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Półroczne posumowanie konkursu o miano „ Klasy sztandarowej”
Po pierwszym półroczu podsumowano międzyklasową rywalizację o miano „ Klasy sztandarowej”.
Śródroczne zestawienie przedstawia się następująco:
I miejsce klasa IV B
II miejsce klasa VI C
III miejsce klasa V A
Gratulujemy. Pozostałych zachęcamy do wzmożenia wysiłków – jeszcze wiele wyzwań przed nami.

„ Grzeczność nie jest rzeczą łatwą ani małą” - na półmetku
Wstępnie podliczono także punkty w ramach konkursu o grzeczności. Oto wyniki na
półmetku:
I miejsce klasa IVB
II miejsce klasa VI A
III miejsce klasa VA

Dzień Krawata
W styczniu Dzień Integracji Uczniowskiej przebiegał pod węzłem krawata.
Postanowiliśmy wyjąć z szaf zakurzone krawaty i zaprezentować je na forum
szkoły. Powiało elegancją i dowcipem… Wszak krawat nie jedno ma imię….
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Szkolny Projekt Wolontaryjny
„ Przyjaciel Zwierząt”

Celem

projektu

jest

przeprowadzenie

w

szkole

zbiórki

surowców

wtórnych

i przekazanie zysków z ich sprzedaży na rzecz utrzymania w Chorzowskim Zoo lemura
wari oraz wspieranie materialne bezdomnych zwierząt z katowickiego schroniska.
Dodatkowo prowadzenie działalności edukacyjnej przygotowującej dzieci do pracy
wolontaryjnej. Zbieramy makulaturę, puszki zużyte tonery i kartridże oraz artykuły dla
zwierząt. W ramach projektu zrealizowano w lutym warsztaty na temat działalności
wolontaryjnej we współpracy z Fundacją „SOS dla bezdomnych zwierząt”.

Walentynkowa poczta
Tegoroczną pocztę walentynkową połączyliśmy z konkursem

na najoryginalniejszą

walentynkę. Nagrody ufundowane przez szkolny sklepik Pingwinek w postaci słodkich
paczuszek otrzymali wyróżnieni uczniowie w dwóch grupach wiekowych ( klas I – III
i klas IV – VI). Nie były to jedyne atrakcje tego dnia !
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Dzień z Sercem
14 lutego stał się kolejnym Dniem Integracji Uczniowskiej. Postanowiliśmy
świętować nie tylko walentynki ale także wszystkie pozytywne uczucia związane
z sercem. Tego dnia uczniowie ubrali się na czerwono i przyczepiali sobie
znaczki z serduszkami.

Jak przystało na czas karnawału 15 lutego w szkole odbyła się impreza taneczna
pod hasłem „ W krainie dreszczowców”. