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Szkoła Podstawowa im.
Świętego Jana Pawła II w
Gadce
Gadka 100
27-220, Mirzec
Wydanie specjalne
03/22

            Podsumowanie Tygodnia Kultury Języka 
                                   w naszej szkole

Nasza szkoła włączyła się w
obchody XXX jubileuszowego
Tygodnia Kultury Języka
Polskiego. Zapraszamy do
zapoznania się z relacją z działań,
które odbyły się w naszej
placówce. 

       W numerze:
@ Dzień z pasją
@Konkursy
@Dzień podsumowań
@Dzień Głośnego
Czytania poezji Marii
Konopnickiej
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Więksi czytają mniejszym, czyli Konopnicka
dzieciom
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                               Dzień z pasją

"Dzień z pasją" odbył się 17 marca. Uczniowie,
którzy się zgłosili mogli opowiadać o swoich
pasjach. Były tam sport, motosport, rysunki, lego,
muzyka, śpiew, podróżowanie i czytanie książek.
O pasjach opowiadało ośmioro uczniów  z
rożnych klas:
dwoje uczniów z klasy 3
jedna uczennica z klasy 5
jedna uczennica z klasy 6
jeden uczeń z klasy 7
czworo uczniów z klasy 8

Każdy wspaniale mówił o swojej pasji. Pasjonaci
mieli bardzo dużą wiedzę o swoich
zainteresowaniach. Podkreślali oni, że trzeba
włożyć w swoją pasję dużo wysiłku oraz w
niektórych przypadkach - trochę pieniędzy.

Nadia Pomorska- Rysowanie
Piotr Raczyński- Piłka nożna
Zofia Błach- Pianino
Weronika Minda- Skrzypce
Jakub Cenda- Formuła 1
Mikołaj Rafalski- Lego
Ala Kukla- Śpiew
Amelia Błach- Czytanie
Igor Kozieł- Podróże
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          Konkurs wiedzy o romantyzmie i Adamie       
                                   Mickiewiczu!
                                                                                                                                                                         Z.W

   Dnia 17 marca 2022r. na pierwszej
godzinie lekcyjnej w naszej szkole odbył się
konkurs wiedzy o romantyzmie i życiu
oraz twórczości Adama Mickiewicza.
Udział w nim wzięli uczniowie klasy VIII i
klasy VII: Oskar Kolasa, Natalia Płusa,
Katarzyna Zagajna i Zuzanna Wiatr.

 -I miejsce zajęła Oliwia Gołda,
 -II miejsce zajęła Zuzanna Wiatr,
 -III miejsce zajął Mikołaj Rafalski.

Serdecznie Gratulujemy wszystkim
uczestnikom za chęci i zwycięzcom za
wykazanie się ogromną wiedzą na ten
bardzo ważny dla nas wszystkich temat! 

Rozstrzygniecie konkursu na napisanie
listu lub wiersza o pięknie polskiej
przyrody odbyło się 19 marca na sali 
gimnastycznej. Pierwsze miejsce zdobyła
Weronika Minda kl. 6 (wiersz i list). Drugie
miejsca zajęły  Amelia Błach kl. 8 (list) i
Zosia Błach kl. 5 (list). Trzecie miejsce
zajęły Alicja Klimek kl. 4 (wiersz) i
Karolina Rafalska kl.4 (list). Wyróżnienia
otrzymały Tosia Sieczka kl.4 (wiersz),
Anna Żak kl.4 (wiersz) i Julia
Rozwadowska kl. 6 (wiersz). Uczennice
napisały piękne, ciekawe listy i wiersze. 
Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na napisanie listu lub wiersza "O pięknie
Polskiej przyrody"

                                                                                                                                       Karolina Rafalska
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    Konkurs recytatorski poezji Marii Konopnickiej

                                                                                                                                                           Amelia

  W ramach XXX tygodnia kultury Języka
Polskiego w naszej szkole odbył się 
konkurs recytatorski  poezji Marii
Konopnickiej. Uczniowie klas młodszych
recytowali piękne wiersze poetki. Udział
brali: Zuzanna Piętak , Oliwia Kaluga,
Tymoteusz Iwoła, Antoni
Parszewski, Michał Nowak, Adam Gołda, 
Katarzyna Klusek, Paulina
Potrzeszcz, Radosław Piotrowski, Alicja
Banaszak, Marcelina Banasik, Nadia
Pomorska, Iga Parszewska, Maja Cenda,
Julia Kaluga, Michał Minda. 

 Uczniowie doskonale poradzili sobie z
recytowaniem niełatwych wierszy. Na zakończenie
otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
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                                                             PODSUMOWANIE

                                                                                                                    Natalia Płusa, Martyna Zakrzewska

 

W ramach podsumowania wszystkich
działań XXX Tygodnia Kultury Języka
Polskiego uczniowie klasy 7 i 8
przygotowali prezentacje przybliżające
twórczość Adama Mickiewicza (klasa 8)
oraz Marii Konopnickiej (klasa 7). 
      Wręczono nagrody dla zwycięzców w
konkursach, które odbywały się w ciągu
tygodnia.
      Cały tydzień był pełen atrakcji i
przepełniony pozytywną energią. Mamy
nadzieję na kontynuację w przyszłym
roku.
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