
 Liga Klas 
w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzonych zostało siedem etapów Ligi Klas. 

Pierwszy  etap  „Dzień  jabłka”,  został  zorganizowany  we  wrześniu  2017  roku.

Przedstawiciele klas pierwszych i drugich przygotowali potrawy z jabłkiem. Uczniowie doskonale

wywiązali się z przydzielonego im zadania, a rywalizowali w dwóch kategoriach: najpyszniejsza

potrawa i najpyszniejsze ciasto. Zwyciężyła klasa 1a przygotowując jabłkowe gofry i czarno-białe

jabłkowe ciasto, drugie miejsce klasa 1b, a trzecie klasy: 1c, 2b i 2c. W tej konkurencji nie wzięła

udziału klasa 1e.

Kolejny etapem był „Stroik świąteczny”.  Etap ten,  jak co roku, zorganizowany został  w

grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Tym razem przedstawiciele każdej klasy wykonali w

szkole po dwa stroiki. Pierwsze miejsce zajęła klasa 2a, drugie miejsce klasy 2b i 2e, a trzecie

klasy: 1c, 1e i 2c. Wykonane przez uczniów stroiki trafiły do instytucji współpracujących z III LO. 

Kolejnym,  trzecim etapem w grudniowym przedświątecznym okresie,  było  „Świąteczne

zdobienie pierników”. Wyniki rywalizacji: I miejsce – 1c, II miejsce - 2a i 2f, III miejsce - 1a, 2b i

2c. Ozdobione przez uczniów pierniki, razem z życzeniami świątecznymi, zostały wręczone, przez

przedstawicieli SU, nauczycielom III LO.

W drugim semestrze został przeprowadzony „Karnawałowy zawrót głowy”. To największa i

najbardziej kolorowa impreza szkolna, która w murach III LO została zorganizowana  po raz szósty.

Wyniki: I miejsce 2a, II miejsce 2f, III miejsce 2e. Materiały z tegorocznej imprezy pojawiły się

również w filmie promującym naszą szkołę. 

Pierwszy Dzień Wiosny to piąty etap Ligi Klas , który odbył się w marcu. W tym roku

uczniowie musieli  wykonać Marzannę oraz wiosenny wianek. Pierwsze miejsce zajęła klasa 2f,

drugie: 1b, 1c, 1e i 2b, trzecie: 1a, 2a, 2c oraz 2e.

Wspólnie  z  Samorządem  Uczniowskim  na  Dzień  Dziecka  został  przeprowadzony

dodatkowy, szósty etap Ligi Klas. Była to muzyczno – sportowa impreza, w którą zaangażowani



byli również nauczyciele – opiekunowie klas. Ten etap zwyciężyły klasy: 1e, 2a i 2e. Klasy 1a, 1b,

1c, 2b zajęły drugie miejsce, a klasa 2c trzecie.

„Zgadywanka terenowa” to ostatni etap Ligi Klas, który pozwolił nam wyłonić zwycięską 

klasę. Ten etap, który sprawdzał wiedzę i umiejętności, odbywał się zarówno na terenie szkoły jak i 

na terenie miasta. W tym roku zależało nam, aby uczniowie zwrócili uwagę na elementy Traktu 

Królewskiego, który powstaje w mieście i poznawali miasto poprzez zabawę.

Najlepiej z przydzielonymi zadaniami podczas „Zgadywanki” poradziła sobie klasa 1a.

         Wszystkie zdobyte punkty podczas kolejnych etapów Ligi Klas w roku szkolnym 2017/2018

prezentuje poniższa tabela:

1A 1B 1C 1E 2A 2B 2C 2E 2F

Dzień jabłka 25 20 15 -20 10 15 15 10 10

Stroik świąteczny 10 10 15 15 25 20 15 20 10

Zdobienie
pierników

15 10 25 10 20 15 15 10 20

Karnawałowy
Zawrót Głowy

10 10 10 10 25 10 10 15 20

Dzień Wiosny 15 20 20 20 15 20 15 15 25

Dzień Dziecka 20 20 20 25 25 20 15 25 10

Zgadywanka
terenowa

25 10 - 20 10 10 15 20 10

Suma 120 100 105 80 130 110 100 115 105

Najwięcej punktów w rywalizacjach Ligi Klas zgromadziła klasa IIa, zdobywając pierwsze

miejsce i dodatkowe punkty do zachowania w nadchodzącym roku szkolnym.
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