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Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano w szkole apel.

Uczniowie pod kierunkiem

panów Szymika i Rusinowskiego przygotowali miłe niespodzianki dla naszych pań. Piękne
piosenki i urocze wierszyki wyraziły ciepłe życzenia.

Nasze akcje charytatywne
Nadal kontynuujemy działania na rzecz innych. Zbieramy nakrętki w ramach akcji
„ Wkręć się a pomaganie” oraz artykuły dla zwierząt w ramach projektu
wolontaryjnego „Przyjaciel zwierząt”. Zbiórka surowców wtórnych przeznaczana jest
na utrzymanie lemura wari z chorzowskiego ogrodu zoologicznego.

Sprawdzian klas szóstych
Nasi koledzy z klas szóstych
5 kwietnia przystąpili do
Sprawdzianu. Jest on obowiązkowy i stanowi warunek
ukooczenia
szkoły
podstawowej.
Ma
charakter
interdyscyplinarny, czyli zawiera zadania z różnych dziedzin
( głównie: język polski, matematyka, historia, przyroda)
Oczywiście trzymamy kciuki za dobre wyniki !!!!

Rekolekcje wielkopostne
Dni 11,12 i 13 kwietnia to data szkolnych rekolekcji wielkopostnych.
To czas refleksji nad sobą i swoim życiem, to pora pogłębienia swojego życia duchowego.
Dziękujemy księdzu rekolekcjoniście za te niezapomniane rozważania.

Wielkanoc

Jak co roku w przededniu świąt Wielkiej Nocy składaliśmy sobie życzenia.
Moc prezentów od zajączka,
co koszyczek trzyma w rączkach.
Wielu wrażeń, mokrej głowy
w poniedziałek dyngusowy.
Życzę jaja święconego
i wszystkiego najlepszego.

W ramach realizowanego w szkole programu „ Szkoła bez przemocy” w marcu miał
miejsce apel poświęcony pomaganiu innym. Przygotowała go pani A. Kowalczyk wraz z
klasą 4a. Tego dnia mieliśmy w naszej szkole wyjątkowego gościa. Był nim biskup
katowicki ks. Gerard Bernacki.
Dziękujemy mu serdecznie za wizytę i błogosławieństwo.

Prima aprilis, czyli dzień żartów to obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, zapoczątkowany
mniej więcej w połowie XIII wieku, obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów,
celowym wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś
nieprawdziwego. Nasi uczniowie tego dnia przebrali się za nauczycieli. Uśmiech gościł na każdej twarzy, a
niejeden z nauczycieli mógł obejrzeć swojego sobowtóra.

W tym roku święto szkoły mijało pod
hasłem:
„Rodzinny wieczór w Siedemnastce”.
W obu obiektach szkoły huczało od zabaw
i rywalizacji. W szranki stanęli uczniowie
z rodzicami sprawdzając się w wielu
dziedzinach. Kruszyli kopię w potyczkach
ortograficznych, spinali głosy w śpiewie

podczas karaoke, wyciskali siódme poty
podczas meczu piłkarskiego, łamali sobie
głowę w walce z komputerem
i
łamigłówkami matematycznymi, wreszcie
wyrażali swoje wnętrze na warsztatach
plastycznych. Chwilę wytchnienia mogli
zażyć w poetyckiej kawiarence, gdzie przy
blasku świec czytano poezję Miłosza.

Z okazji Dnia Ziemi pani M. Malczewska wraz z klasą Vb przygotowała apel poświęcony ochronie naszej planety.
Na akademii uczniowie klasy ekologicznej prezentowali swoje projekty przyrodnicze dotyczące naszego
najbliższego środowiska naturalnego. Podsumowano także roczną zbiórkę surowców wtórnych.
W rywalizacji klas wygrała Vb .
Indywidualnie zwyciężyli:
W kategorii makulatura: Wiktoria Żurek VIC
W kategorii puszki: Ala Karczewska Vb
W kategorii baterie: Roland Myśliwiec IV a
Gratulujemy zwycięzcą nie tylko nagród ale i świadomości ekologicznej!

