Dzień Edukacji Narodowej

Iza:
W imieniu wszystkich uczniów mam zaszczyt powitać panią Dyrektor, grono pedagogiczne i
pracowników naszej szkoły w Dniu Edukacji Narodowej.
Ponieważ jest to dzień szczególny, pragniemy rozpocząć uroczystość od podziękowań
i życzeń.
Michał :
Dziś zaiste jest okazyja, iżby wyrazić nasze podziękowanie za uprawę tegoż ugoru, jakim są
uczniowskie czerepy.
Niech Waćpaństwu snuje się żywot w pomyślności, a fortuna niech nie mija Waszego
domostwa.
Ty zaś, szlachetne zdrowie, ulubuj sobie naszych nauczycieli i wspieraj ich nadwątlone przez
nas siły.
Tego Wam życzą wdzięczne basałyki.

Iza:
Przypomnijmy sobie, jak doszło do tego, że 14 października obchodzimy dzień edukacji
narodowej.
Prezentacja
1. Paulina :
996 rok :
Dziewięć, szóstka, no i sześć
i już mamy w Polsce chrzest,
a wraz z nim przychodzi Czeszka,
co wychodzi nam za Mieszka.
Przy klasztorach i kościołach
dzieci uczą się już w szkołach,
gdzie czytają i rachują,
piszą oraz muzykują.
2. Mateusz :
1364 rok:
Choć w oświacie mroczne lata,
teraz padnie ważna data:
jeden, trójka, sześć i cztery
to początek nowej ery,
bo w tym roku, w grodzie Kraka,
uniwerek wzniósł dla żaka
król Kazimierz, Wielkim zwany,
ten od Polski murowanej.
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3. Sandra :
16 wiek
Wiek szesnasty na arenie
to w nauce odrodzenie.
Wielkie zmiany zaszły już,
Reformacja jest tuż, tuż.
Twórcy mieli tęgie miny,
Bo kraj wznieśli na wyżyny,
niech narody wszystkie znają,
że Polacy język mają.
4. Adrian :
Oświecenie
Teraz czas na oświecenie,
górą znowu jest myślenie,
to za sprawą Kartezjusza,
co rozumy wszystkie rusza.
Warto wspomnieć o Konarskim,
wychowanku szkół pijarskich,
który program szkolny zmienił
- życie szlachty opromienił.
5. Natalia
1773 rok
Długie już minęły lata,
teraz padnie ważna data:
jeden, siedem, siedem, trzy,
już w posadach szkoła drży.
To Komisja Edukacji
Narodowej oczywiście
mocno wkracza nam do akcji,
pewnie o niej słyszeliście.
6. Kamil :
19 wiek
Osiemnasty wiek ulata –
Polska ginie z mapy świata,
lecz choć nastał czas niewoli,
uczeń nadal się mozoli.
Sto lat mija - już po wojnie –
uczyć można się spokojnie,
lecz choć jest to czas poetów,
nie brak nam analfabetów.
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7. Ola :
2 wojna światowa
Druga wojna, okupacja,
zły to czas dla edukacji,
lecz od czegóż jest mieszkanie?
Mamy tajne nauczanie!
A po wojnie - znów reforma –
bo już taka polska norma,
bo powstaje całkiem nowy
polski system oświatowy.
8. Patryk :
Współczesność
Nowe dzieje, dalsze zmiany,
w szkolnictwie też przemiany,
innowacje, twórcza praca,
tylko to się dziś opłaca.
Dzień czternasty października
to jest święto pracownika,
który w trudzie i mozole
wychowuje dzieci w szkole.
9. Ewelina:
2013
Wiele wieków upłynęło,
to, co złe, już przeminęło.
Demokracja i swobodana to przyszła wreszcie moda.
Konrad
Moda na doskonalenie,
twórczą pracę i kształcenie.
A uczniowie wciąż ci sami
mają problem z ułamkami.
Odlotowa więc muzyka
dla oświaty pracownika.
Za to kwiaty i życzenia:
wszelkich marzeń, snów spełnienia!
Michał :
Nasz szkolny raj mieści się przy ul. ……. Przez 5 dni w tygodniu wcześnie rano zrywamy się
z łóżek, aby w komfortowych warunkach, czyli tłoku i zapachu potu, pod przewodnictwem
wspaniałego kierowcy i opiekuna, dostać się do naszego raju, w którym spędzamy 6 - 7
godzin.
