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 W niedzielę 13 stycznia w naszej szkole odbył się festyn 

rodzinny, który był imprezą towarzyszącą XXI finałowi Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oznacza to, że nasza 

Szkoła działała w tym dniu wyjątkowo aktywnie na rzecz 

fundacji Jurka Owsiaka. W tym dniu nauczyciele  

oraz wolontariusze zbierali pieniążki, które zostały 

przekazane fundacji WOŚP na rzecz ratowania chorych 

dzieci oraz godnej opieki osób starszych.  

 Zorganizowany przez szkołę festyn był nie tylko okazją  

do działań charytatywnych, ale także integrował środowisko lokalne. 

 Imprezę rozpoczął występ Natalii Cholewińskiej, uczennicy klasy 

6b. Podczas zabawy zaśpiewały również inne uczennice, w tym 

absolwentki, naszej szkoły. Ponadto zaprezentował się zespół  

z Młodzieżowego Domu Kultury. Mogliśmy też uczestniczyć  

w koncercie rockowym w wykonaniu Kuby Zwolana i Marcina Gałązki. 

Uwagę uczestników imprezy przykuł również pokaz udzielania 

pierwszej pomocy. Prezentacji dokonała nauczycielka wychowania 

fizycznego pani Marta Pogorzelska.  Następnie na parkiecie 

zaprezentowali się młodsi i starsi judocy, którzy na co dzień ćwiczą 

pod okiem pana Jacka Słupskiego. Emocje wzbudziła również wizyta 

koszykarzy z klubu Energa Czarni Słupsk, którzy uczyli naszych 

uczniów wrzutów do kosza. Niezwykle energetyzujące były występy 

taneczne grupy pana Marcina Bilendy. Członkowie Studia Balance nie 

tylko wyczyniali cuda na parkiecie, ale też rozruszali publiczność, 

zachęcając wszystkich - najpierw do wspólnej nauki kroków i ruchów, 

a następnie do wspólnego tańca. Na parkiecie  - w naszej hali 

sportowej tańczyli wszyscy – i dzieciaki, i rodzice, i nauczyciele,  

i tancerze ze Studia Balance. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również doświadczenia 

naukowe, przygotowane przez uczniów naszej szkoły, zwłaszcza 

członków koła przyrodniczego. W sali c19, pod czujnym okiem pań od 



przyrody: Anny Wolikowskiej i Edyty Romańczuk-Ozdoby, nasi młodzi 

naukowcy przeprowadzili, na oczach publiczności,  pouczające  

i efektowne doświadczenia.  

 Podczas festynu rodzinnego niebywałym zainteresowaniem 

cieszył także kącik zabaw dla najmłodszych. Najmłodsze dzieciaki 

szalały na specjalnie zorganizowanym dla nich placyku zabaw.  

Nieco starsi uczniowie z chęcią odwiedzali salę bilardową czy też 

rozgrywali mecze w tenisa stołowego.  

Niebywale emocjonujące były odbywające się podczas festynu 

licytacje, które po mistrzowsku poprowadził pan Jacek Słupski. 

Licytowano  m.in.: piłkę do koszykówki z autografami Czarnych; strój 

sportowy koszykarza drużyny Energa Czarni Słupsk, kubki i filiżanki  

z nadrukami dzieł Witkacego; przepyszny tort – „spreparowany” 

przez cukiernię Muszelka.  

Nie brakowało też amatorów słodyczy, które w tym dniu można było 

zdobyć za „wrzutę” do puszki WOŚP-u.  Podczas naszego festynu 

serwowano kawę, herbatę oraz ciasta i ciasteczka przygotowane 

przez Wasze mamy, babcie, ciocie i przez Was samych. Było 

przepysznie! 

Nie można też nie wspomnieć o łańcuchu serc, który połączył naszą 

szkołę ze szpitalem. Na tydzień przed imprezą uczniowie naszej 

szkoły wykonywali papierowe serduszka i przekazywali je 

nauczycielkom ze świetlicy. Podczas finału WOŚP połączyliśmy nasze 

serca -  dzięki czemu powstał łańcuch mierzący prawie 900 metrów. 

Udało nam się połączyć szkołę i szpital! 

Zorganizowana przez naszą szkołę impreza była naprawdę udana. 

