
SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA 
MIĘDZYKLASOWY KONKURS POD HASŁEM

„GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE”

Konkurs odbędzie się 30.10.2012 roku w sali zabaw 
w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I –III
klasy IV – VI

Rywalizacja  klas  będzie  polegała  na  udziale  chętnych 
uczniów w wykonywaniu różnorodnych zadań związanych 
z kulturą osobistą i dobrym wychowaniem.

Uczestnicy  konkursu  będą  odpowiadać  na  określone 
pytania  oraz  demonstrować  w  praktyce  zasady  dobrego 
zachowania w różnych sytuacjach.

UWAGA!
Wszystkie  zasady,  które  trzeba  znać,  znajdziecie  na 
gazetce  Samorządu  Uczniowskiego.  Należy  wnikliwie  ją 
czytać, ponieważ co tydzień zamieścimy tam nowe zasady.

Zapraszamy  wszystkich  do  uczestnictwa,  gwarantujemy 
wspaniałą zabawę oraz nagrody dla zwycięskich klas.

Organizatorzy: Pani Violetta Więckowska i Pani Barbara Konkol



SPRAWOZDANIE
Kultura pomaga nam w życiu codziennym. Dzięki niej inni mają o nas dobre zdanie. 

Można powiedzieć, że jest naszą wizytówką. Kultura to nie tylko nienaganne maniery, ale 

także dbanie o wygląd i zdrowie. Kultura to inaczej nasza godność. Stare polskie przysłowie 

mówi: „Jak cię widzą, tak cię piszą”. Zgodnie z nim musimy pamiętać o tym, że zachowanie i 

wypowiedzi  świadczą  o naszym ogólnym poziomie.  Człowiek kulturalny jest  szanowany 

przez innych ludzi. Dobre maniery uczą właściwego postępowania zarówno wobec samego 

siebie, jak też wobec innych osób. Uczą również umiejętności prawidłowego zachowania się 

w każdej sytuacji. Dobre maniery to po prostu sztuka  życia, dlatego bardzo ważną sprawą 

jest,  by  szkoła  wspomagała  rodziców  w  uczeniu  dzieci  wcale  niełatwej  sztuki 

KINDERSZTUBY.

Zgodnie  z  takim  wyzwaniem  w  naszej  szkole  od  zawsze  realizujemy  zadania 

wychowawcze w tym zakresie, a w bieżącym roku szkolnym położyliśmy szczególny nacisk 

na propagowanie wśród uczniów zasad savoir vivre’u. Zajął się tym Samorząd Uczniowski 

pod  kierunkiem  swoich  opiekunów  –  p.  Violetty  Więckowskiej  i  p.  Barbary  Konkol. 

Ogłoszono  międzyklasowy konkurs  pod  hasłem „Grunt  to  dobre  wychowanie”  w  dwóch 

kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VI. 

Od  początku  września  do  połowy  listopada  na  gazetce  ściennej  organizacji,  co  tydzień 

zamieszczano  nowe  wiadomości  związane  z  kulturą  osobistą,  z  zasadami  właściwego 

zachowania w różnych sytuacjach oraz dobrymi manierami. 

        Rywalizacja klas miała polegać na wykonywaniu różnorodnych zadań związanych z 

kulturą osobistą i dobrym wychowaniem. Uczniowie w dniu rozstrzygnięcia konkursu mieli 

założyć odpowiednie stroje, zgodne z wyznacznikiem, jaki wylosowali ich gospodarze klas 

podczas apelu szkolnego.

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień, kiedy to odbył się WIELKI FINAŁ.

22  listopada  cała  społeczność  szkolna  zgromadziła  się  w  udekorowanej  tematycznie  sali 

zabaw. Teraz dopiero miało się wszystko okazać, w jakim stopniu uczniowie poznali zasady 

etykiety, a co za tym idzie , jakie efekty miała przygotowana przez Samorząd Uczniowski 

cała akcja „KINDERSZTUBA”.

      Po krótkim wprowadzeniu zaprezentowanym przez p. Violettę, związanym z historią 

dobrych manier, wybrano niezależne jury konkursowe. Zaszczytu tego dostąpiły: 

p. B. Filipiuk, p. I.  Chaniewicz i p. R. Tarasiuk.



   Konkurencje  były  bardzo  atrakcyjne,  ale  też  wymagające  wysiłku  umysłowego.W 

pierwszej części dotyczyły zasad prawidłowego przedstawiania innych sobie nawzajem. 