Iza:
Do naszego raju uczęszcza …. aniołów, a uczy w nim kilkunastu archaniołów. Szkolnym
rajem i archaniołami rozporządza Serafina Marzena, która od początku istnienia tego edenu
sprawuje niepodzielną władzę nad rządem naszych niebiańskich duszyczek.
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Prezentacja:
Wyświetlane kolejne zdjęcia z nauczycielami:
Marzena : Adrian :
Piękna, wspaniała, ukochana przez Boga. Odpowiedzialna, odważna, rozsądna i wrażliwa na
otoczenie. Wierna swoim ideałom, które konsekwentnie realizuje do końca.
Z racji pełnionego stanowiska jej wrażliwość przenosi się głównie na zachowania uczniów i
grona. Często spod oka groźnie spogląda na delikwenta. Udaje nieprzystępną, lecz w głębi
duszy ma ubaw, że wszyscy tak jej się boją.
Mateusz :
Na lekcjach zawsze siedzimy tak cichutko, że bez problemu można usłyszeć, jak w rogu
sufitu pająk plecie pajęczynę, i z wielkim zaciekawieniem słuchamy wykładów naszych
nauczycieli.
Gdy nauczyciel wchodzi do klasy, siedzimy z otwartą książką i z wielką niecierpliwością
oczekujemy wywołania do odpowiedzi - każdy w duchu pragnie, aby to on został tym
"szczęśliwcem". Uwielbiamy też kartkówki i sprawdziany, które nauczyciele tak rzadko nam
robią. Czy nie można młodzieży podarować choć trochę przyjemności?
…………………………………………………………………………………………………
Małgorzata : Kamil
Nasza perełka. Posiada wielkie zalety serca i rozumu. Jest zdyscyplinowana i skrupulatna.
Zawsze osiąga raz obrany cel. Charakteryzuje ją niezwykłe poczucie humoru
szczególnie kiedy ktoś pomyli Marszałka Piłsudskiego z Ministrem Giertychem. Jej
największym zamiłowaniem jest wszystko co się WYDARZYŁO.
Ulubionym czasem jest czas przeszły. Nie uznaje przyszłości. Twierdzi że jest to późniejsza
przeszłość.
Konrad :
Przepadamy wręcz za lekcjami historii. Pani nie spóźnia się do klasy ani sekundy, a gdy
wchodzi do klasy, wszyscy spoglądają w jej piękne oczy. Uczy nas "wiedzy o naszym raju".
Podczas zajęć poznajemy zasady wybierania prezydenta, działania liberum veto...Słuchamy
też przerażających wiadomości o sprawdzianie, który będziemy pisać na zakończenie
tegorocznego rajskiego żywota. Jednak nasz archanioł zawsze poprawi nam nastrój trafnym
dowcipem.
……………………………………………………………………………………………….
Dorota :Adrian
Imię to można przetłumaczyć na "dar od bogini". Posiada wrodzony zmysł dyplomatyczny,
którym posługuje się w każdej sytuacji. Ma doskonałą pamięć i dużą ciekawość świata.
Cechuje ją inteligencja analityczna. Pod pozorami nieprzystępności, w rzeczywistości jest
pełna ciepła i oddania.
Ola
Nigdy nie nudzimy się na chemii - zawsze możemy liczyć na kartkówkę.
Niestety, nie jesteśmy pewni wiadomości z biologii - do dziś nie wiemy, czy dzieci
przynoszą bociany, czy św. Mikołaj spuszcza je przez komin, a może wyrastają w kapuście?
…………………………………………………………………………………………………..
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Małgorzata : Darek
Imię oznaczające perłę. Wrażliwa, inteligentna, czuła. Ma zrównoważony
charakter, który pozwala jej na właściwe osądzenie sytuacji. Gdy wbije sobie coś do
głowy, pracuje po cichu, ale udaje jej się przegryźć przez wszystkie przeszkody.
Do swoich dzieci mówi albo Iliado albo Apostrofku. W zależności od płci.
