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Ju˝ za chwil´… uczniowie
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 Dzieci wspólnie z rodzicami mog∏y obejrzeç sale
lekcyjne, wziàç udzia∏ w zaj´ciach prowadzonych przez
Krystyn´ Taranowskà, Wies∏aw´ G∏owackà i Ew´ Luboƒ.
Przedszkolaki wspólnie z pierwszakami sadzi∏y fasolki,
pracowa∏y w grupach z dzieçmi z drugiej klasy, a tak˝e
przygotowywa∏y witra˝e.

Otwarta by∏a tak˝e biblioteka, Bo˝ena Okulewicz
zaprasza∏a do czytelni, wskazywa∏a ciekawe lektury,
przekonywa∏a do codziennego czytania i dzieci, i rodzi-
ców. Podczas Dnia Otwartego g∏os zabra∏a dyrektor
szko∏y Katarzyna Dzi´gelewska. Rodzice otrzymali
wszelkie informacje dotyczàce rekrutacji pierwszokla-

sistów. Podczas spotkania rodzice mogli skonsultowaç
si´ z psychologiem i logopedà.

Dzieƒ otwarty uprzyjemni∏y wyst´py uczniów naszej
szko∏y, którzy recytowali i Êpiewali, dajàc du˝o radoÊci
najm∏odszym goÊciom.

Warto wspomnieç, ˝e ka˝de dziecko dosta∏o ma∏y
souvenir, przygotowany r´cznie przez cz∏onków Samo-
rzàdu Uczniowskiego przy pomocy opiekunek: Marleny
¸ochockiej i Marty Dobrzaƒskiej.

Dzi´kujemy za odwiedziny i zapraszamy we wrzeÊ-
niu. JednoczeÊnie przypominamy, ˝e rekrutacja trwa
do 31 marca!!!

Anna Migdalska

W Êrod´ 11 marca br. mury Jedynki odwiedzi∏y przedszkolaki, a od wrzeÊnia - nasi uczniowie.

ZaÊpiewali w obcych j´zykach

6 marca w sali kina Miejskiego Centrum Kultury
zaprezentowali swoje umiej´tnoÊci wokalne i muzyczne
uczniowie szkó∏ gimnazjalnych i Êrednich powiatu
aleksandrowskiego. Jury ocenia∏o interpretacjà utworu,
dobór repertuaru oraz stopieƒ jego trudnoÊci,  ogólny
wyraz artystyczny, zdolnoÊci  wokalne oraz popraw-
noÊcià j´zykowà.

Bardzo wysoki poziom konkursu sprawi∏, ˝e jury
postawione zosta∏o przed trudnym wyborem. Po burz-
liwych naradach wy∏onieni zostali nast´pujàcy laureaci:

1. miejsce w kategorii soliÊci - Micha∏ Ma∏ecki z Pu-
blicznego Gimnazjum im. Êw. Jana Paw∏a II w Racià˝ku
- piosenka  „Feeling good” z repertuaru Muse. Nagroda:

Ju˝ po raz czwarty odby∏ si´ Powiatowy Konkurs Piosenki Obcoj´zycznej zorganizowany przez
dyrekcj´ oraz nauczycieli j´zyków obcych Liceum Ogólnokszta∏càcego im. S. Staszica  w Ciechocinku
pod honorowym patronatem Chaty J´zyków Âwiata oraz Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie
Kujawskim.
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