Przedświąteczne spotkanie
Dnia 18.12.2014 o godz.12.30 w Odeonie ZS w Choroszczy odbył się ostatni przed
odejściem na ferie świąteczne apel podsumowujący dokonania młodzieży. Na wstępie
mogliśmy wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu zespołów klasowych. Jury miało
trudne zadanie - każda grupa wykonała inną pieśń we własnej, często nowatorskiej,
aranżacji. Wyłoniono i nagrodzono klasy:
I miejsce - ID
II miejsce - IIIE
III miejsce - IA.
Gratulacje, "karty niepytajki", słodycze oraz niespodzianka poferyjna, zapowiedziana
przez panią dyrektor, to nagrody dla zwycięzców.
Podsumowano też inne konkursy. Oto uczniowie zasługujący na miano aktywnych
i uzdolnionych młodych ludzi.
W konkursie pięknego czytania, rozegranym wśród uczniów kl.I, który przygotowali
nauczyciele j. polskiego i biblioteka szkolna, laureatkami zostały:
I miejsce - Anna Wrona ID
II miejsce - Karolina Waszczuk ID
III miejsce - Karolina Jeromin IA i Angelika Siemieniuk IC.
W I edycji konkursu recytatorskiego "4 pory roku" - Jesień zwyciężyli:
I miejsce - Anna Wrona ID i Błażej Szumkowski IIB
II miejsce - Marta Gryg IC i Zuzanna Ciereszko ID
III miejsce - Klaudia Żendzian ID
wyróżnienia: Diana Grabowska IID i Magda Kozłowska IC
Konkurs przygotowała biblioteka szkolna z panią Anną Dąbrowską-Czochańską.
Największe zainteresowanie wzbudził organizowany corocznie konkurs ortograficzny
"Mistrz Ortografii", współorganizatorami którego byli biblioteka Szkolna i nauczyciele
poloniści.
Mistrzami ortografii w bieżącym roku szkolnym zostali: Szymon Leszczyński z IIC i Jakub
Utko z ID.
Wicemistrzyniami zostały: Paulina Zawadzka z IIA, Anna Pogorzelska z IIA, Karolina
Pogorzelska z IIA i Martyna Jacewicz IIIB.
Po raz pierwszy w tym roku szkolnym świetlica, biblioteka i nauczyciele języka polskiego
zorganizowali konkurs pięknego pisania czyli powrót do kaligrafii. Tematem było
przepisanie myśli patrona naszego gimnazjum w ciekawy i niebanalny sposób. Słowa
kardynała Wyszyńskiego brzmiały: "Życie jest światłością, tęsknotą, radością ludzi.
A choćby światłość w ciemnościach świeciła, ciemności jej nie ogarną, bo nic nie zdoła
zniszczyć natury człowieka, wiecznie poszukującego światłości."
Spośród licznej grupy uczestników nagrodzone zostały trzy prace:
I miejsce - Julia Zagórska IID
II miejsce - Julia Oksimowicz IIIB
III miejsce - Weronika Rytwińska IC
Życzenia świąteczne przekazane przez panią dyrektor Danutę Małyszko, a skierowane do
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły zakończyły wspólną zabawę. Później
odbyły się spotkania wigilijne w klasach, a gdy uczniowie pożegnali progi szkoły nauczyciele i pracownicy szkoły mogli przełamać się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem
życzenia. Spotkamy się znowu 7 stycznia - starsi i mądrzejsi o nowe doświadczenia.
Wesołych Świąt.