Bawiliśmy się świetnie i , co najważniejsze, wspomogliśmy tegoroczną 

akcję WOŚP-u. Fajnie byłoby co roku wspierać tak szczytny cel, 

zwłaszcza w tak fajny, pozytywnie zakręcony sposób. 
Opracowały: Aleksandra Cisek , Dominika Knap z klasy 4b oraz Julia Ceranowska z klasy 6b 

 

 

 

 



 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w skrócie WOŚP, to 

fundacja charytatywna, której podstawowym celem 

jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia, 

polegająca na ratowaniu życia chorych osób,  

w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy 

stanu ich zdrowia”. Organizacja ta również promuje 

zdrowie i podejmuje działania w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej. 

Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, 

ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze 

charytatywnym, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. W drugą niedzielę stycznia w całym kraju, a nawet poza jego 

granicami,  organizowane są koncerty, happeningi oraz inne ciekawe 

wydarzenia, którym towarzyszą zbiórka pieniędzy i licytacje. 

Zebrane pieniądze są przeznaczane na realizację wskazanych 

powyżej celów fundacji.  

Organizacja WOŚP została założona w Warszawie  2 marca 

1993r. przez Jurka Owsiaka, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak, Bohdana 

Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Pawła Januszewicza, Waltera 

Chełstowskiego oraz Beatę Bethke. Pomysł powołania fundacji zrodził 

się po udanej akcji zbierania pieniędzy w dniu  3 stycznia 1993, 

zapoczątkowanej przez Jurka Owsiaka w muzycznym programie 

emitowanym przez drugi kanał Polskiej Telewizji (TVP2) pt. „Róbta  

co chceta”, znanym również pod nazwą „Kręcioła”. 
Zebrała i opracowała Natalia Cholewińska z kl.6b 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku już 

po raz dwudziesty pierwszy. Jak wiecie, założycielem tejże 

organizacji jest Jurek Owsiak. Czerwone spodnie, żółta albo czarna 

koszulka, okulary w czerwonych oprawkach, zachrypnięty głos to  

„znaki” rozpoznawcze tej niezwykłej postaci. Pan Jurek Owsiak jest 

http://pl.wikipedia.org/wiki/3_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1993
http://pl.wikipedia.org/wiki/TVP2


jednym z założycieli fundacji WOŚP oraz prezesem spółki Złoty 
Melon, która zajmuje się: 

internetową sprzedażą  produktów 

z logo fundacji WOŚP (dochód 

przeznaczany jest na realizację celów WOŚP-u); organizacją imprez,  

w tym Przystanku Woodstock; wydawaniem płyt z polską muzyką 

rockową; prowadzeniem szkoleń np. w zakresie udzielania pierwszej  

pomocy. Jednym słowem - działalność firmy Złoty Melon wspomaga 

akcje WOŚP-u, promuje polską muzykę  

i kulturę, działa na rzecz profilaktyki zdrowia oraz edukacji. 

Co ciekawe, organizuje też zielone szkoły. W ośrodku spółki, 

w miejscowości Szadowie - Młyn koło Kwidzynia odbywają się 

fantastyczne zajęcia, imprezy, przygody survivalowe. Jeśli 

jeszcze nie wiecie, dokąd wybrać się na klasową wycieczkę, 

odwiedźcie portal  http://www.zlotymelon.com.pl/zielona_szkola.  

Może akurat spodoba Wam się zamieszczona tam oferta. 

Wiemy, że Jurek Owsiak to założyciel fundacji WOŚP, jej 

twarz i główny „dyrygent”. Kim jest ponadto?  Urodził się 6.10.1953r.  

Pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny.  Ma też zacięcie 

artystyczne – jest witrażystą. Posiada także 

uprawnienia psychoterapeuty. Przede wszystkim 

jednak jest osobą, która potrafi „zarażać” innych 

swoją energią i chęcią niesienia pomocy.  

 W tym roku WOŚP po raz pierwszy  zagrał nie 

tylko dla dzieci. Fundacja dostrzegła potrzeby 

osób starszych, często nie tylko chorych,  

ale też samotnych, opuszczonych. Jak udało 

nam się ustalić, do tej pory zebrano  

na tegoroczne cele WOŚP-u 39855148 zł .  
 