Ewelina :
Na uwagę zasługują również lekcje języka ojczystego. To właśnie język polski jest źródłem
wiedzy o pisarzach i książkach, które warto przeczytać. Jest to bardzo ważny przedmiot, bo
skąd wiedzielibyśmy, że Sienkiewicz napisał "Pana Tadeusza"?
Poza tym pani uwielbia nas, bo na lekcjach siedzimy grzecznie jak aniołki - zawsze jej
słuchamy.
………………………………………………………………………………………………..
Katarzyna : Adrian
Imię to wywodzi się od przymiotnika katharos, słowa oznaczającego "czysty", "bez skazy".
Jest godna zaufania, dobra, uczciwa. Bardzo pracowita, posiadające uzdolnienia artystyczne.
Potrafi zgromadzić wokół siebie ludzi i zachęcić ich do twórczego współdziałania. Służy
często, zupełnie bezinteresownie, pomocą innym.
Uwielbia błyszczeć, ale ponieważ ma olbrzymi dar przyciągania, ludzie do niej lgną.
Paulina :
Plastyka, muzyka i zajęcia artystyczne to nasz żywioł. Szkoda, że tak niewiele godzin
przeznaczono na naukę tych przedmiotów w towarzystwie naszej ślicznej pani Kasi.
Napisaliśmy petycję o zwiększenie limitu godzin i wprowadzenie sztuki na egzamin
gimnazjalny.
………………………………………………………………………………………………..
Renata : Kamil
To osoba zdecydowana, uwielbia, kiedy się coś dzieje, nie cierpi nudy. Sprawiedliwa,
szlachetna, prostolinijna, energiczna, wrażliwa, niektóre sprawy załatwia wysoko
rozwiniętą intuicją. Świetna organizatorka. Jest wrażliwa na wszystko, co stanowi urok
życia.
Adrian :
Szczęściem absolutnym są dla nas testy kompetencji, które tak często piszemy. I uwielbiane
przez nas rozprawki. Ale czy mogłaby Pani jednak robić je częściej? Myślę, że 35 ocen w
ciągu semestru to zdecydowanie za mało.
…………………………………………………………………………………………………..
Rafał : Karolina
Czyli ten, który pomoże, uzdrowi. Osoba, która stale znajduje się w stanie wrzenia.
Niezależny, wojowniczy, robi zawsze wszystko po swojemu. Wie czego chce, kieruje się w
życiu swoimi zasadami i nie daje się innym wodzić za nos. Bardzo wrażliwy.
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Natalia :
Panie Rafale- pan jest pedagogiem i powinien pan być po stronie aniołów, czyli nas- uczniów.
Czy mógłby pan wstawić się do Serafiny Marzeny, aby spełniono nasze, bardzo skromne,
oczekiwania?
Chcielibyśmy, aby:
- na korytarzach stały automaty z czapkami – niewidkami dla nieprzygotowanych uczniów,
aby ich nauczyciele nie widzieli.
- aby z kranów przy umywalkach ciekła coca-cola lub inne napoje chłodzące.
- żeby można było używać samopiszących długopisów, które nie robiłyby błędów
ortograficznych.
- w klasach byłyby zainstalowane magiczne czujniki, dzięki którym nauczyciele na
klasówkach nie widzieliby ściąg i nie słyszeli podpowiedzi.
- biblioteka byłaby zaopatrzona w magiczne książki, które wystarczyłoby wziąć do ręki,
aby wiedza sama weszła do głowy.
Z góry bardzo serdecznie dziękujemy.
………………………………………………………………………………………………….
Piotr : Karolina
Imię oznaczające osobę twardą i stałą jak skała. Niezależny, wojowniczy, zawsze robi
wszystko po swojemu. Ostrożny, cierpliwy i wytrwały. Gdy raz powziął jakąś myśl lub
wyrobił sobie jakiś pogląd – nie da się od niego odwieść. Wuefista to typ nauczyciela, który
robi największą karierę.
Rafał :
Lekcjom wychowania fizycznego zawdzięczamy wspaniałe sylwetki - już po rozgrzewce
padamy na boisku, taplając się w błocie. Uwielbiamy też skakać w dal - nawet sobie nie
wyobrażacie jakie to wspaniałe uczucie zanurzyć twarz w piasku...
