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Marzec pięknie się wystroił,
W kole między dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą
Pyta: jakie dzisiaj święto?…
Zapamiętaj sobie – dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET!
Z okazji Dnia Kobiet uczniowie wręczyli kwiaty wszystkim paniom z naszej
szkoły. Uczestnicy Akademii Wolontariatu „ Promyczek” postanowili złożyć także
życzenia kobietom z pobliskiego szpitala. Udali się tam pod opieką ks. Łukasza i p
E. Krawczyk. Nie spodziewali się, że drobny gest i ciepłe słowo mogą wzbudzić aż
tyle wzruszeń i uśmiechów. Gratulujemy pomysłu!

15 i 16 lutego odbyły się w szkole bale karnawałowe. Najpierw do tańca
stanęli uczniowie klas I – III. Bawili się na sali gimnastycznej w dużej
szkole pod przewodnictwem wodzireja. Kolejnego dnia swój bal
przeżywały klasy IV – VI. Wzorek lat dawno minionych uczniowie
losowali kotyliony dobierając się w pary wg wzorów ozdób. Najlepiej
dobraną parą okazała się Żaneta Bichta i Patryk Rzeźniczek z klasy 6a.
natomiast w konkursie na najlepsze przebranie wyróżniono
następujących uczniów:
I miejsce - Sylwia Szołtysik i Joanna Zawadzka z 6a - bon 15zł
II miejsce - Paulina Niemiec z 6a - bon 10zł
III miejsce - Anita Asztemborska z 5b - bon 5zł
Dziękujemy Spółdzielni Uczniowskiej „ Pingwinek” za ufundowanie
nagród.

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

W lutym odbyła się także zbiórka artykułów na rzecz
bezdomnych zwierząt z katowickiego schroniska. Wolontariusze
Akademii pełnili dyżury zbierając dary dla podopiecznych schroniska.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę zbiórkę.

W marcu zorganizowaliśmy 13 –go pod hasłem Dzień Dziwnych
Fryzur. Na szkolnym korytarzu zaroiło się od kolorowych uczesań.
Miło było spojrzeć na siebie z innej strony.

22 marca 2012 roku obchodziliśmy Święto Szkoły pod tytułem
„ Twórcza i kreatywna 17 – Nasze pasje”
Zorganizowaliśmy popołudniowe rozgrywki rodzinne : sportowe,
techniczne, wokalne, matematyczne etc. Szczegóły na stronie szkoły
oraz w specjalnym numerze gazetki szkolnej „ Siedemnastka”.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Segregujesz – Pomagasz. Celem akcji jest zbiórka używanej odzieży,
toreb, pasków, butów i innych materiałów tekstylnych. Uczniowie przynosili z domów niepotrzebne ubrania.
Wietrząc szafę przy okazji pomagali innym potrzebującym. Kolejna zbiórka w czerwcu.

28 marca odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 III Zlot Samorządów
Uczniowskich. Hasłem przewodnim imprezy było „ Jestem tolerancyjny – kibicuję fair play”. Naszą szkołę
reprezentowali: przewodnicząca Paulina Niemiec oraz Mikołaj Pastwa i Julia Grudzień. Młodzi samorządowcu
zapoznani zostali z projektami , zachęcającymi do kulturalnego kibicowania. Przy okazji mieli możliwość
spotkać się z piłkarzem ( obecnie trenerem) panem Dariuszem Dudkiem.

W przededniu świąt Wielkanocnych uczniowie tradycyjnie przygotowali karty świąteczne z życzeniami dla
nauczycieli oraz przyjaciół placówki. Wzięli także udział w uroczystym apelu prezentującym tradycję tego
okresu - od pisanki do dyngusa. Pięknie udekorowaną akademię przygotowała klasa IIa pod kierunkiem p.
Jolanty Leszczyńskiej.
Kwietniowy trzynasty
W związku z faktem, iż kwietniowy trzynasty przydał w okolicy Świąt Wielkanocnych ozdobiliśmy go
świątecznie. W szkole nagle pojawiły się kurczaki, baranki i pisanki. Krótko mówiąc było : Wesołego Jajka!

