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W ostatnim tygodniu września w klasach trzecich podczas zajęć świetlicowych 

rozegrano „Turniej Piłki Nożnej - Jesień 2014” o tytuł najlepszej drużyny klasowej. 

Rozegrano 10 spotkań w formie ligowej. Piłkarze drużyn klasowych wykazali się dużą 

determinacją oraz umiejętnościami gry zespołowej. Należy również podkreślić, że  

w rozgrywkach uczestniczyli zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Po podliczeniu wyników 

miejsca na podium zajęły: 

 I miejsce - klasa III G; 

 II miejsce - klasa III B; 

 III miejsce - klasa III A. 

 Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

 



 

 



  



Dnia 3 października 2014 odbył się pierwszy „Świetlicowy quiz tematyczny” 

sprawdzający wiedzę trzecioklasistów z tematów takich jak: „Bezpieczna droga do szkoły”, 

oraz „Dbamy o nasze otoczenie”. 

Przedstawiciele klas wykazali się wiedzą oraz umiejętnościami współpracy zespołowej 

podczas rywalizacji w konkursie. Po podliczeniu punktów wyniki przedstawiają się 

następująco: 

 I miejsce  - klasa III E; 

 II miejsce  - klasa III G; 

 III miejsce ex aequo - klasa III B oraz klasa III C. 
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Jesień niesie ze sobą mnóstwo wspaniałych darów. Korzystając z tej okazji po raz 

pierwszy zaproponowano konkurs na najciekawszą kompozycję jesienną z owoców i warzyw. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Zaprezentowano wiele oryginalnych i 

ciekawych prac wykonanych z wykorzystaniem skarbów przyrodniczych tej pory roku.  

Wszystkie zaprezentowane prace nagrodzono, a uczestnikom rozdano dyplomy, 

wyróżnienia, podziękowania i nagrody. 

 

I miejsce 

Matylda Kamyk 

Oliwia Szydlik 

Weronika Seliga 

II miejsce 

Maya Sobczyk 

Martynka Kos 

Patrycja Gładyś 

III miejsce 

Gabriela Pietryka 

Antoni Kaliś 

Wojciech Fryc 

Wyrożnienia: 

Małgorzata Czarnota 

Kinga Mandziuk 

Aleksandra Mazur 

Oliwia Śleszyńska 

Maja Krupa 

Agata Masica 

 

Podziękowania: 

Zuzanna Winiszewska 

Julia Krajewska 

Julia Komorowska 

Kinga Mucha 

 

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom z klas III bardzo dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. 

 

 

 

 





 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



  





 


