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ODWIEDZIŁ NAS MIKOŁAJ

Dnia 06.12.2022 r. naszą szkołę
odwiedził Mikołaj, który nie zapomniał
o nikim. Prezenty otrzymali wszyscy
uczniowie, nauczyciele oraz obsługa i
administracja. Przed otrzymaniem
prezentu niektórzy uczniowie śpiewali

piosenki oraz mówili wierszyki.
Tegoroczne Mikołajki nie byłyby
możliwe, gdyby nie wsparcie
finansowe Rady Rodziców. Za w/w
pomoc bardzo dziękujemy.

Samorząd Uczniowski

1



MIKOŁAJKI  KLAS  TRZECICH

Klasy trzecie były na wycieczce w
Gorzowie. Wyjazd był zorganizowany
w ramach klasowych mikołajek. Dzieci
uczestniczyły w przedstawieniu
zrealizowanym w formie musicalu pt.
,,Piękna i Bestia”. Wspaniała muzyka,
dużo śpiewu i tańca oraz stroje i
scenografia na pewno zostaną na
długo w pamięci. Spektakl wypadł
świetnie, tym bardziej, że mieliśmy
doskonały kontakt z aktorami
przemieszczającymi się po scenie i

widowni, gdyż siedzieliśmy w
pierwszych rzędach. Wielką radością
dla nas było pojawienie się na scenie
po spektaklu Świętego Mikołaja, a
nawet … dwóch. Byliśmy pierwszymi,
którzy go powitali i otrzymaliśmy
słodkie upominki. Potem odwiedziliśmy
KFC i tu zjedliśmy przygotowany dla
nas posiłek ufundowany przez
rodziców. Pełni wrażeń wróciliśmy do
Dębna.

Wychowawczynie klas trzecich

KONKURS  KOLĘD 2022

Kultywując bożonarodzeniowe
tradycje, nasza szkoła po raz kolejny
cieszyła się świątecznym klimatem w
czasie corocznego Konkursu Kolęd.
Konkurs odbył się 14 grudnia.
Oceniane było nie tylko w wykonanie

kolędy, ale również przygotowanie
strojów nawiązujących do świąt
Bożego Narodzenia. Wśród klas 1- 3
zwycięzcami zostali następujący
uczniowie:

Klasy pierwsze:
1 miejsce - Maksymilian Cygan 1b
2 miejsce - Hubert Różański 1b
3 miejsce - Róża Strychaluk 1a
Wyróżnienia:
Pola Szkadun 1a, Julia Zając 1b.
Klasy drugie:
1 miejsce - Borys Brocki 2b
2 miejsce - Jakub Kula 2a
3 miejsce - Alexander Urbanowski kl
2a

Wyróżnienia:
Aleksander Kruszak 2b, Mikołaj
Witkowski 2b

Klasy trzecie:
1 miejsce - Aleksandra Bałko 3a
2 miejsce - Hanna Korczak 3b
3 miejsce - Liwia Kopaszewska 2a
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Wyróżnienia: Maksymilian Psiuk 3b,
Alicja Harmider 3a, Lena
Jaździkowska 3b.
Dziękujemy uczestnikom oraz
wszystkim, którzy zaangażowali się w

przygotowanie oraz przeprowadzenie
konkursu. Zapraszamy za rok!

Organizatorzy

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,ŚWIATŁO ŁUKASIEWICZA”

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy
wiadomość, że czwórka chłopców
naszej szkoły otrzymała nagrody i
dyplomy w konkursie międzyszkolnym

pt. ŚWIATŁO ŁUKASIEWICZA.
Organizatorem konkursu był Zespół
Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w
Dębnie.

A oto wyniki:

I MIEJSCE  - Michał Stefanowicz z 3a
III MIEJSCE - Szymon Stefanowicz z
4c

WYRÓŻNIENIA
Karol Stefanowicz z klasy 8a
Michał Głodny z klasy 3a

GRATULUJEMY!

Monika Kubica
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ZŁOTA  RYBKA

Dnia 18 listopada 2022 r. bibliotekę
szkolną odwiedziły dzieci z
Przedszkola nr 2 im. Stanisławy
Modrzejewskiej w Dębnie. Grupa
pięciolatków z wychowawczynią panią
Agatą Kuchar została zaproszona na
inscenizację bajki pt. „Złota Rybka”.
Bajkę przygotowały z nauczycielem
bibliotekarzem uczennice z klasy 6a z
okazji obchodów Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Dzieci
obejrzały także wystawę prac
plastycznych uczniów „Mój ulubiony
bohater książkowy” i trafnie rozpoznały
bohaterów oraz odgadywały tytuły.
Zatrzymaliśmy się także przy
wystawie pt. „Dawne formy książki”,
przygotowanej przez uczniów z klas
czwartych. Przedszkolaki dowiedziały
się o materiałach, na których
zapisywano teksty jeszcze przed
wynalezieniem papieru. Następnie
dzieci obejrzały przygotowane przez
nasze szóstoklasistki przedstawienie.
Na pamiątkę spotkania pięciolatki
otrzymały kolorowankę i zostały

poczęstowane cukierkami. Pani Agata
Kuchar także przygotowała dla nas
niespodziankę. Otrzymaliśmy pisemne

podziękowanie za zaproszenie i piękny
występ „okraszony” gromkimi brawami.

Renata Kunisz
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