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Nowa tradycja 
 

 Publicznej Szkole 
Podstawowej z Od-
dzia³em Przedszkol-

nym w K¹tach Opolskich od 
dwóch lat istnieje tradycja 
celebracji dnia œw. Patryka, 
patrona Irlandii. Wszyscy 
uczniowie ju¿ wiedz¹, ¿e 17 
marca, czyli w dniu œw. 
Patryka, nale¿y ubraæ siê na 
zielono. Gdy ktoœ tego nie 
zrobi mo¿e staæ siê ofiar¹ 
'szczypania'. W dniu tym do-
minuje ju¿ wczeœniej wspom-
niany kolor zielony, trójlistne 
koniczynki i leœne skrzaty 
leprikony (z ang. Leprechaun).  
 Pomys³odawczyni¹ i 
g³ówn¹ organizatork¹ tej jak¿e 
wspania³ej imprezy jest nau-
czycielka jêzyka angielskiego, 
Pani Anna Kaczkowska. 
        Ktoœ móg³by zadaæ py-
tanie: dlaczego obchodzimy to 
œwiêto? Otó¿ dlatego, ¿e przy 
okazji tego dnia mo¿na do-
wiedzieæ siê kilku faktów na 
temat krajów anglojêzycznych 
(w tym przypadku Irlandii) 
takich jak tradycje, zwyczaje,  

kultura i historia. 
  Organizacj¹ akade-
mii na czeœæ œwiêtego oraz wy-
konaniem dekoracji zdobi¹-
cych szko³ê zajêli siê ucznio-
wie uczêszczaj¹cy na kó³ka 
jêzyka angielskiego. Zaprezen-
towali oni krótkie przedsta-
wienie obrazuj¹ce ¿ycie i czy-
ny œw. Patryka który by³ bis-
kupem Irlandii w V wieku i 
przyczyni³ siê do nawrócenia 
wielu Irlandczyków na chrze-
œcijañstwo.  
 Przy okazji tego œwiê-
ta odby³y siê konkursy. Miê-
dzy innymi konkurs wiedzy o 
krajach anglojêzycznych oraz 
konkurs na najbardziej zielon¹ 
klasê, (zwyciê¿y³a klasa I). 
Rozstrzygniêto te¿ konkurs na 
najbardziej zielonego ucznia. 
Fantazyjne przebrania zosta³y 
nagrodzone s³odkimi upomin-
kami. Uczniowie mieli te¿ 
mo¿liwoœæ wykazania siê 
umiejêtnoœciami artystycznymi 
i informatycznymi wykonuj¹c 
prezentacje multimedialne na 
temat œw. Patryka i Irlandii. 
                  
                    Anna Kaczkowska 

W 

Estrada Regionalna  
XIV Wojewódzkiego Przegl¹du Zespo³ów Tanecznych  

(29 marzec 2009) 
 
Na scenie Gminnego Oœrodka Kultury w Tarnowie Op. w 
eliminacjach wyst¹pi³o 23 grupy w 35 choreografiach. 
Zespo³y z naszej gminy zaprezentowa³y bardzo wysoki 
poziom i tym samym zakwalifikowa³y siê do zmagañ woje-
wódzkich, które odbêd¹ siê 4.04br. w Ozimku. 
Wyniki w nastêpnym numerze. 
Mi³oœników tañca zapraszamy na Miêdzywojewódzkie 
Spotkanie Taneczne „TOP” 13 czerwca br. 


