
Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia w naszej szkole 

W dniu 25 listopada jest obchodzony Światowy Dzień Pluszowego 

Misia. Z tej okazji Świetlica szkolna zorganizowała konkurs 

muzyczny „Śpiewać każdy może” 

Zanim odbyły się występy, prowadzące Olga i Lenka przypomniały 

wszystkim,  że: 

„My dzieci mamy swoje święto 1 czerwca - Dzień Dziecka, a dzisiaj 

25 listopada świętują wszystkie pluszowe misie. Mały, duży, bury, 

kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy posiada, bądź 

posiadał własnego, ulubionego misia pluszowego. Wiele razy, 

pewnie, dla Was był kumplem do zabawy, kompanem podróży, 

przyjacielem, któremu można wszystko powiedzieć, lekarstwem na 

nocne koszmary. Nie można wyobrazić sobie świata bez uroczego, 

łagodnego misia.” 

Powiedzcie swojemu misiowi na uszko, że bardzo go kochacie. 

Powiedzcie mu też, dlaczego tak bardzo go kochacie. Misiu kocham 

cię, bo.........”   i …….wszystkie dzieci, które przyniosły ze sobą 

ukochane misie, miały okazję właśnie to zrobić, a te, które nie miały 

przy sobie swoich pluszaków, obiecały to zrobić w domu.  

W naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy ten dzień – Dzień 

Pluszowego Misia. Dzieci na zajęciach w świetlicy od ubiegłego 

tygodnia poznawały historię i rozmawiały o swoich misiach, oglądały 

filmy z misiami, bawiły się misiami, na zajęciach artystycznych 

wykonywały swojego ukochanego misia.  

Efekty ich pracy są  wyeksponowane  na gazetkach na korytarzu i w 

świetlicy. Można na nich zobaczyć między innymi historię 

pluszowego misia, która rozpoczęła się w roku 1902, ponad 100 lat 

temu w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  

Dzisiaj uczniowie, którzy wykonali najpiękniejsze prace ze swoimi 

ukochanymi misiami otrzymali nagrody, małe misie, które wręczyła 

im  pani Dyrektor Krystyna Wajdzik.  

Po wręczeniu nagród odbył się konkurs muzyczny. 



 Na widowni zasiedli uczniowie kibicujący swoim klasowym 

koleżankom i kolegom oraz rodzice, rodzeństwo i inni członkowie 

rodzin, którzy razem z artystami przeżywali ich występy. 

 

Wszyscy wspaniale się bawili, o czym świadczył wspólny śpiew 

widowni w trakcie występów  wykonawców.  

 

Mieliśmy okazję obejrzeć 13 występów 20  wykonawców.  

 

Śpiewających artystów  oceniało  Jury w składzie: 

Przewodnicząca:  Alicja Matusik  

Członkowie:  

Danuta Matejko 

Bożena Leśniakiewicz 

Marta Cholewa – Janoszek – przedstawicielka rodziców 

oraz Szymon Krupa – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

które brało pod uwagę: 

 dobór repertuaru,  

 walory głosowe, czystość brzmienia, intonację i dykcję, 

 muzykalność,  

 własną interpretację, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

Wyniki konkursu „Śpiewać każdy może”: 

 

Kategoria kl. 0 

I miejsce – Zespół z kl.0 w składzie: Wiktoria Janoszek, Wiktoria 

Dędys, Julia Lewek, Lena Gracjasz, Amelia  Fornal, Maja Łuczak 

Kategoria kl. I – IV Szkoły Podstawowej 

I miejsce – Anna Fortuna z kl. 3b 

II miejsce – Dominika Mentel z kl. 3b  

III miejsce – Julia Wysmołek i Zuzanna Janeczek z kl. 2c 

 

Wyróżnienie –  Julia Moskała z kl. 1a 

Emilia Trojanowska z kl. 1b 

Lena Kosman i Olga Gałosz z kl. 4b 

 

 



Kategoria Gimnazjum 

 

I miejsce  – Barłomiej Kosała z kl. I C  

Wyróżnienie – Magdalena Pasierbek z kl. III A 

 

Nagrodę publiczności otrzymali Dominika Mentel i Bartek Kosała. W 

trakcie ich występów widownia śpiewała razem z nimi. 

 

Oprawą muzyczną i nagłośnieniem zajmowali się uczniowie z kl. II B 

Szymon Żmija i Łukasz Gołuszka. 

 

Konferansjerkami były, debiutujące w tej roli, Olga Gałosz i Lena 

Kosman z kl. 4b. 

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów.   

 

Dziękujemy za udział wszystkim wykonawcom, widzom  oraz jurorom 

za ich pracę.  

Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone w grudniu, o czym 

wszyscy zostaną powiadomieni. 

 

Zdjęcia z konkursu można obejrzeć na stronie internetowej 

świetlicy w naszej galerii.    

Link do galerii http://swietlica.edl.pl/galeria.html 

 

 

http://swietlica.edl.pl/galeria.html

