
TYDZIEŃ MIKOŁAJKOWO  - ŚWIĄTECZNY 

Dniem 6 grudnia rozpoczęliśmy obchody Tygodnia Mikołajkowo – Świątecznego. Na korytarzu 
szkolnym wykonano wystawę prac językowo - plastycznych z poszczególnych klas. Uczniowie pod 
czujnym okiem anglistów wykonywali worki Mikołaja z prezentami, plakaty opisujące i obrazujące 
postać Mikołaja, listy do Mikołaja przedstawiające klasę i ich pragnienia oraz wiersze o tematyce 
świątecznej. W tym dniu odbyły się także świąteczne potyczki językowe, które poprowadziły dla 
reprezentantów klas pierwszych panie Milena Laszkowska i Iwona Szczuka. 
(https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-3-im-Henryka-Sienkiewicza-w-
E%C5%82ku-2324738317614568) 

Chętni uczniowie klas 4-6 wykazywali się swoimi umiejętnościami czytelniczymi podczas Konkursu 
Pięknego Czytania opowiadania świątecznego, zorganizowanego przez panią Marzenę Murzyn. Jury 
oceniało poprawność językową, płynność czytania oraz intonowanie tekstu. Wyróżnieni zostali: Pola 
Kuligowska (4b),  Kacper Krom (4c), Anna Łochowska (5b), Piotr Wawrzyńczak (5c) oraz Lena 
Limberger (6a). 

Dodatkowo, dwie uczennice – Panie Mikołajowe skrupulatnie sprawdzały przebrania klas, które w 
dniu dzisiejszym dotyczyły głównego bohatera dnia - Mikołaja. Niemal wszyscy uczniowie się spisali 
i pięknie przebrali, uzyskawszy tym samym wysokie noty w tabeli, które po zsumowaniu wyników, za 
określone stroje z całego tygodnia, wyłonią najlepiej przebraną klasę z poziomu 1-3        i 4-8. 

We wtorek 7 grudnia odbył się quiz świąteczny (runda pytań) dla wszystkich chętnych uczniów z 
naszej szkoły. Uczestnicy wykazywali się wiedzą na temat angielskich tradycji i zwyczajów 
bożonarodzeniowych. Za udzielnie poprawnej odpowiedzi otrzymywali słodki upominek i naklejkę. 
Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała pani Sylwia Urbańczyk, która przygotowała wiele 
ciekawych i zaskakujących informacji. Dzięki temuuczniowie nie tylko sprawdzili się z tego, co już 
wiedzieli, ale mieli okazję do poznania kolejnych ciekawostek dotyczących organizowania i przebiegu 
świąt w Anglii. 

       Ponadto podczas lekcji  języka angielskiego uczniowie klas starszych wykonywali prace z 
tematyki świątecznej, wykazując się swoimi umiejętnościami językowymi i plastycznymi. 

       W tym dniu kolorem przewodnim dla uczniów był zielony. Klasy nie zawiodły, pięknie 
prezentowały się w przygotowanych przez siebie przebraniach, które były sprawdzane przez uczniów- 
elfów. 

W środę 8 grudnia odbyły się Mikołajkowe zabawy z piosenką w języku angielskim „Santa’sgames in 
English songs”. Zabawy miały charakter lekcji otwartej.Uczniowie klas drugich i  trzecich - klasy 3c, 
3a i 2a wraz z wychowawcami oraz uczniowie klasy 4c i 5a bawili się wspólnie przy rytmach 
popularnych świątecznych piosenek, takich jak: JingleBells, Santa Claus isComing  to Town, We 
wishyou a MerryChristmas, Oh,ChristmasTree.  Dzieci ochoczo i z wielkim entuzjazmem śpiewały, 
tańczyły, pokazywały, powtarzały i nazywały podstawowe zwroty związane ze świętami Bożego 
Narodzenia w języku angielskim. Trafnie odgadywały wszelkie zagadki i odpowiadały na 
pytania. Magia świątecznych piosenek i wielu zabaw z nimi związanych wyzwoliła pozytywne emocje 
i na dziecięcych buziach pojawił się szczery, promienny uśmiech, wyrażający radość, zadowolenie i 
poczucie pełni szczęścia. Lekcję poprowadziły panie Marzena Murzyn i Iwona Szczuka. 

      W tym dniu odbył się również konkurs piosenki angielskiej „Christmassinging” dla chętnych 
uczniów z klas 4-8, który przeprowadziła pani Olga Walendzik. Dzieciaki zaprezentowały swoje 
zdolności wokalne, muzyczne i językowe w takich piosenkach jak: LastChristmas, Letitsnow, All I 
want for Christmasisyou, Rockin’ around the Christmastree, Christmas in my heart.Wszyscy, pomimo 
początkowego stresu, pięknie się zaprezentowali i znakomicie wykonali swoje zadanie, wywierając 
wielkie wrażenie na jury, które zdecydowało o przyznaniu 3 nagród. Pierwsze miejsce zdobył zespół z 
klasy 5c, w składzie: Natalia Lempe, Emilia Grzywa, Ewelina Konwiego oraz Nadia Lipińska. Drugie 



miejsce przyznano Oliwii Barańczuk z klasy 8f, a trzecie miejsce zajęły Ewa Hałoń i Ada Kowalczyk 
z klasy 4b. 

