Anielskie zastępy
W ZSP nr 1 w Pleszewie w dniu świątecznym 21 grudnia 2012 r. na korytarzu nauczania
zintegrowanego po raz kolejny pojawiły się anioły. Opiekunka działającego od kilku lat
Kółka Młodego Twórcy Małgorzata Wojtczak zorganizowała konkurs plastyczny „Anioły i
Aniołki”. Dzieci z klas I- III pod kierunkiem opiekunki kółka oraz rodziców od początku
grudnia wykonywały aniołki.
M.Wojtczak zorganizowała wystawę na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej.
Do wystawy dołączono także przygotowane przez dzieci na kółku plastycznym oraz na
zajęciach językowych stroiki świąteczne. Wystawę już od rana 21 grudnia mogli podziwiać
wszyscy uczniowie i rodzice przybyli do ZSP Nr 1 w Pleszewie.
Prace były pomysłowe i różnorodne. Nie zabrakło małych i wielkich aniołów wykonanych z
brystolu przyozdobionego brokatem, aniołków z firanki, bibuły, koronki, ażurowych
serwetek, złotych doniczek, ale najciekawsze prace to prace z masy solnej oraz anioły – lalki
wykonane z części lalek Barbie ubrane w sukienki z piór. I właśnie te aniołki cieszyły się
największym powodzeniem podczas kiermaszu świątecznego.
Jury w składzie: E. Borowiak, W. Tarka i M. Wojtczak obradowało w dniu 20 grudnia i
spośród 76 złożonych prac przyznało 10 równorzędnych nagród, 11 wyróżnień oraz 16
nagród pocieszenia.
Prace zostały przeznaczone na kiermasz świąteczny w dniu 21 grudnia 2012 r., który odbył
się w trakcie dnia świątecznego. W tym dniu opiekunka kółka rozdała laureatom nagrody
ufundowane przez Radę Rodziców szkoły.
Kiermasz świąteczny prowadziła opiekunka kółka M.Wojtczak oraz dzieci z klasy III a, co
czyniły z ogromnym zaangażowaniem i dużą radością.
Ze sprzedaży prac konkursowych oraz stroików świątecznych, uzyskano kwotę 105, 40 zł,
która zostanie przeznaczona na potrzeby działań artystycznych dzieci z klas I- III oraz
dekorację korytarza.
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ANIOŁY I ANIOŁKI”
Nagrody:
Adam Kaźmierczak, Martyna Michalak, Jagoda Michałowicz, Aleksandra Stefaniak, Agata
Urbaniak, Michał Doliński, Aleksandra Dudkowiak, Lena Olejczuk, Mikołaj Kubicki, Kacper
Elias,
WYRÓŻNIENIA:
Hubert Biadaszkiewicz, Julia Marcisz, Sebastian Marcisz, Bartek Łyskanowski, Filip
Łyskanowski, Nina Jezierska, Krystian Kubicki, Alan Adamkiewicz, Anna Sitnicka, Mateusz
Onyszkiewicz, Patryk Sarna
NAGRODY POCIESZENIA:
Nadia Jankowiak, Klaudia Kałużna, Patrycja Szoll, Julia Błaszczyńska, Wojciech Wicenciak,
Michał Cierniak, Jan Kałużny, Łukasz Biadała, Mateusz Hadryś, Hubert Banaszak, Tobiasz
Ptak, Barbara Karolak, Wiktor Marcisz, Miłosz Marcisz, Julia Przybylska, Stanisław Fabisz