…………………………………………………………………………………………………
Barbara : Adrian
Choć jej imię pochodzi od słowa „barbarzyńca”, to nasza pani Basia jest spokojna,
niezależna, pewna siebie, czuła na krzywdę ludzką i do perfekcji szlachetna.
Zawsze pozostaje lojalna wobec przełożonych, wierna swym życiowym zasadom, ciągle
poszukująca dobrych rozwiązań trudnych życiowych spraw.
Klaudia :
Informatyka. Każdy z nas przecież wie, że obsługa komputera to ważna umiejętność w
dzisiejszym świecie. Kochamy informatykę i wspaniałą salę komputerową - bez działających
komputerów. Dlatego oszczędzamy klawiatury i piszemy na osobistych monitorach, czyli w
zeszytach. A nasze komputerki niech przetrwają wieki w nienaruszonym stanie.
…………………………………………………………………………………………………
Danuta : Kacper
Potrafiąca doskonale wyrażać swe myśli i przekonywać innych. Perswazją wiele osiąga
tam, gdzie nie wskórałaby nic siłą. Wszystko, co zdobędzie w życiu, zawdzięcza
własnym wysiłkom. Charakteryzuje ją głębokie zamiłowanie do liczb, często w miejscach
publicznych używa matematycznych wyrażeń.
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Dawid :
Podczas przerwy, która trwa nieskończenie długo, bo aż 5 minut, wszyscy podbiegamy do
okien, aby obserwować jak do "raju" przybywa nasza matematyczka.
I w końcu upragnione dwie godziny matematyki. To nasza najukochańsza, iście rajska lekcja.
Zawsze możemy liczyć na kilka słów pochwały - zwłaszcza, kiedy nie mamy zadania.
Specjalnie dla nas pani przygotowuje też superłatwe kartkówki.
…………………………………………………………………………………………………
Grażyna : Rafał
Kobieta, której imię wywodzi się z utworu polskiego wieszcza. Osoba wszechstronnie
wykształcona .W życiu jest niezwykle krytyczna, do wszystkiego podchodzi z dużą dozą
rezerwy. Chociaż z drugiej strony jest niezwykle uczuciowa i otwarta. Posiada łatwość
wysławiania się i nawiązywania kontaktów z innymi. Jest bardzo zaradna i nie umie usiedzieć
w miejscu, często jest motorem wszelkich działań. Nie znosi lenistwa i nicnierobienia.
Ola :
Koszmarem jest dla nas dźwięk dzwonka na przerwę. Tak bardzo chcielibyśmy jeszcze
troszkę popocić się, powyginać, przez kozła poskakać. Uwielbiamy zginać stopy w kolanach i
klękać na piszczelach.
……………………………………………………………………………………………….
Joanna : Kamil
Lubi spokój, zgodę i harmonię we własnym środowisku. Potrafi postępować jak dyplomata.
Ambitna, pracowita, o wszechstronnych zdolnościach. Życzliwa, przyjacielska, dyskretna i
godna zaufania. Ma w sobie wiele czułości i zrozumienia dla innych. Najważniejszą jej cechą
jest dążenie do harmonii, dlatego też łatwo ją zranić. Wrażliwa i obdarzona niesamowitą
intuicją, którą zręcznie się kieruje w swym życiu.

Mateusz
Szczególną wiedzą wykazujemy się po całonocnym wkuwaniu do sprawdzianu z geografii.
Uczniowie wybitnie uzdolnieni potrafią "odkryć", że Warszawa jest stolicą Niemiec.
…………………………………………………………………………………………………
Katarzyna : Adrian
Osoba o tym imieniu godna jest podziwu, szacunku i uznania. Jest bowiem szlachetna,
prostolinijna, stała w przekonaniach, pracowita, skrupulatna. Nie znosi osób dwulicowych,
krętaczy i kłamców. Ma duże uzdolnienia językowe oraz dar opanowania wiedzy,
dlatego może odegrać poważną rolę w życiu naukowym. Ale tymczasem realizuje się na polu
gimnazjalnym, przekonując uczniów do języka rosyjskiego.
Konrad
Pani Kasia chce z nas zrobić poliglotów,
Lecz ja na to nie jestem dziś gotów.
Mam jedynaczki, pałami tez zwane,
Za moje zasługi słusznie otrzymane.
……………………………………………………………………………………………….
