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Z dumą o naszych sukcesach w roku szkolnym 20/21
Witamy kolegów i koleżanki oraz wszystkich sympatyków naszej szkoły!

Jak minęły wakacje? Mam nadzieję, że każdy solidnie
odpoczął. Szykuję się kolejny pracowity rok szkolny! Zanim
jednak rozpoczniemy tegoroczną przygodę, należałoby
podsumować osiągnięcia naszych uczniów w poprzednim roku
szkolnym. Było ich niezwykle dużo mimo ogromnych trudności
związanych z pandemią i zdalnym nauczaniem. Zapraszam do
przeczytania! Pozdrawiam, Wasza koleżanka z VIII klasy :)

Osiągnięcia w konkursach plastycznych
Uczniowie
naszej
szkoły
wykazali
się
niesamowitą
kreatywnością i oryginalnością w konkursach plastycznych.
Dowodem na to jest liczba zajętych miejsc w konkursach
wymienionych poniżej!
„Kolorowa Palma Wielkanocna"
Natalia Stańczyk kl.7 – I miejsce (kat. III)
Kornelia Giermek – I miejsce (kat. II)
Oliwia Lasoń kl.7 - II miejsce (kat. III)
Milena Shavriach kl.6 - wyróżnienie (kat. II)
„Wojennym szlakiem przez historię..."
Amelia Stańczyk kl.7 - II miejsce (kat. klasy VII - VIII)
„Świąteczne życzenia z Gminy Alwernia"
Oliwia Lasoń kl.7 - II miejsce (kat. III)
„Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater Niezłomny”
Natalia Stańczyk kl.7 - wyróżnienie

Osiągnięcia w konkursach sportowych
Konkursów w kategorii sportowych nie było dużo. W
rzeczywistości, odbył się tylko jeden ale i w nim udało się
wywalczyć nagrodę.
„Sprawni jak żołnierze”
Reprezentacja dziewczyn : Amelia Shavriach kl.8 ,
Zuzanna Wolarek kl.8 , Natalia Stańczyk kl.7 , Amelia
Stańczyk kl.7 – II miejsce (kat. dziewcząt)
Osiągnięcia w konkursach muzycznych
Nasza koleżanka z 6 klasy, Kornelia
Giermek, reprezentowała naszą szkołę w
konkursach muzycznych. Oto co udało jej
się zająć.
„Najpiękniejsza Piosenka o Miłości"
V miejsce
„Konkurs Piosenki Angielskiej
Merry Christmas Everyone"
I miejsce
FADiM 2021
I miejsce w kategorii: forma muzyczna – (Szkoła Podstawowa kl. IV-VI)

Osiągnięcia w konkursach recytatorskich
W poprzednim roku szkolnym konkurs recytatorski odbył się
trochę inaczej ze względu na pandemię. Biorący udział musieli
wysłać film swojej recytacji. Udział wzięły uczennice: Natalia
Stańczyk kl.7, Kornelia Giermek kl.6 , Milena Shavriach kl.6 ,
Amelia Shavriach kl.8 i Milena Stańczyk kl.6 . Zajęcie miejsca
w etapie miejsko-gminnym oznaczało awans do etapu
powiatowego. Z niego zaś, można było się dostać do finalnego
etapu – etapu wojewódzkiego.
Etap miejsko-gminny
Milena Stańczyk kl.6 - I miejsce (kat. IV - VI)
Etap powiatowy
Milena Stańczyk kl.6 – III miejsce (kat. IV - VI)
Finał - Etap wojewódzki
Milena Stańczyk kl.6 – wyróżnienie (kat. IV - VI)

Konkurs na szkolnego mistrza ortografii
Który uczeń jest mistrzem w pięknej sztuce ortografii? By się
tego dowiedzieć chętni zawodnicy podjęli się napisania
trudnego dyktanda. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach –
klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII. Nagrodą był prestiżowy
tytuł „Szkolnego Mistrza ortografii”.
Kategoria IV - VI
Mistrz : Tomasz Celej kl. VI
Wicemistrz: Zofia Bielak kl. V
Kategoria VII - VIII
Mistrz : Zuzanna Wolarek kl. VIII
Wicemistrz: Weronika Pieniążek kl. VIII

Konkurs „Patria Nostria”

Troje uczniów klasy 7, Kacper Lasoń, Oliwia Lasoń oraz
Natalia Stańczyk wzięło udział w światowym konkursie „Patria
Nostria”. Polegał on na przygotowaniu krótkiego filmu lub
animacji o ważnym wydarzeniu w historii Polski. Nasi
reprezentanci znaleźli się w pierwszej 40 – ce. Zostali
zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród do filharmonii.
Gratulujemy ogromnego sukcesu. Animacje można obejrzeć na
stronie szkoły :) .

Dziękuję za obejrzenie gazetki!

Życzę świetnych ocen, nieskończonej motywacji i siły oraz samych
sukcesów w konkursach!

Powodzenia w roku szkolnym 21/22!