 

W artykule wykorzystano materiały zebrane przez uczniów kl.4b:  

Gniewosza Gawrycha, Igora Klimkowicza, Arkadiusza Gila  
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Nadchodzą ferie. Warto je miło i przyjemnie spędzić. Aby tak 

było, musimy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach 

bezpieczeństwa. Zatem, Drodzy Czytelnicy, podczas zabaw  

na świeżym powietrzu, postarajcie się przestrzegać następujących 

zasad: 

 Nie wchodźcie na zamarznięte rzeki, stawy i jeziora! 

 Nie zjeżdżajcie na sankach, snowboardzie ani 

niczym innym w pobliżu drogi! 

 Nie dajcie się namówić na kulig za samochodem!  

 Nie zjeżdżajcie na sankach w pozycji leżącej! 

 Zanim zjedziecie z górki, usuńcie z trasy zjazdu 

kamienie, gałęzie i temu podobne przeszkody!  

 Nie stójcie blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie 

zastawiajcie ścieżki zjazdu! 

 Podczas jazdy na łyżwach nie trzymajcie rąk w kieszeni! 

 Nie rzucajcie śnieżkami w samochody i zwierzęta! 

 Informujcie  opiekunów dokąd się wybieracie i o której godzinie 

planujecie powrót!  

 Po zaśnieżonych i oblodzonych ścieżkach, drogach, ulicach 

poruszajcie się ostrożnie – nie ślizgajcie się i nie popychajcie 

kolegów! 

 Uważajcie na zwisające z dachów sople! 

 Nie bawcie się w odosobnionych miejscach – jeśli będziecie 

potrzebowali pomocy, nikt Was nie usłyszy! 

 Ubierajcie się stosownie do warunków atmosferycznych – 

chrońcie organizm przed wyziębieniem. 

 Bądźcie asertywni – nie dajcie się namówić na zabawy 

zagrażające Waszemu zdrowiu i życiu! 

 

Jak wiecie, często się zdarza, że życie zaskakuje i mimo 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa ludziom przydarzają się 

wypadki lub inne nieprzewidziane sytuacje. Oto kilka porad,  

z których, mamy nadzieję, nie będziecie musieli skorzystać: 



 Gdyby załamał się pod Wami lód i wpadlibyście do wody,  jak 

najszybciej rozłóżcie ręce, połóżcie się płasko na wodzie  

i próbujcie wpełznąć na lód. Ponadto  wołajcie o pomoc, 

najgłośniej jak się da. Pamiętajcie, że w takiej sytuacji grozi 

Wam nie tylko utonięcie, ale również śmierć z powodu 

wyziębienia organizmu. 

 Jeśli  do wody wpadnie Wasz znajomy, próbując go ratować, 

absolutnie nie wchodźcie na lód. Wtedy, prawdopodobnie, oboje 

znajdziecie się w lodowatej wodzie.  Co zrobić w takiej 

sytuacji? Przede wszystkim należy zaalarmować 

przebywających w pobliżu dorosłych. Jeśli ich nie ma,  

do ratowania tonącego wykorzystajcie np. szalik, kurtkę 

(rękawy), kij czy gałąź. Nie zapomnijcie też wezwać służb 

ratunkowych – np. strażaków czy pogotowia ratunkowego. 

 Podczas zimy zdarza się, że przemarzniemy. Przebywanie  

w niskich temperaturach grozi czasami odmrożeniami. 

Odmrożone miejsca – najczęściej stopy i dłonie, należy 

delikatnie masować i dzięki temu stopniowo je ogrzewać.  Warto 

też zanurzyć je w ciepłej, ale nie gorącej, wodzie. 

 

Nieraz ludzkie życie i zdrowie zależą od szybkości reakcji  

i udzielenia poszkodowanemu odpowiedniej, specjalistycznej pomocy, 

dlatego też pragniemy Wam przypomnieć numery telefonów, których 

po prostu nie wypada nie znać: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowali Patryk Sokolski i Makary Woźniak z klasy 5d 
 



 
 

Zbliżają się ferie zimowe - czas laby, odpoczynku od szkoły  

i związanych z nią obowiązków. Na dwa tygodnie wszystkie książki 

pójdą w kąt, a my nie będziemy musieli 

zrywać się o poranku, by zdążyć  

na lekcje.  

