Zadaniem dla klasy było odszukanie Mikołajów, które rozbiegły się po wszystkich piętrach szkoły
oraz napisanie wierszyka/rymowanki o tematyce mikołajkowej.
Wszystkie klasy uporały się z tym zadaniem - wypełniły swoje karty konkursowe i oddały je w sekretariacie.
Dziękuję Wszystkim za udział w zabawie!
Z przyjemnością obserwowałam Waszą zabawę i czytałam prace konkursowe.
W przyszłym roku II edycja konkursu?
Wicedyr. Anna Kowalska

PRZEDSTAWIAMY NAGRODZONE WIERSZYKI
I miejsce i wyróżnienie w grupie klas I stopnia OSM:
KLASA 6 A
Nasze Mikołaje na instrumentach grają i niezły ubaw przy tym mają.
Mikołaj z 1 piętra na werblu gra i podśpiewuje tra-la-la.
Drugi Mikołaj zaprosił Basię na wielki koncert na kontrabasie.
Trzeci Mikołaj gra na gitarze. Czy dobrze zagra? To się okaże.
Mikołaj czwarty na dętym gra i bardzo głośny instrument ma.
Piąty i szósty w parę się dobrali i na akordeonie pięknie nam zagrali.
Mikołaj siódmy gra na trójkącie i nie umie obliczyć miary w jego kącie.
Mikołaj ósmy na marakasach gra, znalazła go klasa 6 a.
Dziewiąty Mikołaj gra na saksofonie zaraz w muzyce swojej utonie.
Mikołaj 10 gra na tamburynie i myśli o swojej pięknej dziewczynie.
11 Mikołaj na skrzypcach gra i jego metronom stuka raz i dwa.
Mikołaj 12 gra na flecie i swoją muzyką wigilijne kosze plecie.
To były już wszystkie nasze Mikołaje, czekaj na prezent to go dostaniesz!

KLASA 1 B
A kto dzisiaj leci przez cały kraj?
To ja, ŚWIĘTY MIKOŁAJ.
Na bębenku sobie gram
ram, tam, tam, ram, tam, tam.
Niosę prezenty dla dzieci
a za pazuchą mam mały flecik.
Gram na wiolonczeli, żeby wszyscy mnie słyszeli.
Nawet, gdy siedzę w kącie to gram na trójkącie.
Gram na skrzypcach kolędy a słuchają mnie mamy i zrzędy.
Wszystkie inne instrumenty, to też mój świat zaklęty.
Pod choinką znajdą się prezentya może i nowe instrumenty?

I miejsce i wyróżnienie w grupie klas II stopnia OSM:
KLASA IV A
„Mikołajki do kwadratu”
Wstałam dzisiaj o poranku
myśląc tylko o śniadanku.
Wtedy pomyślałam sobie
coś dobrego dzisiaj zrobię.
Szybko tuptam na Łowiecką
podrzucając swoją kiecką.
Jadę windą cała w stresie,
że On rózgę mi przyniesie.
Uf, nareszcie dojechałam
dyrektora nie spotkałam.
Biegnę już do Pani Joli
ona z matmy mnie przeszkoli.
Siedzę, liczę, cieżko dyszę
no i nagle słyszę…
dzyniu, dzyniu, bum, bum, bum,
a za drzwiami wielki tłum.
Wchodzi do sali kadra dyrektorska,
a za nimi postać vipowska.
Wielki, niski, postrach niesie
może rzutnik nam przyniesie.
Pani Jola już szczęśliwa,
że nadejdzie ta piękna chwila.
Ku mojemu zaskoczeniu, On batony nam rozdaje,
bursa w końcu dobrze się naje.
Lecz wszystko co piękne jest w małej ilości,
wracamy do matmy – mojej miłości.

KLASA I A
Przez cały rok chemii się uczyłem,
na instrumencie zawzięcie ćwiczyłem,
cały rok bardzo się starałem,
pilnie się uczyłem, książki czytałem,
przez cały rok tylko jedną lekcję przespałem,
nawet gdy zimno śmieci wyrzucałem.
Widzisz Mikołaju, że byłem grzeczny,
daj mi prezenty, nie bądź niedorzeczny.

