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06.12. 2011 roku świetlica szkolna zorganizowała wewnątrz świetlicowy konkurs muzyczny na 06.12. 2011 roku świetlica szkolna zorganizowała wewnątrz świetlicowy konkurs muzyczny na 06.12. 2011 roku świetlica szkolna zorganizowała wewnątrz świetlicowy konkurs muzyczny na 06.12. 2011 roku świetlica szkolna zorganizowała wewnątrz świetlicowy konkurs muzyczny na 

„Najpiękniej zaśpiewaną kolędę”.„Najpiękniej zaśpiewaną kolędę”.„Najpiękniej zaśpiewaną kolędę”.„Najpiękniej zaśpiewaną kolędę”.    

Tego dnia podczas kolędowania atmosfera była bardzo świąteczna i ciepła mimo pochmurnej pogody za Tego dnia podczas kolędowania atmosfera była bardzo świąteczna i ciepła mimo pochmurnej pogody za Tego dnia podczas kolędowania atmosfera była bardzo świąteczna i ciepła mimo pochmurnej pogody za Tego dnia podczas kolędowania atmosfera była bardzo świąteczna i ciepła mimo pochmurnej pogody za 

oknem. Kolędyoknem. Kolędyoknem. Kolędyoknem. Kolędy    w wykonaniu dzieci rozbrzmiewały w całej świetlicy. w wykonaniu dzieci rozbrzmiewały w całej świetlicy. w wykonaniu dzieci rozbrzmiewały w całej świetlicy. w wykonaniu dzieci rozbrzmiewały w całej świetlicy.     

Jury miało „ciężki orzech do zgryzienia ”aby spośród wszystkich dzieci biorących udział w naszym Jury miało „ciężki orzech do zgryzienia ”aby spośród wszystkich dzieci biorących udział w naszym Jury miało „ciężki orzech do zgryzienia ”aby spośród wszystkich dzieci biorących udział w naszym Jury miało „ciężki orzech do zgryzienia ”aby spośród wszystkich dzieci biorących udział w naszym 

konkursie wybrać laureatów. Po burzliwych naradach komisja wyłoniła następujących laureatów:konkursie wybrać laureatów. Po burzliwych naradach komisja wyłoniła następujących laureatów:konkursie wybrać laureatów. Po burzliwych naradach komisja wyłoniła następujących laureatów:konkursie wybrać laureatów. Po burzliwych naradach komisja wyłoniła następujących laureatów:    

Klasy pierwsKlasy pierwsKlasy pierwsKlasy pierwsze:ze:ze:ze:    

I miejsce Karol KacprzakI miejsce Karol KacprzakI miejsce Karol KacprzakI miejsce Karol Kacprzak    

II miejsce Patrycja UmińskaII miejsce Patrycja UmińskaII miejsce Patrycja UmińskaII miejsce Patrycja Umińska    

III miejsce Paula WiśniewskaIII miejsce Paula WiśniewskaIII miejsce Paula WiśniewskaIII miejsce Paula Wiśniewska    

Klasy starsze:Klasy starsze:Klasy starsze:Klasy starsze:    

I miejsce Natasza SokolnickaI miejsce Natasza SokolnickaI miejsce Natasza SokolnickaI miejsce Natasza Sokolnicka    

II miejsce Natalia KierzkowskaII miejsce Natalia KierzkowskaII miejsce Natalia KierzkowskaII miejsce Natalia Kierzkowska    

III Dorian BawolskiIII Dorian BawolskiIII Dorian BawolskiIII Dorian Bawolski    

III Michał KarolewskiIII Michał KarolewskiIII Michał KarolewskiIII Michał Karolewski    

    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

Przygotowała: Przygotowała: Przygotowała: Przygotowała: Marta Szumska, Marta Szumska, Marta Szumska, Marta Szumska, AgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszka Bytnera Bytnera Bytnera Bytner    