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie plany 

na ferie mają uczniowie naszej szkoły.  

W  naszej sondzie wzięło udział 22 

uczniów. 18 osób deklaruje, że ferie 

spędzi poza domem. Spośród nich 4 

respondentów planuje jechać zagranicę, do Włoch, Austrii  

czy Holandii. 4 uczniów spędzi ferie na obozach sportowych, pozostali 

wyjadą z rodziną. Wyjazdy naszych uczniów wiążą się z jazdą  

na nartach lub snowboardzie. Jedynie 5 ankietowanych  nie wie 

jeszcze, gdzie spędzi czas wolny. Niektórzy będą zapewne siedzieć 

przed telewizorem lub komputerem i grać w gry albo surfować  

po Internecie. My zachęcamy do spędzenia ferii w sposób aktywny.

 Mamy nadzieję, że Wasze ferie będą udane i dopisze Wam 

pogoda. Tego życzymy Wam z całego serca. 
Opracowały Kasia Ostapiuk i Joasia Król z klasy 4b 

 

 

 
 

Wielu spośród nas spędza ferie aktywnie, uprawiając różne sporty 

zimowe. Chcielibyśmy zachęcić Was do tego rodzaju wypoczynku  

i podsunąć parę propozycji.  

Sport pozwala oderwać się od codziennych zajęć i miło spędzić 

czas, poprawia kondycję i samopoczucie. Najpopularniejsze wśród 



sportów zimowych jest narciarstwo, 

łyżwiarstwo i oczywiście saneczkarstwo. 

Te sporty to również świetna zabawa  

i sposób na nudę. Jeśli w domu nudzicie 

się, zbierzcie przyjaciół i razem 

aktywnie spędźcie czas na sankach. 

Zimową porą jest też możliwość 

pojeżdżenia na łyżwach lub nartach. Pamiętajcie - ciepłe ubranie, 

łyżwy, narty lub sanki i dobra zabawa gwarantowana.  

Sprawdziliśmy, jakie z zimowych sportów preferują nasi 

uczniowie. Oto wyniki:  

 

 
 

 

Wielu z nas wybiera się na narty w góry, nie 

zapomnijcie o kasku i zasadach bezpieczeństwa 

panujących na stokach. Miłej zabawy i aktywnego 

wypoczynku w ferie życzy redakcja Piątaka. 
 

Opracował Kuba Nawrot z kl.5b. 

 

 



 
    Dzień Babci to święto obchodzone  

dla uhonorowania babć. Tego dnia wnuki 

składają życzenia swoim babciom i wręczają 

im laurki oraz upominki. W Polsce to święto 

jest obchodzone 21 stycznia, tak samo jak  

w Bułgarii i Brazylii, zaś w Hiszpanii babcie 

mają swoje święto 26 lipca. Natomiast  

we Francji to święto jest ruchome  

i obchodzone w pierwszą niedzielę marca.  

    Pomysł powstania tego święta w Polsce zaprezentował w 1964r. 

tygodnik „Kobieta i Życie”. Już rok później święto zaczął 

popularyzować „Express Poznański”, a w 1966 roku także „Express 

Wieczorny”. Takim sposobem Dzień Babci obchodzimy w tym roku już 

49 raz!  

    Dzień Dziadka to także rodzinne święto,  które jest w Polsce 

obchodzone 22 stycznia. Tego dnia wnuki składają życzenia swoim 

dziadkom, a w przedszkolach organizowane są spotkania, pokazy 

artystyczne dzieci i poczęstunek połączony z wręczeniem laurek. 

Święto zostało przeniesione do Polski najprawdopodobniej z Ameryki 

w latach 80-tych XX wieku i stopniowo stawało się coraz 

popularniejsze. Dzień Dziadka zaczęliśmy obchodzić dopiero w 1981 

roku. Nieodłącznie kojarzy się ono z dniem poprzednim, czyli 21 

stycznia, a więc z dniem żony dziadka. 