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Bogumiła : Kamil
Miła Bogu. Kobieta rozsądna, wytrwała, usposobiona przyjaźnie, posiada dar wywierania
wpływu na innych. Zadowolona ze siebie, lubi prosty sposób życia, posiada naturę skłonną do
samotności. Ogromnie wrażliwa, wierna, prawa, szczera, i lojalna. Optymistycznie
nastawiona do świata i taką postawą potrafi zarażać otoczenie.
Konrad :
Anioły z naszego raju mają dla Pani niespodziankę : atrakcyjną wycieczkę, sentymentalną
wyprawę do czasów biblijnych. Organizatorzy przygotowali niepowtarzalną atrakcjęzwiedzanie Wieży Babel, dzięki czemu przypomni Pani sobie, dlaczego Pan Bóg pomieszał
ludziom języki...I dlaczego my do dziś nie możemy załapać tego diabelskiego angielskiego.
………………………………………………………………………………………………
Josef : Karolina
Imię pochodzenia portugalskiego. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych typów charakteru.
Jest zrównoważony, zdolny do wyrzeczeń na rzecz sprawy lub zbiorowości. Jest dyskretny
i niepodatny na wpływy. Obiektywny, całym sercem poświęca się jakiejś sprawie.
Należy do ludzi, którzy są wszędzie tam, gdzie potrzeba kompetentnego i bezinteresownego
człowieka. O wartości wybranego przez niego zawodu nie stanowi w ich oczach jego
prestiż społeczny, ale walory humanitarne. Nie stara się zwracać na siebie uwagi, ale jego
obecność jest czymś wyjątkowym.
Julka :
Kacper:
Kochaj ucznia każdego, jak siebie samego.
Julka :
Kacper:
Cierpliwy bądź stale, do tego dąż wytrwale.
Julka:
Kacper:
Dziel się swoją mądrością, z dużą częstotliwością.
Julka:
Kacper:
Z byle powodu się nie obrażaj i do uczniów się nie zrażaj.
Julka :
Kacper:
Naucz się wybaczać i do problemu nie wracać
…………………………………………………………………………………………..
Grażyna : Adrian
Jest osobą dobrą, wrażliwą na otoczenie, ambitną, pewną siebie. Jest także pracowita i
dociekliwa, dlatego staje się intelektualistką. Ma umysł twórczy, skłonny do prowadzenia
badań naukowych, ale uwielbia też muzykę. W postępowaniu pewna siebie i liczy tylko na
własne siły.
Arek
Pani Grażynka to archanioł nad archanioły. Poskramia nasze rogate dusze i wybiela czarne
charaktery - trud tyleż ciężki, co bezowocny.
………………………………………………………………………………………………
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Agnieszka : Kamil
Jest wrażliwa, spokojna, z dużym poczuciem obowiązku. Obdarzona jest wielkimi ideałami.
Charakter stały, nieumiejący narzucić drugim swej woli. Cechuje ją odwaga, niezależność
myślowa i w działaniu. Ma wciąż nowe pomysły, które realizuje z wielkim entuzjazmem.
Rafał
Pani Agnieszka, chociaż pojawia się i znika, wprowadza w naszej szkole niezłe zamieszanie :
w tamtym roku była to akcja Bezpieczna Szkoła, w tym będzie Przyjazna Szkoła.
Ale damy radę.
………………………………………………………………………………………………
Iwona : Adrian
Rozsądna, wytrwała, usposobiona przyjaźnie, posiada dar wywierania wpływu na innych.
Zadowolona z siebie, lubi prosty sposób życia. Ogromnie wrażliwa, wierna, prawa, szczera, i
lojalna. Pełna ekspansji, utalentowana, uprzejma dla wszystkich, ma licznych przyjaciół.
Rady przez nią dawane posiadają wielką wartość. Odnosi wielkie sukcesy wszędzie, gdzie
potrzeba kobiety zdolnej prowadzić sprawy wymagające taktu, ostrożności i zdecydowania.
Adrian 2
Pani Iwonko, chciałbym się dowiedzieć :
Czy uczeń, który świeci w szkole przykładem może być wykorzystany jako neon lub inne
urządzenie świecące?
Czy marynarze zawsze nadają na tej samej fali?
Czemu lustrom ciągle się odbija?
………………………………………………………………………………..
