XVI Wielkie Zamkowe Dyktando
W czas trwóg rób swoje

Po raz szesnasty uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali swoje siły
w zmaganiach ortograficznych uczestnicząc w Zamkowym Dyktandzie w ZSZ Krapkowice.

W tym roku w XVI Zamkowym Dyktandzie, które odbyło się 7 kwietnia b.r. wzięło udział
127 uczestników z ośmiu szkół, nie tylko naszego powiatu – po raz kolejny gościliśmy
nauczycieli i uczniów z I LO w Piekarach Śląskich, po raz pierwszy w dyktandzie wzięli
udział uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku.
Wyjątkowo uczestnicy konkursu spotkali się w Krapkowickim Domu Kultury.
Tekst dyktanda tradycyjnie ułożyła, oczywiście w formie dowcipnego wiersza, mgr
Aleksandra Galli, nauczyciel języka polskiego w Zamku:

Rób swoje

Cóż to w kniei huknęło,
próchnem z chojar sypnęło,
nadto z hiperhałasem
huśta turnią i lasem?

Któż to, ni stąd ni zowąd,
zbudził puszczę jodłową,
w okamgnieniu skądinąd,
aż w krąg spokój zaginął?

Rozkrzyczały się sójki,
dzierzby, pójdźki, pustułki,
płowożółte czyżyki,
białorzytki i kszyki,

że to pszczoły z chruśniaka,
wychynąwszy spod krzaka,
rozprawiły się z ciszą,
co obunóż podpiszą.

Zrzędzi z dziupli wiewiórka,
że jej skurczy się skórka,
bowiem w ulu tymczasem
wszczęto jakieś hałasy.

Kret, niezguła, lecz ważny,
gdyż wciąż ryje pod każdym,
chyłkiem, na skos stąd czmycha
i mig tamże już czyha,

marząc, że gdy się zdarzy,
iż ród pszczeli się sparzy,
on nie najgłupszy w lesie
ekstrakorzyść odniesie.

Majster – klepka tchórz ryży,
chytry hultaj, lecz chyży,
orzekł, że ów rój pszczeli
jemu fuchę przydzielił

przy potężnej budowie
superhali sportowej
tam, gdzie hoża rzeczułka
wąską strużką w dół ciurka.

Fuknął w półmrok znów chomik,
pół sofista, pół stoik,
obieżyświat ścichapęk,
co nie ścichnie, choćby pękł,

iż harówką się znuży,
kto się w trudy zanurzy,
hart niechybnie zmitręży,
gdy się kryzys natęży.

Plotka krąży i hula
i zasuwa do ula.
Gdy niektóre się trutnie
zlękły mów tych okrutnie,

pszczół królowa czupurna
harda, hojna, dziś chmurna,
rad naówczas nie szczędzi,
choć na co dzień też zrzędzi.

I tak rzecze: „Choć w cenie
bywa nicnierobienie,
czas, miast kwękać i gadać,
swój ogródek uprawiać.

Pognaj hen niepokoje
i w czas trwóg wciąż rób swoje.”

Uczestnicy ocenieni zostali przez jury, w skład którego weszli nauczyciele wszystkich szkół
biorących udział w konkursie.
W czasie obrad jury uczniowie obejrzeli przedstawienie teatralne przygotowane przez
uczniów Zamku pod kierunkiem mgr Magdaleny Malewicz. Były to „Śluby panieńskie”
Aleksandra Fredy.

W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się:
I miejsce - Ewelina Dreszer – PG Walce
II miejsce – Bożena Józef - Gimnazjum Strzeleczki
III miejsce – Marzena Janiec – PG Walce
IV miejsce – Piotr Restel i Mateusz Mizio - PSG nr 1 Krapkowice

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych niepokonane okazało się LO w Krapkowicach,
którego uczniowie zajęli cztery najwyższe miejsca:

I miejsce – Kamila Kozok
II miejsce – Daria Donitza
III miejsce – Michaela Kozok
IV miejsce – Jagoda Wróblewska

Gratulujemy sukcesu zwycięzcom, odwagi pozostałym uczestnikom, a nauczycielom
dziękujemy za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie!
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Nauczyciele ZSZ W Krapkowicach

