Ferie zimowe tuż, tuż

Ferie zimowe tuż, tuż, a śniegu nie ma. Klasa II a postanowiła 08 lutego zaczarować
pogodę i przygotowała inscenizację pt.,, Humory Zimy”.

Czy pani Zima jest zła i okrutna? Czy ma humory i nie lubi ludzi?

Na te i wiele innych pytań mogli uzyskać odpowiedź bardzo licznie zgromadzeni w szkole widzo
wie uczestniczący w inscenizacji teatralnej. Dzieci pod czujnym reżyserskim okiem pani Anny
Zięteckiej dowodziły, że pani Zima wcale nie jest zła, a zimowe zabawy sprawiają wiele radości
i są źródłem wielu niezapomnianych przeżyć. Postać pani Zimy, z aktorskim zacięciem
odegrana przez Zuzię, wzbudziła dużo pozytywnych uczuć. W inscenizacji przeplatanej
zimowymi piosenkami oraz tańcem śnieżynek w pomysłowych kostiumach dzieci miały okazję
wykazać się znajomością sztuki teatralnej: wyrażania emocji za pomocą brzmienia głosu,
wyrazu twarzy i gestów. Na ogromne brawa zasłużył – bałwanek, w którego wcieliła się
Agnieszka. Uczniowie pokazali, że można pokonać naturalną w tym wieku nieśmiałość i
wykazały się umiejętnością współpracy w zespole. Podziękowania należą się także:
RODZICOM za zaangażowanie w przygotowaniu przepięknych strojów dla swoich dzieci.
Aktorzy pokazali różne oblicza Zimy, może ta prawdziwa usłyszy i sypnie śniegiem, aby ferie
były udane i żeby ten wolny czas wykorzystać na odpoczynek na świeżym powietrzu
urządzając bitwy na śnieżki, lepienie bałwana, jazdę na łyżwach, sankach i nartach pamiętając
zawsze o bezpieczeństwie. Dzień wcześniej wszyscy uczniowie z klas I- III otrzymali kamizelki
odblaskowe, które zapewnią ich widoczność a zarazem zwiększą bezpieczeństwo. Na koniec
spotkania pani dyrektor Bogumiła Wińska wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Anną
Marciniuk wręczyły nagrody i dyplomy uczestnikom Szkolnego konkursu,, I dziewczyny i
chłopaki wiedzą co to zdrowe smaki” zorganizowanego przez panią Małgorzatę Rogoźnicką i
panią Annę Ziętecką, w którym wzięło udział 30 uczniów.
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I miejsce zajęła Agnieszka Bandzarewicz klasa II a

II miejsce Natalia Kunc klasa II a

III miejsce Wojciech Jaśkiewicz klasa II b

Wyróżniena:

Emilia Marciniuk klasa II a

Lena Hajbos klasa II b

Zuzanna Kościuczyk klasa II b

Lena Cybulska klasa Ia

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!
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