 Wszystkim babciom i dziadkom składamy serdeczne życzenia 

zdrowia, szczęścia i pociechy z nas – Waszych kochających wnuków. 
Zebrały i opracowały Agata Hałas i Joanna Król z klasy 4b 



 

21 i 22 stycznia to dni, w których obchodzimy  Dzień Babci i 

Dziadka. To czas, kiedy składamy serdeczne życzenia rodzicom 

naszych rodziców. Niektóre dzieci wysyłają błyszczące kartki, inne 

dają czekoladki lub kwiatki, ale są i takie, które przyrządzają 

przyjęcie i ciasta, aby pokazać babciom i dziadkom, ile dla nich 

znaczą. Przecież to właśnie babcie dziergają nam sweterki i szaliki,  i 

zawsze dają cukierki, gdy je odwiedzimy i to właśnie dziadkowie 

sadzają nas na kolanach i opowiadają historie dotąd nieznane.  

Na okoliczność święta naszych babć i dziadków 

przeprowadziłyśmy sondę wśród uczniów klasy 5b. Chciałyśmy 

sprawdzić, czy uczniowie tej klasy są kochanymi wnukami i składają 

życzenia zdrowia i szczęścia w Święto Babci i Dziadka. W naszym 

badaniu wzięło udział 15 osób. Pierwsze żadne przez nas pytanie 

brzmiało: Czy w tym roku pamiętałaś/pamiętałeś o Dniu Babci i 
Dziadka?  Dwunastu uczniów, co stanowi 80% respondentów, 

odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Niestety troje dzieci – 20 % 

ankietowanych zapomniało o tym święcie. Drugie pytanie brzmiało: Jak 
uczciliście Dzień Babci i Dziadka?  Okazało się, że 53% 

ankietowanych zadzwoniło z życzeniami, zaś 47% przygotowało, na 

ogół  kupiło, dla babci i dziadka jakiś prezent. Najczęściej naszym 

babciom i dziadkom kupowaliśmy kwiatki (27% respondentów) oraz 

czekoladki (20% ankietowanych wnucząt). Na szczęście nie zabrakło 

też oryginalniejszych upominków. Na przykład Dominik Kwiatkowski i 



Kacper O. własnoręcznie upiekli ciasta i przygotowali okolicznościowe 

laurki, a Martyna Chytry namalowała piękny portret. 

Naszym zdaniem, najwięcej radości sprawiają naszym babciom i 

dziadkom wykonane samodzielnie upominki oraz naprawdę szczere, 

serdeczne życzenia. Pamiętajmy, aby rodzicom naszych rodziców 

okazywać wdzięczność i miłość nie tylko od święta. 

Opracowały Agnieszka Nizio i Weronika Lewna z klasy 5b 
 

 
W święto naszych dziadków każda babcia i każdy dziadek 

powinni czuć się wyjątkowo doceniani, gdyż odgrywają oni bardzo 

ważną rolę w naszym życiu.  Pełni cierpliwości i ciepła , są ostoją 

spokoju oraz bezpieczeństwa. Przekazują nam swoje doświadczenia i 

mądrości, które następnie my przekażemy swoim dzieciom, a potem 

wnukom.  

Najbardziej nasze babcie i dziadkowie ucieszą się nie z 

kwiatków czy prezentów zakupionych w sklepach, ale z samodzielnie 

wykonanych przez nas upominków czy przygotowanych specjalnie dla 

nich niespodzianek. Oto nasze pomysły na oryginalne prezenty dla 

babć i dziadków: 

 wierszyk własnego autorstwa – pięknie wyrecytowany lub 

spisany na ozdobionej przez siebie laurce 

 wspólny spacer 

 zaśpiewana od serca piosenka 

 przygotowanie pysznego obiadu lub kolacji 

 wspólne zdjęcie we własnoręcznie wykonanej ramce 

 własnoręcznie wykonana biżuteria, np. wisiorek, 

pierścionek lub broszka 

 wykonany przez nas kalendarz, z naszymi – wnuków 

zdjęciami –pan od informatyki na pewno Wam w tym 

zadaniu pomoże 

 nasze postępy i osiągnięcia w nauce 
Zebrała i opracowała Natalia Cholewińska z klasy 6b 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja babciu ukochana, 

Chcę do Ciebie na kolana. 

