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13.12.2016 r. w Zespole Szkół w Wichowie  odbył się  już po raz drugi "Gminny konkurs kolęd i
pieśni bożonarodzeniowych" dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III z terenu gminy
Lipno, którego organizatorem była p. Iwona Rutkowska i p. Jadwiga Jasińska. Konkurs odbywał
się w dwóch kategoriach: klas 0- I i II - III.       Konkurs miał formę prezentacji dowolnej kolędy
lub pieśni o tematyce bożonarodzeniowej. Do konkursu zgłosiły się następujące szkoły: Zespół
Szkół w Karnkowie, Szkoła Podstawowa w Maliszewie, Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu i
Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu oraz uczestnicy naszej szkoły. Jury w składzie: K.
Markowska, M. Kamiński, B. Kozłowska i A. Gratkowska oceniało: muzykalność, dykcję,
interpretację, znajomość tekstu i ogólny wyraz artystyczny. Jury miało ogromny problem z
wyłonieniem zwycięzców. Nagrody otrzymali:

  

w kategorii klas 0 - I:  

 I miejsce - Alicja Leśniewska, kl. I, Zespół Szkół w Wichowie
 II miejsce - Maja Kwiatkowska, kl. 0, Zespół Szkół w Wichowie
 III miejsce - Laura Skonieczna, kl. 0, Zespół Szkół w Karnkowie
 Wyróżnienie - Adrianna Piórowska, kl. 0, Szkoła Podstawowa w Maliszewie

 w kategorii klas II- III:

 I miejsce - Julia Przybyszewska, kl. II, Zespół Szkół w Wichowie
 II miejsce - Patrycja Wierzbicka, kl. II, Zespół Szkół w Karnkowie
 III miejsce - Nadia Domagalska, kl. IIIa, Zespół Szkół w Wichowie
 Wyróżnienie- Bartosz Kowalski, kl. III, Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

  

Wszystkim zwycięzcom, dyrektor szkoły wręczył dyplomy i nagrody, a pozostałym uczestnikom
upominki. W przerwie, przed ogłoszeniem werdyktu, zaprezentowały się maluszki z punktu
przedszkolnego pod kierunkiem p. M. Kamińskiego oraz uczennice klasy II  - Amelka
Gawrońska, Nikola Korpalska, Natalia Taglewska, przygotowane przez p. I. Rutkowską. Na
koniec, zaproszono wszystkich uczestników wraz z opiekunami na herbatę i słodki
poczęstunek.

  

Gratulujemy zwycięzcom wspaniałego głosu i dobrego przygotowania, a nauczycielom
składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie dzieci do konkursu.
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