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1. Sukces uczennicy Vb w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
2. Spektakl "Ania z Zielonego Wzgórza" w Teatrze Zagłębia
w Sosnowcu
3. Gminny Konkurs Mitologiczny
4. Gminny Konkurs Recytatorski "Mały OKR"
5. Pierwszy Dzień Wiosny i Zawody Balonowe
6. Międzynarodowy Dzień Teatru
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Sukces uczennicy Vb w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim
Uczennica klasy Vb Julia Sobczyk zajęła III miejsce w konkursie literackim o zasięgu
ogólnopolskim „Świąteczne zda(e)zenie”. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie
opowiadania o tematyce bożonarodzeniowej z wykorzystaniem odpowiedniego słownictwa.
Zadanie nie było łatwe, gdyż każdy autor musiał w swojej pracy ująć kilkanaście słów i wyrażeń
(podanych przez organizatora) w niezmienionej formie. Konkurs cieszył się jednak dużym
zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły – wysłano ponad 20 prac. Szczęście
uśmiechnęło się do jednej uczennicy – Julii. Należy nadmienić, że dziewczynka od klasy
czwartej chętnie uczestniczy w różnych konkursach literackich. Gratulujemy więc zwycięstwa
i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach, do których już się przymierza.
Powodzenia!
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Spektakl "Ania z Zielonego Wzgórza"
w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu
5 lutego uczniowie klas szóstych mieli
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Gminny Konkurs Mitologiczny
7 lutego po raz 15 przystąpiliśmy do udziału w Gminnym Konkursie Mitologicznym, którego
organizatorem była Szkoła Podstawowa w Dąbiu.
Naszą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół o nazwie „Boscy” w składzie Maksymilian
Drenda, Oliwia Klamka, Wiktoria Wlazło - uczniowie klasy VA.
Uczestnicy wystąpili w antycznych kostiumach bogów greckich. Konkurs wymagał od
uczestników doskonałej znajomości mitów greckich i związków frazeologicznych. Uczniowie
musieli rozpoznać atrybuty bogów, rodzinne powiązania oraz wykazać wiedzę na temat
obrazów z bohaterami mitologicznymi.
Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce! Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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Gminny Konkurs Recytatorski
"Mały OKR" M
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Eliminacje Konkursu Recytatorskiego
„Mały OKR”.
Z naszej szkoły uczestniczyło 5 uczennic
z klas I – V: Lena Ziewacz z klasy Ib,
Nadia Simut z kl. II, Maja Kalika i Kaja
Ciszewska z klasy IVb oraz Zofia
Zgajewska z kl. Vb. Dziewczynki z klas
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Pierwszy Dzień Wiosny i Zawody Balonowe
Wiosna – długo wyczekiwana, kolorowa, ciepła i radosna. Nic więc dziwnego, że na pierwszy
dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem, a dzień ten wzbudza wiele emocji.
Gdy wreszcie nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić, a pomysłów na powitanie wiosny jest
bardzo wiele.
W tym roku 21 marca w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach obchodziliśmy w sposób
urozmaicony, ciekawy i kolorowy, gdyż już od rana uczniowie przemykali po korytarzach w
zielonych koszulkach, a dziewczynki posiadały kwiatowe akcenty we włosach. Uczniowie
klas I a oraz I b postawili na tradycje. W związku z tym przygotowali tradycyjną i bardzo
kolorową Marzannę. Z głośnymi okrzykami, odstraszającymi zimę oraz wesołymi piosenkami
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obrzędowymi udali się nad pobliską rzeczkę, do której wrzucili pradawny symbol mijającej
zimy. Upewniwszy się, że Marzanna popłynie za morza uczniowie mogli spokojnie powrócić
do szkoły z zielonym gaikiem. „Ku – ku , ku – ku , precz zimo zła” – śpiewali
pierwszoklasiści, oznajmiając tym samym, iż wiosna zagościła już na dobre.
Ten wyjątkowy dzień umiliły także występy uczniów, na które złożyły się wiersze i piosenki o
wiośnie oraz jedyny w swoim rodzaju pokaz mody ekologicznej. Projektanci z klas IV – VI
okazali się bardzo kreatywni, przygotowali stroje wyszukane, kolorowe i precyzyjnie
wykonane. Dziewczynki z klasy Ia zatańczyły taniec budzących się do życia kwiatów, a
starsze uczennice zaprezentowały układ z kolorowymi szarfami.
Punktem kulminacyjnym wiosennej imprezy był już 10 finał zawodów balonowych. Ponad
dwieście zielonych balonów poleciało w górę zwiastując w ten sposób nadejście wiosny.
Było wesoło, niezwykle kolorowo … i bezpiecznie, bowiem każdy z uczniów otrzymał
kamizelkę odblaskową w ramach akcji „Dobrze Cię widzieć” współfinansowanej przez
Fundusz Sprawiedliwości.
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Międzynarodowy Dzień Teatru
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uczniowie klasy VIa wzięli udział w przeglądzie
małych form teatralnych "Melpomena 2019". Przedstawili sztukę opartą na mitologii greckiej
pt. " Sąd nad Syzyfem".Jury doceniło talent i zaangażowanie młodych aktorów i wyłoniło trzy
"osobowości teatralne" - Maja Polak, Julia Kusak, Karolina Furgalska. Nagrodę specjalną za
wykonanie plakatu otrzymała Klara Kiszka. Choć nie wszyscy mogli zostać nagrodzeni, to
cała grupa zasługuje na wielkie uznanie!
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