brzy ście za to ki,
Gdzie w lo dach pło ną tę czo we świa teł ka,
Gdzie ser cem spo kój owła da głę bo ki,
Gdzie du sza ni g dy pła czem smut ku nie łka.

Wiem, że nie próż no bie gnę w dal oczy ma,
Bo ty mu sisz, ja sna i świe tla na.
A przyj dziesz zimą, boś nie po ka la na,
A taka czy sta i bia ła jak zima.
Po mlecz nej dro dze gwieź dzi ste go mia łu,
Któ ry mróz roz siał dia men tów iskrzy cą
Po śnież nej rów ni roz rzut ną pra wi cą,
Przyj dziesz z od da li, ci cho i po ma łu.

Ale ją bia łą, ośnie żo ną bie ży
Jo deł, zie le nią mło dych, rząd po dwój ny:
Każ dej ga łę zi wa chlarz won ny, świe ży
Obar czon w śnie gów osia dłych puch buj ny:
Cze ka ją jo dły dzie wi cze i mło de,
Mi ło ści mo jej dzier żąc kwia ty bia łe,
By za twą czy stość, za two ją uro dę
Siać je od stóp twych w hoł dzie, na twą chwa łę.

Mróz, bia ły oj ciec zimy, sta rzec siwy,
Skra da się w sio ła przez śnie go we niwy,
Pod cho dzi milcz kiem pod uśpio ne cha ty
I w prze cu dow ne, fan ta stycz ne kwia ty
Ma lu je okien szy by srebr nym szro nem...
A lu dzie rano okiem zdzi wio nem
Spoj rzą na szy by, gdzie kwia ty za klę te
Sre brzą się szczę ścia mego sło wa świę te...
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