
 

 

 

Dzieo Świętego Patryka 

 
24 marca w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku  po raz 

kolejny odbyły się Obchody Dnia Św. Patryka (patrona Irlandii). 

Organizatorem uroczystości była nauczycielka języka angielskiego: 

p. Wiktoria Komar. 

Celem obchodów dnia patrona Irlandii było utrwalenie symboli 

związanych z Irlandią i dniem Św. Patryka, kształtowanie szacunku 

i tolerancji wobec innych kultur, wzbudzanie i umacnianie motywacji do 

nauki języka obcego oraz kształtowanie umiejętności wzajemnej 

rywalizacji. Aby uczcid ten dzieo wielu uczniów ubrało się w kolorze 

zielonym. Dzieo ten obfitował w wiele atrakcji: 

 Konkurs  na najbardziej zieloną klasę, w którym zwyciężyła klasa 

1b- 100% , 1d- 100%,2c- 100%,5a- 100%. W ramach nagrody, 

uczniowie otrzymali słodkie upominki.  

 Konkurs językowy pt. „St Patrick’s Day”, na prezentację 

multimedialną w którym uczniowie mieli możliwośd wykazania się 

wiedzą o Irlandii, jej patronie oraz Obchodach Dnia Świętego 

Patryka.  Zwycięzcami zostali Maciek Samełkoz klasy II a –I miejsce, 

Piotr Kalinowski z klasy 8 a -II miejsce, Nikola Szlejter z klasy 7 a- 

wyróżnienie. 



Za zajęcie pierwszych 2 miejsc w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy, 

nagrody oraz bony podarunkowe do zrealizowania w H&M o wysokości 

50zł- I miejsce, 30 zł-II miejsce. Uczennica z wyróżnieniem- dyplom 

i nagrodę. Nagrody ufundowała rada rodziców, za co serdecznie dziękuję.  

Również jedną z atrakcji w tym dniu był kiermasz na auli szkolnej, na 

którym można było skosztowad pysznych, zielonych  słodkości oraz 

przekąsek przygotowanych przez naszych uczniów, takich jak:  ciasta , 

babeczki, muffinki, ciasteczka, galaretki, naleśniki, makaroniki.  

Na każdej przerwie przy akompaniamencie irlandzkiej muzyki uczniowie 

mieli możliwośd pomalowania twarzy w symbole irlandzkie oraz zrobid 

zdjęciez przesympatycznym, gigantycznym Leprechaunem.Na lekcjach 

języka angielskiego dzieci miały też możliwośd obejrzenia prezentacji o 

najciekawszych faktach związanych z Irlandią, a także  dowiedzied się o 

życiu Św. Patryka, obchodach tego dnia na świecie oraz o znaczeniu 

trójlistnej i czterolistnej koniczynki. Największym zainteresowaniem 

cieszyła się zabawa w „szukanie koniczyn”, ukrytych na terenie szkoły. 

Każdy uczeo, który znalazł koniczynę otrzymywał słodki upominek. 

W świętowanie włączyli się również nauczyciele i pracownicy szkoły, 

każdej osobie ubranej na zielono wręczano upominek.  

 

Pragnę gorąco podziękowad  wszystkim uczniom, rodzicom, babciom, 

dziadkom, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów Dnia św. 

Patryka.  

 

 

Organizator: 

Wiktoria Komar 

 


