Chcemy Wam o tym opowiedzieć
Miejski konkurs czytelniczy
11maja 2012 roku troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o
Astrid Lindgren w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży.. Swoimi umiejętnościami wykazała się
Wiktoria Perzanowska z klasy Va, Maciej Kuliś z klasy IVd oraz Karolina Zakrzewska z klasy IVb. Do
konkursu uczniów przygotowała pani Hanna Dziubińska.
Tematyką konkursu było życie i twórczość szwedzkiej pisarki. Reprezentantom naszej szkoły udało
się zająć drugie miejsce. W nagrodę każde dziecko dostało książkę pt. „Kajtek i Yetik zaciągają żagle” oraz
inne drobne upominki.
Zarówno z nagród, jak i z przebiegu konkursu uczniowie byli bardzo zadowoleni.
Karolina Zakrzewska, kl. IV b
Poezja maryjna w kościele na Krasce
25 maja 2012 roku w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Łomży odbył III Konkurs Recytatorski
„Serce Polski w sercu Maryi”. W konkursie wzięło udział
19 recytatorów ze szkół podstawowych z Łomży i Konarzyc.
Naszą szkołę reprezentowały: Katarzyna Natusiewicz z klasy
III c
(op. p. Jadwiga
Kirejczyk),
Laura
Narolewska
(op. p. Jadwiga Kirejczyk) i Marta Obiedzińska (op. p. Joanna
Lewczuk).
Konkurs rozpoczął się mszą, którą odprawiał ksiądz
proboszcz. Następnie jury w składzie: Marek Lechowicz
(przewodniczący), Lucyna Zielińska i Witold Długozima
z zaciekawieniem słuchało wierszy wszystkich uczestników
z Łomży i Konarzyc. Potem udało się na obrady. Wtedy ksiądz proboszcz rozdał uczniom czekolady
i dyplomy za udział. Później jury ogłosiło wyniki. Okazało się, że Katarzyna Natusiewicz uczennica naszej
szkoły zajęła II miejsce. Gratulujemy!
Marta Obiedzińska, kl. IV c
Zmagania ortograficzne
10 maja 2012 r. w naszej szkole odbył się
finał VIII edycji konkursu Mistrz Ortografii
Miasta Łomża. Zgłosiły się do niego, zgodnie
z regulaminem, trzyosobowe reprezentacje
uczniów klas IV-VI wszystkich łomżyńskich
podstawówek. Konkurs przeprowadzono pod
honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Łomża.
Po uroczystym otwarciu konkursu przez panią Prezydent Mirosławę Kluczek mistrzowie pióra pod
czujnym okiem komisji nadzorującej przebieg i sprawdzanie dyktanda przystąpili do pisania tekstu, który już
po raz ósmy przygotowała i dyktowała pani Joanna Ewa Szkop - konsultant ds. języka polskiego ODN
w Łomży. Jak zwykle dyktando najeżone było trudnościami ortograficznymi. Niektórzy uczestnicy mieli
problem z „gżegżółką”, „hartem ducha”, „czyhaniem”, „czmychnięciem”, „wkuwaniem” itp. Łomżyńskiej
młodzieży w trudzie zmagania się z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji towarzyszyły również
pani Prezydent Mirosława Kluczek, pani Maria Magdalena Ferenc (ODN W Łomży) i pani Maria Kaczyńska
( redaktor tygodnika Kontakty).
Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna
przygotowana przez uczniów kl. VI pod kierunkiem pani Małgorzaty
Sadowskiej. Po występach młodych artystów pani Katarzyna Koziatek przewodnicząca komisji sprawdzającej odczytała protokół VIII edycji
konkursu, ogłaszając tym samym zdobywców I, II i III miejsca.
I miejsce- Paulina Porowska -Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży
II miejsce - Alicja Jasińska - Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
III miejsce - Natalia Gac - Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży
Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom!
Renata Zaniewska
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