Michał:
Chcielibyśmy nasze serdeczne życzenia przekazać także paniom, które dbają o porządek w
naszej szkole.
Iza :
Życzenia kierujemy także do pani Danusi i pani Eli, które sprawnie zarządzają organizacją
pracy szkoły.
Michał:
Nie możemy, oczywiście pominąć panów przewoźników i pań opiekunek.
Patryk :
Gdyby do szkoły chodziły anioły,
Wyglądałoby to dość normalnie.
Tyle tylko, że anioł anioła
W czasie lekcji piórnikiem nie walnie.
Ola:
Gdyby do szkoły chodziły anioły,
Nie wiem, jakie stawiano by stopnie.
Tyle tylko, że przerwa,
Wyglądałaby całkiem okropnie.
Mateusz :
Bo na anielskiej przerwie
Chodzono by parami.
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Dzień dobry!
Przepraszam!
Och! Ach!
Karolina :
Bo na anielskiej przerwie,
Tak mówiąc między nami,
Nudno byłoby, że aż strach.
Konrad :
Do naszej szkoły nie chodzą anioły.
Rzec by można nawet odwrotnie.
Czasem słychać tu wrzaski piekielne,
Podkreślano to już wielokrotnie.
Michał:
Szanowna Serafino, szanowne archanioły.
Przez 180 dni w roku przekazujecie nam wiedzę i, niestety, ją sprawdzacie.
Iza:
Dziś jest wyjątkowy dzień i w związku z tym odbędzie się wyjątkowe odpytywanie.
Michał:
Zapraszamy nasze archanioły na lekcję, której temat brzmi: Kocham cię, szkoło.
Iza:
Nie jesteśmy okrutni, nie będzie pracy indywidualnej, ale grupowa.
Michał:
Zapraszamy drużyny:
– wychowawcy klas A :
- wychowawcy klas B :
- wychowawcy klas C :
Do JURY zapraszamy : przewodniczącą szkoły i przewodniczących klas
( JURY zasiada )
Jury będzie miało za zadanie ocenić konkurencje : pierwszą i czwartą. A także bacznie
obserwować i kontrolować zmagania drużyn.
{ PAULINA – podchodzi, żeby drużyny losowały numery pytań;
KONRAD – liczy punkty}
Iza :
Konkurencja 1 : Walka na rymy.
Każda drużyna musi w ciągu minuty dokończyć zdania tak, aby się rymowały.
Jury przyzna za rymy od 0 do 2 punktów.
1. Matematyko, ty potęgo magiczna, …………………
2. Uczeń się stara, …………………………………….
3. Będą piatki, będą szóstki, ……………………….....
Michał :
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Konkurencja 2 : Polska.
Każda drużyna losuje dwa numery pytań.
1. W którym roku kobiety w Polsce otrzymały prawa wyborcze?
- 1918.
2. Jak nazywał się wszechstronny polski artysta, który napisał Noc listopadową i
zaprojektował witraże w Kościele Franciszkanów w Krakowie?
- Stanisław Wyspiański
3.Jak nazywa się polski kosmonauta, który jako pierwszy Polak odbył lot w kosmos?
- Mirosław Hermaszewski
4. O którym królu mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną?
- Kazimierz Wielki
5. Jak nazywa się najsłynniejszy i największy polski dzwon?
- Dzwon Zygmunta
6. Zrękowiny to termin ze staropolszczyzny. Jak obecnie nazywamy ten zwyczaj?
- Zaręczyny
Iza :
Konkurencja 3 : Sport.
Każda drużyna losuje dwa numery pytań.
1. Kto zdobył tytuł najlepszego polskiego trenera XX wieku?
- Kazimierz Górski
2. Jak nazywa się czterokrotny mistrz olimpijski, współorganizator mityngu chodziarskiego?
- Robert Korzeniowski
3. Jak nazywa się dyscyplina sportowa, w której sukcesy odnosi Mariusz Pudzianowski?
- strongman
4. Który z polskich sportowców nosi pseudonim Tiger?
- Dariusz Michalczewski
5. Jak nazywa się polski bramkarz, który nosi pseudonim Dudi?
- Jerzy Dudek
6. Jaką dyscyplinę sportu uprawia Jagna Maczułajtis?
- snowboard
Michał :
Konkurencja 4 : Zaśpiewajmy to.