      Dodatkowo podczas przerw wszyscy chętni uczniowie mieli możliwość zaśpiewania angielskich 
kolęd i świątecznych przebojów podczas karaoke. Chętnych „do mikrofonu” było wielu, uczniowie 
doskonale znali prezentowane piosenki, głośno i radośnie śpiewając. Byli też i tacy, którzy poddali się 
rytmowi świątecznych hitów i tworzyli układy taneczne  

      Kolorami przewodnimi, obowiązującym w uczniowskiej garderobie w środę były szary, srebrny 
lub złoty. Kompletowanie strojów nie było niczym trudnym dla naszych uczniów, którzy ochoczo i z 
radością prezentowali swoje modowe wybory. 

  W czwartek 9 grudnia, chętni uczniowie z każdej klasy brali dział w kolejnym quizie świątecznym, 
podczas którego rozwiązywali łamigłówki i rebusy, nazywali symbole świąt, rozkodowywali ukryte 
wiadomości, kolorowali obrazki według klucza. Quiz przeprowadziły panie Sylwia Urbańczyk i 
Iwona Szczuka przy pomocy uczniów z klasy 7e i 8f. Spośród wielu prac, wyłoniono zwycięskie: 
Piotra Bernaciaka (1a), Dominiki Dobkowskiej (1b), Lilii Małanowskiej (1d), Piotra Pełszyńskiego 
(2d), Karoliny Nowak (3b), Konrada Sulewskiego (5a), Natalii Boczek (7b), Kariny Matusiak (7e), 
Bartosza Węcek (7d), Jakuba Wiszowatego (8a) oraz Wiktora Górskiego (8f). 

      Dla uczniów, reprezentantów klas siódmych i ósmych pani Marzena Murzyn przygotowała pokój z 
zagadkami świątecznym Escape Room. Dwie drużyny rywalizowały ze sobą, rozwiązując różne 
zadnia z tematyki świątecznej. Zadania zostały ukryte i zaszyfrowane w różnych miejscach klasy i 
korytarza szklonego. Każde poprawnie rozwiązanie zagadki przybliżało drużynę do skompletowania 
worka Mikołaja w odnalezieniu zagubionych prezentów. Escape Room dostarczył uczniom wielu 
emocji i zadowolenia.  Członkowie drużynznakomiciepracowali pod presją czasu i efektywnie ze sobą 
współpracowali, poprawnie rozwiązując wszystkie zadania. Zwycięska drużyna, która jako pierwsza 
dotarła do ostatniej stacji zadaniowej, ukończyła swą misję i została nagrodzona słodkim upominkiem. 

      Kolorem przewodnim w czwartek był kolor biały. Dzień ten zakończył również rywalizację na 
przebrania świąteczne. Zwycięskimi klasami zostały klasy 1a i 6b,  w których wszyscy uczniowie 
zadbali o odpowiednie stroje (kolory) przez ostatnie 4 dni. Dodatkowo, komisje sprawdzające 
przebrania, wyłoniły cztery nauczycielki, które również skrupulatnie wywiązały się z tego zadania. 
Były to panie Joanna Witkowska, Ewa Jurczykowska, Agnieszka Romatowska i Agnieszka 
Gołdowska. 

Piątek, 10 grudnia, był ostatnim dniem Tygodnia Mikołajkowo-Świątecznego. 

Dzień ten  na długo pozostanie w pamięci najmłodszej społeczności  szkoły. Przybył sam Święty 
Mikołaj, który nagrodził wyróżnionych uczniów biorących udział w zabawach mikołajkowych, 
quizach, konkursach świątecznych. Odwiedził także te klasy, których prace językowo-
plastycznezostały wyróżnione. Klasy otrzymały vouchery mikołajkowo – świąteczne ze specjalnym 
przywilejem do wykorzystania w danym roku szkolnym na wybranej przez siebie lekcji. 

      Ponadto, podczas przerw wszyscy chętni uczniowie mieli okazję potańczyć do świątecznych 
hitów, naśladując prezentowane im układy. Zabawa była pełna radości, a nasi uczniowie z wielką 
precyzją, ale też i swobodą prezentowali swoje umiejętności taneczne.   

Reasumując, wszystkie działania cieszyły się dużym zainteresowaniem, jednak  na pierwszym miejscu 
najmłodsze dzieci wybrały zabawy ruchowe przy rytmach muzyki świątecznej.  Znane wszystkim 
piosenki, JingleBells,LastChristmasbyły głośno przez wszystkich śpiewane (zarówno młodszych, jak i 
starszych) izyskały miano hitów Tygodnia Mikołajkowo-Świątecznego, wprowadzając świąteczny 
nastrój i magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w działania Tygodnia Mikołajkowo-
Świątecznego: dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.To 
był niezwykle przyjemny i efektywnie spędzony czas, który wpłynął na integrację całej społeczności 



szkolnej i po raz kolejny utwierdził w przekonaniu, że „zabawa jest nauką, a nauka zabawą i im więcej 
zabawy, tym więcej nauki”. 

Szczególne podziękowania  składamy panu Szymonowi Zaniewskiemu, który przygotował oprawę 
muzyczną i był wsparciem w technicznej organizacji wszystkich działań. Dziękujemy również 
wszystkim członkom komisji konkursowych: pani Agnieszce Gołdowskiej, pani Marii Bielskiej, pani 
Agnieszce Romatowskiej, pani Adzie Lewandowskiej oraz pani Iwonie Wiśniewskiej, które pomogły 
w wyborze prac i ocenie działań uczniowskich. 

Organizatorzy – Zespół Językowy 

 

 

 

 


