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  Dzień Kobiet przypadł w tym 
roku w niedzielę, dlatego świętowaliśmy 
go w klasie nieco później. Postanowiliśmy 
przygotować dziewczętom zabawę z wy- 
borem SUPERDZIEWCZYNY. 
Jurorami w konkursie byli oczywiście  
chłopcy. Oni także przeprowadzili  kilka 
konkurencji. 

 
 
  
 

W zabawie wzięły udział wszystkie dziewczyny z naszej klasy. Jurorami 
zostali: Tomek Kolenda, Oskar Druszcz i Oliwer Przybyłowski. Ponieważ 
superdziewczyna potrafi wykazać się różnymi umiejętnościami, a każde 
wykonuje z gracją   i elegancją, przygotowane konkurencje były bardzo różne. 
Dziewczęta miały za zadanie m.in. rozpoznać na zdjęciach narzędzia typu piła, 
młotek, śrubokr ęt czy obcęgi, zjeść bez pomocy rąk długiego chrupka 
kukurydzianego czy zrobić jak najwi ęcej pompek (tu jednak nikt nie wymagał 
precyzji).    
 Ciekawie wypadł konkurs na szybką reklamę soku owocowego. Niektóre 
dziewczęta otrzymały dodatkowe punkty za odgadnięcie, że był to napój limon-
kowy. „W gorące letnie dni, ten napój orzeźwienia doda Ci!” – zachęcała Maja 
Bonisławska ( zdjęcie obok), zaś Oliwia Nowakowska ułożyła slogan: 
                                  „Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, 
                                  śmiało, soku napij się!” 
 Widowiskowy okazała się konkurencja z przygotowaniem gustownego 
nakrycia głowy. Dziewczynki otrzymały kolorowe gazety, taśmę i nożyczki. W 
kilka minut ka żda wyczarowała zabawną czapeczkę (zdjęcie poniżej) i z wdzię- 
kiem ją zaprezentowała. 

 

 

 

 

 

                                    
 



 Sporo humoru dostarczyły zawody w tańcu i przebijaniu balonów innych konkurentek. Balony pła-
tały  psikusy, bo uchodziło z nich powietrze albo odwiązywały się i uciekały. Zaś przy robieniu pompek bar-
dzo pozytywnie zaskoczyła nas 
Weronika Marszał, która zapre-
zentowała prawdziwe „chłopięce” 
pompki.   

Jury (zdjęcie obok) za każ-
dym razem oceniało nie tylko 
sposób wykonania zadania, ale                 
i grację, wdzięk oraz poczucie 
humoru dziewcząt. Liczył się więc 
każdy punkt. Ostatecznie 
SUPERDZIEWCZYNĄ została  
JULIA CISZONEK, która tak że na 
co dzień tryska energią i humorem.                                                                                   
Drugie miejsce zajęła WERONIKA 
MARSZAŁ, a trzecie NADIA  
KLEJNOCKA. 
Wszystkie uczestniczki otrzymały 
słodkie nagrody, a laureatki 
dodatkowo... lusterka jako symbol wdzięku i uroku osobistego.    

Imprezę można na pewno uznać za udaną. A co najważniejsze, chociaż  uczestniczki rywalizowały o 
zwycięstwo bardzo ostro, jednak nie zapominały o zasadach fair play. Pomagały sobie, doradzały i dobrze 
się bawiły. Na pewno trzeba je wszystkie za to pochwalić, bo każda jest SUPERDZIEWCZYNĄ! 

                                                                      Jakub Borsuk, Marcel Nackowicz, Oskar Wiśniewski 
 

 
 

Miłość niejedno ma imię 
  

Pod takim hasłem odbywały się  po raz pierwszy Szkolne 
Dni Języka Polskiego. Ich stałe motto będzie brzmiało: „Jak to 
jest być człowiekiem ?”, a każdego roku przyświecać im będzie 
inna ludzka cecha. Działania w ramach tego polonistycznego 
święta obejmowały: Ortograficzną Corrid ę, prezentacje 
plakatów ilustruj ących frazeologizmy i dwuetapowy konkurs 
recytatorski. 

Uczniowie zmagający się z zadaniami ortograficznymi 
najpierw walczyli o tytuł mistrza w swojej kategorii wiekowej, a 
potem odbył się finał i wybór Mistrza Ortografii Szkoły 
Podstawowej. Miło nam donieść, że została nim nasza klasowa 
koleżanka i redaktorka „Sztubaka” - MAJA BONISŁAWSKA. 
Tytuł Mistrza Ortografii Gimnazjum Integracyjnego z dobyła 
Zofia Paradowska z klasy II g. 

Konkurs recytatorski miał najpierw charakter szkolny. 
Wzięło w nim udział 32 uczestników. Główne miejsca zajęli w 
nim również redaktorzy „Sztubaka”: I – przypadło OSKARO-
WI DRUSZCZOWI, II - MAI BONISŁAWSKIEJ,  a JULIA 
CISZONEK otrzymała wyró żnienie.  

Dwójka szkolnych laureatów zmierzyła się potem w 
międzyszkolnym etapie tego konkursu, razem z recytatorami z 
pozostałych stargardzkich szkół. Jurorzy przyznali MAI trzecie 

miejsce, a OSKAROWI - wyróżnienie.  Zwycięzcy zostali obdarowani dyplomami i nagrodami książkowymi. 
Najwięcej przypadło MAI BONISŁAWSKIEJ ( na zdjęciu). Wśród jej trofeów znalazła się statuetka Mistrza 
Ortografii SP 2. 

                                                                                                                                                                  Red.  
  


