
DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZREALIZOWANE W I SEMESTRZE: 

 

 

Wrzesień: 

• Wybór samorządu uczniowskiego – w przeprowadzonych wyborach udział wzięli 

wszyscy uczniowie szkoły; w wyniku ich decyzji przewodniczącym został Adrian Michałek,  

a zastępcą Gabriela Machowska; kandydaci zaprezentowali się poprzez samodzielnie 

przygotowane spoty reklamowe.  

 

Październik: 

• Międzynarodowy Dzień Muzyki – TOP (Tyczyńskiego Ogólniaka Przeboje) – się 

grało wszystko, czego słuchacie najczęściej i chcieliście usłyszeć jeszcze raz. 

• Światowy Dzień Zwierząt – zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt Kundelek 

w Rzeszowie. Ludzie pokazali WIELKIE SERCE, w którym zmieściło się 

mnóstwo nieszczęśliwych psów i kotów. 

• Światowy Tydzień Pisania Listów – udział w akcji charytatywnej na rzecz 

chorych dzieci fundacji  „Marzycielska Poczta”. Podzielić się słowem czasem jest 

trudniej niż pieniędzmi. Daliśmy radę!  

• Święto Komisji Edukacji Narodowej. Uważasz, że akademie szkolne pod tytułem 

„Dzień Nauczyciela” są beznadziejne? I masz rację! U nas jest to święto 

wszystkich ludzi szkoły. Scenariusza nie da się przewidzieć, bo każdy dorzuca 

coś od siebie – uczniowie i nauczyciele. W tym roku byli także goście –  

z Kolumbii, Tunezji i Wietnamu. 

• Andrzejkowe ciasteczkowe wróżby – bez gwarancji na spełnienie, ale za to 

śmiesznie. 

 

Listopad: 

• Święto Niepodległości – chwila refleksji i wdzięczności, wobec tych, którzy 

zginęli, żebyśmy My mogli żyć w dobrych czasach. To już 96 rocznica 



Odzyskania Niepodległości więc prawie godzinę wędrowaliśmy przez różne 

wydarzenia historyczne, które sprawiły, że jesteśmy tu i teraz. Dzięki strojom  

z epoki przenieśliśmy się w XVIII wiek i pożegnaliśmy wolną ojczyznę  

z polonezem Ogińskiego, później refleksja słowno-muzyczna na temat walki  

o niepodległość w czasie powstań narodowych XIX stulecia oraz czasy I wojny, 

przez które przemaszerowaliśmy wraz ze naszymi Strzelcami ze Związku 

Strzeleckiego. A wszystko w scenografii jak z bajki – mocno ponurej, ale taka już 

ta nasza historia.  

• Konkurs na najbardziej życzliwych uczniów i nauczycieli z okazji Światowego 

Dnia Życzliwości – wybraliśmy ludzi, na których zawsze można liczyć.  

I liczymy, że to się nie zmieni. 

• Dzień Muzyki – kolejny w zestawie – tym razem polski rock i blues wg listy 

przebojów ułożonej przez uczniów. Wśród tytułów – samo życie (także szkolne): 

„Dziwny jest ten świat”, „Sen o Wiktorii”, „Przeżyj to sam”, „Mój jest ten 

kawałek podłogi”.  

• Konkurs tańca z okazji Światowego Dnia Tańca – tu się nam trochę pojechało – 

daliśmy ludziom miesiąc na to, żeby nauczyli się tańczyć coś, czego w życiu nie 

tańczyli, wymyślili sobie choreografię i zorganizowali stroje. Cztery klasy dały 

radę – te od tanga, cha-chy, tańca ludowego oraz rockandrolla; ci od baletu  

i country, niestety, odpadli. Tego się nie da opisać, to MUSICIE zobaczyć. 

• Światowy dzień pluszowego misia – zobaczyć, jak przez miasto i park  

w kierunku szkoły zmierza 150 osób niosąc ogromne pluszaki – BEZCENNE! 

Grudzień: 

• Mikołajki. Ilu Mikołajów może ukryć się w szkole? 66 – czekoladowych. A każdy 

z dodatkowym prezentem. Szukali ich nawet ci, którzy już dawno stracili wiarę, 

w to, że Mikołaj istnieje. Czasem warto pozostać dzieckiem na dłużej. 

• Konkurs na świąteczną dekorację klasy (strach pomyśleć, kto to potem 

posprząta). 

• PrawieWigilijna Noc w Pałacu – świąteczny nastrój, świąteczne dania, 

świąteczne piosenki i świąteczne filmy. I ludzie jacyś inni – świąteczni. Nie było 

was? Żałujcie! 



• Wigilijka Szkolna – konkurs na najbardziej oryginalne wykonanie pastorałki. 

Było głośno i wesoło. Taka Świąteczna Szopka. I życzenia, które każdy składał 

każdemu – trwały prawie godzinę, ale przecież tyle mamy sobie do powiedzenia. 

 