     W drugiej części konkursu uczestnicy zmagali się z pytaniami, ukrytymi w balonach, 

dotyczącymi zasad odpowiedniego zachowania w restauracji. Wszystkim bardzo spodobała 

się kolejna konkurencja, sprawdzająca wiedzę i umiejętności w zakresie przyjmowania gości. 

Zadaniem  przedstawicieli poszczególnych klas było też prawidłowe  nakrycie stołu. 

      Z zasadami przyjmowania gości oraz składaniem wizyt uczniowie zmagali się jeszcze 

w innych zadaniach. Tym razem młodsze dzieci układały puzzle, a starsze, wcale niełatwe, 

rozsypanki wyrazowe. Ostatnią konkurencją w konkursie była „Zgaduj – zgadula”. Zagadki 

dotyczyły  dobrych  manier,  ogłady  towarzyskiej  i  kultury  osobistej.  Przedstawiciele 

poszczególnych klas wypadli świetnie, wykazując się dużą wiedzą w tym zakresie.

 Konkurs  Samorządu  Uczniowskiego  okazał  się  wspaniałym  pomysłem  w  skali 

ogólnoszkolnej.  Skorzystały  wszystkie  dzieci,  pogłębiły  swą  wiedzę  i  zdobyły  nowe 

umiejętności.  Bawiąc się, wszyscy się czegoś nauczyli i na pewno  jest to wiedza, która nie 

tylko posłuży  w szkole, ale przede wszystkim w codziennym życiu, a przyznane nagrody 

podniosły poczucie własnej wartości  i utwierdziły w przekonaniu, że warto rozwijać się w 

tym kierunku.

     Pamiętając,  że  kultura to  nie  tylko dobre maniery,  ale  również dbanie o wygląd  i 

odpowiedni do okazji dobór ubioru, w przerwach konkursu wszystkie klasy zaprezentowały 

się w różnorodnych strojach:

punkt przedszkolny i zerówka – biznesmeni i bizneswoman

klasa I – dyskotekowy

klasa II – galowy

klasa III – balowy (karnawałowy)

klasa IV – wieczorowy

klasa V – sportowy

klasa VI – elegancki.

      Wszyscy  uczniowie  podeszli  z  pełną  powagą  do  zadania,  stroje  każdej  klasy 

odzwierciedlały  prawidłowy  dobór  ubioru  do  przyjętych  norm.  Największymi  jednak 

brawami oceniono przebrania zerówki oraz klasy IV  i właśnie te klasy otrzymały nagrody. 

      Podczas imprezy nie zabrakło wspólnego śpiewania. Wszystkie dzieci nauczyły się 

dwu  nowych  piosenek,  do  których  tekst,  specjalnie  na  tę  okazję,  napisała  p.  Violetta 

Więckowska. Wyśpiewując słowa: „Taki mały, taki duży kindersztubę zna, taki ja i taki ty o 

kulturę dba…”,  wszyscy się świetnie bawili, a ponieważ  w tym dniu ogłoszono w szkole 



również „Dzień Misia” , uczczono i jego święto wspólnym śpiewem:  „My są misie…” 

 W końcowej części naszej imprezy przedstawiono najbardziej uprzejmych uczniów w 

szkole.  Wyboru  dokonali  sami  uczniowie  w  poszczególnych  klasach.  Wybrańcy  zostali 

udekorowani szarfami z napisami „Miss Uprzejmości” oraz „Mister Uprzejmości”, a także 

nagrodzeni za swoje cechy charakteru godne naśladowania. Są to:

punkt przedszkolny – Sylwia Czemierowska

zerówka – Paulina Jaskólska

klasa I –Wiktoria Szupiluk

klasa II – Kacper Panasiuk

klasa III – Katarzyna Panasiuk

klasa IV – Klaudia Giereło

klasa V –Piotr Gromadzki 

klasa VI – Dominika Sobczuk

 A  na  koniec  mała  dygresja:  W  naszej  szkole  zawsze  się  dzieje  dużo,  często 

wychodzimy z ławek  i wychodzimy poza mury szkoły, ale wszystkie nasze działania mają 

ważne i konkretne cele, często ukierunkowane na wychowanie. Z ich wymiernych efektów 

wszyscy jesteśmy dumni.  


