22.10.2012r w naszej szkole odbył się konkurs
„Bawimy się i uczymy z Kubusiem Puchatkiem”
adresowany do uczniów klas drugich
Celem naszego spotkania było:
integrowanie zespołów klasowych,
propagowanie utworów klasyków dziecięcych,
wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy,
zachęcenie dzieci do aktywności i inwencji twórczej.
W turnieju wzięły udział: trzyosobowe
trzyosobowe drużyny „intelektualistów” i
trzyosobowe drużyny plastyków .
Oprawę muzyczną będą stanowiły
stanowiły mruczani w wykonaniu uczniów
klas II

Dzisiaj nasza klasa i dwie inne brały udział w konkursie z wiedzy o Kubusiu Puchatku. Nasza
klasa była drużyną żółtych, klasa II „a” zieloną a II „c” czerwoną . Z każdej drużyny były
wybrane po dwie osoby do malowania przygód Kubusia, po jednej do lepienia z plasteliny i
po trzy do odpowiadania. Były też pytania do publiczności. Myślałam że wygra II „a” ale
wygrała nasza klasa. Miałam troszkę tremy gdy trafiło na mnie pytanie do publiczności. Na
koniec oglądaliśmy film. Było bardzo miło.
Gabrysia Stańczyk z kl. II b

Na konkursie bardzo mi się podobało. Poczułem chęć rywalizacji i ducha walki. Bardzo
chciałem aby wygrała nasza klasa i tak się stało. Mam nadzieję , że będą jeszcze takie
konkursy.
Filip Firmuga z kl. II b
W dniu 22 października 2012 roku w naszej szkole odbył się konkurs klas drugich z lektury
„Kubuś Puchatek”. Dzieci z każdej klasy były ubrane w inne kolory. Klasa II a była ubrana na
zielono, II b na żółto, a II c na czerwono. Część dzieci odpowiadało na pytania, inne dzieci
wykonywały prace plastyczne, a jeszcze inne lepiły z plasteliny postacie z lektury. Nasza
klasa znakomicie odpowiadała na wszystkie pytania dotyczące „Kubusia Puchatka”. To był
prawdziwy popis naszej wiedzy. Najbardziej podobało mi się gdy śpiewaliśmy mruczankę
i kolega Filip grał na gitarze. Na zakończenie naszego konkursowego spotkania z Kubusiem

Puchatkiem było wspólne oglądanie bajki. Moja klasa zajęła II miejsce i bardzo się z tego
cieszymy. Dzisiaj w szkole było bardzo wesoło.
Julka Łądkiewicz z kl. II a
W naszej szkole odbył się konkurs dla drugich klas z „Kubusia Puchatka”. Najbardziej
podobało mi się gdy śpiewaliśmy mruczankę, a także kiedy pani czytała nam pytania, a my
odpowiadaliśmy. Mój kolega Filip grał ładnie na gitarze. To był fajny dzień!
Milenka Strojny z kl. II a
Dzisiaj w szkole było inaczej niż zwykle. Panie zorganizowały nam konkurs o „Kubusiu
Puchatku”. Śpiewaliśmy piosenki i oglądaliśmy bajkę o Kubusiu Puchatku.
Ernest Kucharczyk z kl. II c
Najbardziej na konkursie podobało mi się gdy klasy rywalizowały między sobą odpowiadając
na pytania. Śpiewaliśmy piosenki, oglądaliśmy film o Kubusiu Puchatku.
Konrad Krupa z kl. II c

