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Nagroda dla Alicji z klasy
4C
Mikołajki

W Nowym Roku życzymy Ci:

XI ogólnopolski Konkurs
Wokalno – Recytatorski
Poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
,,Ojczyzną moją jest muzyka…”

12 miesięcy zdrowia,
53 tygodni szczęścia,
8760 godzin wytrwałości,
525600 minut pogody ducha,
31536000 sekund miłości.
-redaktorzy gazetki szkolnej
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W piątek 20 grudnia 2019 roku odbyły
się Jasełka przygotowane przez wolontariuszy
naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali nowoczesną opowieść o Narodzeniu Pana Jezusa. Tego samego dnia, godzinę później odbyło się wspólne kolędowanie całej społeczności szkolnej. Uczniowie ze wszystkich klas zebrali się na sali gimnastycznej. Zaśpiewaliśmy
razem kolędy, pastorałki oraz piosenki świątecznie. Nie mogło zabraknąć takich pozycji
jak: Cicha noc, Przybieżeli do Betlejem czy
Wśród nocnej ciszy.
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W poniedziałek 16 grudnia odbył się
w naszej szkole, w dużej sali gimnastycz12 grudnia 2019 roku byłam w szkole
podstawowej nr 41 po odbiór nagrody za
udział w konkursie informatycznym SCRATCH-JESTEM EKO!
W konkursie zajęłam trzecie miejsce.
Jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ był
to konkurs dzielnicowy do którego zachęciła
mnie pani Sylwia Okrasa-Truba.
Aby wziąć udział w konkursie należało
stworzyć w programie komputerowym quiz lub
plakat dotyczący tego jak ziemia będzie wyglądała za kilkadziesiąt lat.
-Alicja, klasa 4c
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nej, koncert pt.: Mazowsze w sercu

Wolnej

Niepodległej,

przygotowany

przez aktorów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie.
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W naszej szkole również nie zabrakło
znaków obecności Mikołaja. Rada Rodziców
przekazała uczniom upominki – piękne długopisy, które ,jak się domyślamy, dał nam Mikołaj
Bardzo dziękujemy!
W tym szczególnym dniu wiele lekcji
wyglądało inaczej i czuć było „Mikołajową
dłoń”. Samorząd Uczniowski zorganizował akcję wspólnego robienia łańcucha choinkowego, który ozdobił choinkę na szkolnym patio.
Przedstawiamy Wam fotorelację z tego, co
działo się w szkole tego dnia.

Mikołajki, Santa Clausy i Pere Noele
Przychodzi do nas każdego roku o tej samej
porze…
Czekamy wszyscy – ci mali i ci duzi…
A kiedy w kalendarzu pojawia się data 6 grudnia okrzykom radości nie ma końca!
Mikołaj, Santa Clause, Pere Noel…Pod różnymi, pozornie, imionami kryje się osoba przynosząca prezenty dzieciom (i nie tylko im…).
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GRATULUJEMY!

Dwunastego grudnia już po raz jedenasty gościliśmy u nas liczne rzesze miłośników
poezji Patrona Szkoły. Wokaliści i recytatorzy
w czterech kategoriach wiekowych przedstawiali swoje interpretacje „Satyry na bożą
krówkę”, „Strasnej zaby”, „Dzikiej róży”, „Pieśni o żołnierzach z Westerplatte”, „Bajki o
drewnianej głowie” i innych mniej znanych
utworów „Zielonego Konstantego”.
Naszą szkołę reprezentowali: Blanka

Lewandowska, Mariia Halias, Michalina
Świerzowska i Natasza Szymczak w kategorii klas I – III; Natalia Rylska, Klaudia Kra-

kowska i Laura Przepióra w kategorii klas
IV - VI oraz Maja Prak w kategorii klas VII
- VII.
W przesłuchaniach wzięło udział prawie 100 osób. Jury nie miało łatwego zadania.
Nagrodziło i wyróżniło 23 występy. Wśród laureatów znalazły się również nasze uczennice:
Michalina Świerzowska i Klaudia Krakowska.
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