Biegną dzieci, biegną,
biegną do stajenki,
bo tam na sianeczku
Jezus malusieńki…

XVII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
„DZIECIAKI KOLĘDUJĄ”
19.12.2018 r. odbył się XVII Festiwal Kolęd i Pastorałek ph. „Dzieciaki
kolędują”. Wzięły w nim udział prawie wszystkie klasy I – III, czyli 15
zespołów.
Mimo upływu lat festiwal cieszy się dużym powodzeniem. Wszyscy uczestnicy
stają na wysokości zadania, pieczołowicie przygotowują swoje występy.
Tegoroczne spotkanie odbyło się w dwóch turach:
W I turze o godz. 10.00 wystąpiły:
Klasa I a – z kolędą „Betlejem”, wych. K. Baka, J. Piętka
Klasa I c – z kolędą „Mali kolędnicy”, wych. B. Gorbacz
Klasa II a – z kolędą – „Świeć gwiazdeczko”, wych. A. Cimoch, J. Mierzejewska
Klasa II d – z kolędą „Gore gwiazda Jezusowi”, wych. M. Peczyńska-Raj,
P. Iwanicka-Krajewska
Klasa II e – z kolędą „Złota Gwiazdka”, wych. M. Krętowska
Klasa III b – z kolędą „Wigilijny wieczór”, wych. R. Kiersnowska, K. Wnorowska
Klasa III d - z kolędą „Choineczko, choineczko”, wych. A. Adamiak, E. Sokołowska

W II turze o godz. 12.00 wystąpiły:
Klasa I b – z kolędą „Bosy pastuszek”, wych. V. Ignatowicz, M. Zdzitowiecka
Klasa I d – z kolędą „Przybieżeli do Betlejem” wych. D. Tyra
Klasa I e – z pastorałką „Kantyczka Śnieżyczek”, wych. M. Twardzik
Klasa II c – z kolędą „Wesoła kolęda”, wych. E. Słowikowska, J. Zdanuczyk
Klasa II b – z kolędą „Przybieżeli do Betlejem”, wych. G. Perkowska, B. Wanczewska
Klasa III a – z kolędą „Jezusa Narodzonego”, wych. B. Kukiełka, A.Sindera
Klasa III c – z kolędą „Bosy pastuszek”, wych. H. Nazaruk, E. Rakowska
Klasa III e – z kolędą „Szczęśliwych dni”, wych. Z. Drobysz,
A. Niepokojczycka-Stefańczuk

Każdy występ był ciepło przyjęty gromkimi brawami, a śpiewająca klasa
otrzymała dyplom i drobny upominek w postaci sprzętu sportowego.
Wspólne kolędowanie całej społeczności uczniowskiej z klas I-III, ich
wychowawczyń oraz rodziców stało się piękną tradycją, umożliwiło spotkanie w
tak dużym gronie, wprowadziło wszystkich w świąteczny, radosny nastrój.
Na zakończenie życzyliśmy sobie nawzajem cudownych świąt Bożego
Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2019.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, zapraszamy za rok! (organizatorzy: Katarzyna Baka, Elżbieta Bączek, Joanna Piętka)
W galerii zdjęć prezentują się wszyscy tegoroczni uczestnicy.

