
Muzyka budzi w sercu pragnienie 
dobrych czynów.

Pitagoras

Kronika Chóru Szkolnego 
2019 - 2020

https://www.moje-cytaty.com/cytaty-autora/Pitagoras


Rozpoczęcie roku szkolnego 
2019-2020





DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ



Ślubowanie pierwszaków 18.10.2019





Święto Odzyskania Niepodległości 
08.11.2019







08.11.2019 nasza szkoła włączyła się do akcji „Szkoła do hymnu” organizowanej przez 
Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. Przedsięwzięcie te, to 

kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli 
uczniowie oraz nauczyciele wielu szkół polskich w kraju i za granicą. Akcja polegała na 

wspólnym odśpiewaniu 4-zwrotkowego hymnu narodowego o symbolicznej godz. 11:11.



XXVIII KONKURSU PIOSENKI i PIEŚNI 
LEGIONOWEJ

09.11.2019 odbył się Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej w ramach XXVIII Rajdu 
Niepodległości „Szlakami Legionistów Polskich”.

Nasza uczennica Izabela Kudła zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych. Iza 
zaśpiewała piosenki ”Piechota” i  „Rozkwitały pąki białych róż”.  Była to impreza 

przeznaczona dla uczestników szkół biorących udział w rajdzie. Celem konkursu było 
upowszechnianie piosenek i pieśni wojskowych, legionowych i utworów 

patriotycznych.





XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty 
Artystyczne „Mistrz i Uczeń” 

W dniach 14 - 16 listopada 
2019r. w Młodzieżowym Domu 
Kultury im. Króla Maciusia I w 
Płocku odbywały się warsztaty 
artystyczne przeznaczone dla 
uczniów oraz nauczycieli. Były 
to zajęcia teatralne, muzyczne i 
plastyczne.



17 grudnia 2019r. w naszej szkole, tradycyjnie już, odbyła się Wigilia
dla Społeczności Lokalnej. Wzięli w niej udział mieszkańcy
Proboszczewic. Zaproszeni goście obejrzeli Jasełka w wykonaniu
uczniów klas piątych przygotowanych pod kierunkiem Pani Ewy
Borowskiej. Muzyczną oprawę przygotował szkolny chór wraz z
Panią Elizą Niedbałą.

WIGILIA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ











JASEŁKA SZKOLNE 2019











Spektakl pt.: „Mały Książę” pod kierunkiem
p. Anety Gromanowskiej i p. Elizy Niedbały.



Izabella Kudła 
– piosenka  Żmii

Weronika Fersz
– piosenka Małego Księcia

Zuzanna Ners
– piosenka Lisa Przyjaciela



25.01.2020 (sobota) odbył się XII Szkolno-
Parafialny Festiwal Kolęd w Rogozinie. 

„Złotą gwiazdę” zdobyła, w kategorii soliści, 
Weronika Fersz kl. VIb, zaśpiewała kolędę  

„Kołysanka” sł. Jacek Kaczmarski, muz. 
Zbigniew Łapiński. Zespół wokalny z klas I-
III S.P. w kategorii zespoły wokalne zdobył 

„srebrną gwiazdę”. Zespół zaśpiewał 
pastorałkę „Cieszmy się i pod niebiosy…..” 
W skład zespołu wchodzą: Adamczyk Julia 

kl. IIIa, Badaczewski Adam kl. IIa, Jamowska
Patrycja kl. IIIa, Jarzyńska Julia IIa, Kulesza 

Sandra kl. IIa, Łabędzki Szymon kl. IIIa, 
Markowska Maja kl. IIa, Wąsik Nikola kl. IIa, 
Witkowski Filip kl. IIIa, Wrzochol Nadia kl. 

IIa. 

XII Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd w Rogozinie.







Akademia podsumowująca naukowe i sportowe 
osiągnięcia uczniów za I semestr roku szkolnego.

28 lutego 2020r. cała szkolna społeczność wzięła udział w uroczystej
akademii podsumowującej naukowe i sportowe osiągnięcia uczniów. Wójt
Gminy Stara Biała, pan Sławomir Wawrzyński, wręczył listy gratulacyjne
licznej grupie stypendystów. Akademię
uświetnił występ młodych artystów
ze szkolnego koła teatralnego i chóru,
którzy rozbawili publiczność
scenkami z życia uczniów oraz piosenką
z serialu „Świat według Kiepskich”.





W czwartek 5 marca 2020r. uczniowie ze szkolnego koła teatralnego oraz chóru wzięli udział w 

wycieczce do Łodzi, gdzie w Teatrze Muzycznym obejrzeli musical „Skrzypek na dachu”.



W wyniku pandemii apel poświęcony uchwaleniu 
Konstytucji 3 maja nie odbył się jak co roku  w szkole. 

Dziewczyny śpiewające w chórze szkolnym nagrały 
filmik z piosenkę „Witaj, majowa jutrzenko”, który 

został umieszczony na stronie internetowej szkoły. W 
ten sposób uczciły nasze narodowe święto.

















Koniec roku szkolnego 2019/2020

W wyniku pandemii apel z okazji zakończenia 
roku szkolnego nie odbył się w szkole. 

Dziewczyny śpiewające w chórze szkolnym 
nagrały filmik z piosenkę „Przyszło lato” i „Lato, 

lato”, który został umieszczony na stronie 
internetowej szkoły. 
















