Święto Szkoły

{slimbox images/stories/pliki/swietoszk2014/sw1_1.jpg,images/stories/pliki/swietos
Maj to miesiąc urodzin Patronki naszej szkoły, Marii Konopnickiej, dlatego co
roku o tej porze obchodzimy Święto Szkoły i podczas uroczystej akademii
staramy się uczcić jej pamięć. Tegoroczna uroczystość miała miejsce 28
maja.

Uczniowie zaprezentowali ciekawe widowisko przybliżające życie i
twórczość tej wielkiej poetki i patriotki. {slimbox images/stories/pliki/sw

Paweł Dereń z klasy III B zagrał ucznia, który chce jak
najwięcej dowiedzieć o Marii Konopnickiej, zaś w rolę
bohaterki dnia wcieliła się jego koleżanka z klasy,
Elżbieta Pietryka
. Podczas przedstawienia została uroczyście
odśpiewana
Rota
,
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obejrzeliśmy również barwną adaptację sceniczną
fragmentu utworu O krasnoludkach i sierotce Marysi w
reżyserii
p. Agnieszki Glazer
i w wykonaniu uczniów klasy V,
a także recytację znanych i lubianych wierszy, takich
jak „Stefek Burczymucha” czy „Pieśń o domu”. Z kolei
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uczniowie klasy VI B i IV pod opieką
p. Haliny Błaż
przedstawili trzy scenki objęte wspólnym tytułem
„Nasze wady narodowe”,

będące ilustracjami wierszy: Muchy samochwały, Na
zasadzce
i
W szkole
. Specjalnie na tę okazję uczennica III B gimnazjum,
Dorota Cyparska
, przygotowała prezentację multimedialną pt.
Maria Konopnicka Patronka naszej szkoły.
Ponadto usłyszeliśmy w wykonaniu chóru pod
kierunkiem
p. Mieczysława Dąbrowskiego
takie utwory jak:
Tak bardzo się starałem
i
Mniej niż zero
.
Występ ku czci Patronki uświetnił również układ
taneczny w wykonaniu „Tęczowych Nutek” z klasy II
A pod opieką
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p.
Elżbiety Wolańskiej
oraz występ zespołu instrumentalno-wokalnego
RECKLESS, w którego skład wchodzą utalentowani
muzycznie gimnazjaliści:
Adriana Wacek, Natalia Łuczycka, Paweł Dereń i
Michał Froń
.
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Wykonali oni dwa utwory: Kryptonite z repertuaru zesp
ołu „3 Doors Down” i
Radioactive
grupy „Imagine Dragons”.
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Na koniec uczniowie klasy VI A przygotowani przez
p. Małgorzatę Piróg
przedstawili kabaret ukazujący szkołę na wesoło.

Podczas akademii zostały również wręczone
nagrody laureatom konkursu pt. „Życie i
Twórczość Marii Konopnickiej”, nad którym
pieczę sprawowały p. Małgorzata Piróg i p.
Agnieszka Korfanty.
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I miejsce zajęła uczennica klasy VI A Nata
lia Wolanin
, II
Klaudia Gładysz
z klasy VI B, zaś na III miejscu uplasowali
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się
Weronika Sobota
z klasy V i
Wojciech Mrozek
z klasy IV.

Gratulujemy zwycięzcom, ponieważ
trzeba było wykazać się sporą wiedzą
na temat naszej Patronki.

Ten niezwykły dzień po raz kolejny
uświadomił nam, że możemy być
dumni z naszej Patronki nie tylko
autorki mądrych wierszy oraz
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książek dla dzieci, ale także
wrażliwej i zaangażowanej w życie
społeczne patriotki, od której wiele
mogą się nauczyć również
współcześni Polacy.
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