
17. marca 2022 r. obchodzono w naszej szkole Dzień św.  Patryka. Jes

narodowe i religijne, poświęcone patronowi tego kraju. Jego irlandzka nazwa brzmi 

LáFhéilePádraig,  a angielska - St. Patrick's Day

W ramach obchodów tego święta

historii, kultury i geografii Irlandii, takich jak: konkurs na plakat o tematyce irlandzkiej, 

poszukiwanie garnka ze złotem, warsztaty tańców irlandzkich

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W obchody

ogłaszając dzień bez mundurka pod hasłem koloru zielonego i symboli irlandzkich. 

 

  

Wyróżnienia zdobyły: 

Joanna Wójcik i Maja 

Stępień (kl. 6 A), Alicja 

Pogodzińska (kl. 7 A) oraz 

Maria Pohl i Alicja Szmolke 

(kl. 8 A).  

DZIEŃ ŚW. PARYKA 

17. marca 2022 r. obchodzono w naszej szkole Dzień św.  Patryka. Jes

i religijne, poświęcone patronowi tego kraju. Jego irlandzka nazwa brzmi 

St. Patrick's Day. W Irlandii jest to dzień wolny od pracy. 

W ramach obchodów tego święta odbyło się szereg wydarzeń mających na celu przybliżenie 

historii, kultury i geografii Irlandii, takich jak: konkurs na plakat o tematyce irlandzkiej, 

warsztaty tańców irlandzkich i quiz wiedzy o Irlandii. Tak więc

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W obchody włączył się również  Samorząd U

pod hasłem koloru zielonego i symboli irlandzkich. 

 

Wybór naj

okazał się zadaniem 

niezwykle trudnym.  W 

efekcie zdecydowano o 

przyznaniu 

pierwszych miejsc dla: 

Dawida Jonasa (kl. 8 

Alicji Szczepańskiej (kl. 5 B). 

Drugie  miejsce zajęła 

Karolina Cichy (kl. 6 B). 

Przyznano też dwa trzecie 

miejsca, zajęły je: Zofia 

Przybyłowska (kl. 7 A) i 

Maja Salamaga (kl. 6 B)

 

17. marca 2022 r. obchodzono w naszej szkole Dzień św.  Patryka. Jest to irlandzkie święto 

i religijne, poświęcone patronowi tego kraju. Jego irlandzka nazwa brzmi 

W Irlandii jest to dzień wolny od pracy.  

mających na celu przybliżenie 

historii, kultury i geografii Irlandii, takich jak: konkurs na plakat o tematyce irlandzkiej, 

zy o Irlandii. Tak więc 

włączył się również  Samorząd Uczniowski, 

pod hasłem koloru zielonego i symboli irlandzkich.  

 

Wybór najlepszego plakatu 

okazał się zadaniem 

niezwykle trudnym.  W 

efekcie zdecydowano o 

przyznaniu dwóch 

pierwszych miejsc dla: 

Dawida Jonasa (kl. 8 B) i 

Alicji Szczepańskiej (kl. 5 B). 

Drugie  miejsce zajęła 

Karolina Cichy (kl. 6 B). 

Przyznano też dwa trzecie 

ejsca, zajęły je: Zofia 

Przybyłowska (kl. 7 A) i 

Maja Salamaga (kl. 6 B) 



 

 

 

 Znalazło się też coś dla miłośników quizów, którzy mogli spróbować swoich sił na platformie 

Quizizz. Zwycięzcą naszego trudnego i bardzo wszechstronne

Łach(kl. 7 A). 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej 

Jak widać

Od 9:10 do 13:50 w sali teatralnej

odbywały się warsztaty tańca irlandzkiego. 

Ich uczestnicy poznali podstawowy krok 

do tańców figurowych oraz nauczyli się 

tańczyć Beltine Fire Dance. Było to dla 

wszystkich wyzwanie zarówno 

artystyczne, jak i kondycyjne, ale 

podołaliśmy i tańczyć się nauczyliśmy. 

Bawiliśmy się tak dobrze, że nie 

pomyśleliśmy nawet o zrobien

dlatego w tym miejscu pokażemy jak 

wygląda stój do tańca irlandzkiego

 

W realiach szkolnych rolę złota pełniły słodycze, 

okazały się: Maja Grzybowska, Alina Ożadowicz i Alicja Sakowska

 

Znalazło się też coś dla miłośników quizów, którzy mogli spróbować swoich sił na platformie 

Quizizz. Zwycięzcą naszego trudnego i bardzo wszechstronnego quizu o Irlandii został Krzysztof 

ziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy. 

Jak widać, było u nas zielono i wesoło. 

ali teatralnej  

ły się warsztaty tańca irlandzkiego. 

Ich uczestnicy poznali podstawowy krok 

do tańców figurowych oraz nauczyli się 

Było to dla 

wszystkich wyzwanie zarówno 

artystyczne, jak i kondycyjne, ale 

podołaliśmy i tańczyć się nauczyliśmy. 

Bawiliśmy się tak dobrze, że nie 

pomyśleliśmy nawet o zrobieniu zdjęć, 

pokażemy jak 

ca irlandzkiego… 

 Podczas przerw możn

poszukać ganka ze złotem, który

(według irlandzkiej  legendy) 

schowano na końcu tęczy.

szkole ukryto nie jeden, ale dwa 

takie garnki. Zadanie nie było łatwe.

rolę złota pełniły słodycze, a szczęśliwymi znalazcami 

się: Maja Grzybowska, Alina Ożadowicz i Alicja Sakowska(kl. 

Maja Marchewka (kl. 4 B). 

 

 

Znalazło się też coś dla miłośników quizów, którzy mogli spróbować swoich sił na platformie 

quizu o Irlandii został Krzysztof 

można było 

poszukać ganka ze złotem, który 

(według irlandzkiej  legendy) 

schowano na końcu tęczy. W naszej 

szkole ukryto nie jeden, ale dwa 

takie garnki. Zadanie nie było łatwe. 

 

a szczęśliwymi znalazcami 

(kl. 7 B) oraz 