Każda drużyna losuje piosenkę, musi zaśpiewać refren. Może śpiewać jedna osoba, mogą
wszystkie.
Jury przyzna za zaśpiewanie od 0 do 2 punktów.
1. Anna Jantar : Tyle słońca w całym mieście.
2. Maryla Rodowicz : Remedium, czyli wsiąść do pociągu.
3. Krzysztof Krawczyk : Zatańczysz ze mną.
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Iza :
Konkurencja 5 : Film
Każda drużyna losuje dwa numery pytań.
1. Skazany na bluesa to film o Ryszardzie Riedlu, wokaliście zespołu Dżem.
Kto zagrał tytułową postać?
- Tomasz Kot
2. Przez 50 lat przed prawie każdym seansem filmowym w kinie pokazywany był odcinek
aktualności. Jak się nazywał?
- Polska Kronika Filmowa
3. Jak nazywał się aktor, który wcielił się w tytułową postać w serialu Kariera Nikodema
Dyzmy ?
- Roman Wilhelmi
4. Proszę podać imię i nazwisko reżysera, twórcy Dekalogu i serii filmów Trzy kolory.
- Krzysztof Kieślowski
5.Jerzy Hoffman zekranizował Trylogię Henryka Sienkiewicza.
Która z części była nominowana do Oskara ?
- Potop
6. Jak nazywał się artysta, o którego wojennych losach opowiada film Romana Polańskiego
Pianista ?
- Władysław Szpilman
Michał :
Konkurencja 5 : Łamanie języka.
Proszę przeliterować słowo.
1. Ciecierzyca.
2. Rzeżucha.
3. Rozżarzony.

Iza :
Konkurencja 6 : Przysłowia.
Proszę dokończyć przysłowie.
1. Wstąpił do piekieł….
- po drodze mu było.
2. Jeszcze się taki nie narodził, …..
- co by wszystkim dogodził.
3. Zły to ptak, ………….
- co własne gniazdo kala.
Michał :
Konkurencja 7 : Kulinaria.
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Każda drużyna losuje jedno pytanie.
1. Jak nazywają się małe pierożki, które stanowią znakomity dodatek do barszczu, bulionu i
innych zup?
- uszka
2. Jak nazywają się ciastka, które tradycyjnie smaży się w czasie karnawału? Są wywinięte w
charakterystyczny sposób.
- faworki
3. Jak nazywa się specjał kuchni staropolskiej, którego głównym składnikiem jest kapusta z
dodatkiem mięs, kiełbas i cebuli?
- bigos
Iza :
I ostatnia konkurencja 8 : Kocham Cię, Szkoło.
Odpowiadają wszystkie drużyny – odpowiedzi piszemy na kartkach.
1. Proszę podać w centymetrach wzrost ucznia, który jest najwyższy. Można się pomylić o 1
centymetr.
- 190
2. Ilu chłopców o imieniu Sebastian chodzi obecnie do naszej szkoły?
-3
3.Proszę podać tematykę gazetek, które znajdują się na 2 piętrze obok sali nr 10.
- Radosna Twórczość, Aleksander Fredro.
4. Jakiego koloru oczy ma przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego?
5. Która dziewczyna z klas drugich i trzecich ma najdłuższe włosy?
- Ola Tetfejer
6. Proszę podać imiona i nazwiska uczennic, które w tym roku szkolnym zajmują się
prowadzeniem kroniki szkolnej.
- Monika Żuławnik, Weronika Śmigielska
7. Ile osób z klasy 3 b nosi okulary?
-7
Michał :
I to już była ostatnia konkurencja. Za chwilę podliczymy punkty.
Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili.
Iza :
Mamy zaszczyt ogłosić, że zwyciężyła drużyna : ……………………………..
Michał :
Na koniec jeszcze podsumowanie konkursu : Czy znam swoich nauczycieli?
Wpłynęło …………. prawidłowych odpowiedzi.
Zaraz wylosujemy zwycięzcę.
{ Iza losuje jedno nazwisko; wyczytuje; Michał podchodzi do p. Dyrektor, prosi o wręczenie
nagrody zwycięzcy}
Gratulujemy. Serdecznie dziękujemy za uwagę.
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