Chcę uścisnąć Cię za szyję 

Krzyknąć: Niech nam Babcia żyje!!! 
                    Ola Cisek , kl. 4b 

 

Mój kochany dziadku, 

Ty na rowerze  jeździć mnie 

uczyłeś, 

I nawet ryby  ze mną łowiłeś, 

Chociaż masz już wiele lat, 

Drogi Dziadku - żyj  długo jak 

długo będzie trwać świat! 
Ala Rosińska, Dominika Knap,  

Ola Cisek, Agata Hałas z kl.4b 

Mój Dziadziusiu kochany i drogi, 

Wiem, że kochasz ruskie pierogi. 

Bardzo mocno Cię kocham,  

Że aż ze wzruszenia szlocham. 

Laurkę Ci podaruję 

I serdecznie ucałuję. 
Agata Hałas, Ola Cisek,  

Dominika Knap, Ala Rosińska z kl.4b 
 

Moja Babcia miła  

Nigdy mnie nie zraniła. 

Zawsze się mną opiekowała 

I zawsze o mnie pamiętała. 
Ola Cisek, Dominika Knap z kl.4b 

 

Moi Drodzy Dziadkowie 

zawsze mogę Wam powiedzieć 

co się dzieje w mojej głowie. 

Wy razem z nami pączki piekliście 

i kołysankę do snu mi śpiewaliście. 

Kochamy Was!!! 
Ola Cisek i  Dominika Knap kl.4b 

 



 
 Mitologia w naszej szkole gości już od lat. 

Uczniowie poznają mity greckie na lekcjach języka 

polskiego i historii. W tym roku piątoklasiści wzięli 

udział w konkursie mitologicznym „Z mitologią  

za pan brat”. Składał się on z dwóch etapów: 

indywidualnego i grupowego.  

Podczas pierwszego etapu, który polegał  

na rozwiązaniu testu, panowała napięta atmosfera. 

Najpierw pani Ela Pajewska wyjaśniła uczniom,  

na czym polega ich zadanie i po kilku chwilach testy 

znalazły się na ławkach konkursowiczów. Miałem 

okazję rzucić okiem na zadania konkursowe i muszę 

przyznać, że nie były one łatwe. Należało uzupełnić 

tabelkę, wpisując w nią odpowiednio imiona greckich 

bóstw oraz ich rzymskie odpowiedniki; określić 

sferę działalności bogów oraz wskazać ich atrybuty. Ponadto konkursowicze 

musieli odpowiedzieć na pytania, zakreślając odpowiedź: a, b lub c. Wyjaśniali 

również znaczenie wskazanych związków frazeologicznych. Na podstawie opisów 

rozpoznawali mityczne bestie i  rośliny. Odgadywali, jaką postać przedstawiono 

na ilustracji.  

Postanowiłem przeprowadzić sondę wśród uczestników konkursu  

i poprosiłem ich o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak trudny był rozwiązywany 

przez was test. Udało mi się uzyskać odpowiedzi od 14 uczniów. 3 respondentów 

uznało test za łatwy, dziesięciu za trudny. Jedna osoba oceniła zadania testowe 

za bardzo trudne. 

Drugi etap wyglądał zupełnie inaczej. Brało w niej udział 5 drużyn – każdą 

klasę piątą reprezentował pięcioosobowy zespół.  Gdy dzieci zrozumiały o co 

chodzi w tej zabawie, zaczęła się zacięta walka a emocje nieraz sięgały zenitu.  

W jury zasiadły panie: J. Warać, R. Starynowicz, J.Rybakowska, E.Pajewska oraz 

K.Lisowiec Poręba. Klasy: 5a, 5b, 5c, 5d i 5e rywalizowały w 8 konkurencjach: 

Skojarzenia, Potwory mityczne, Pytania, Rodzice i ich dzieci, Scenki 
pantomimiczne, Pary mitologiczne, Kto to powiedział?, Prawda czy fałsz. 

Zespołowo najlepiej wypadła klasa 5b, zdobywając 30 pkt. Na II miejscu 

uplasowała się klasa 5d z 26 pkt, a na III zespół z 5e z 25 pkt. Indywidualnie 

najlepiej wypadła Weronika Dołżycka z kl. 5a. II miejsce zajął Olaf Perło z kl.5d, 

zaś III – Kamila Oliver z kl. 5d. 
Opracował Michał Buchar z kl.5b. 


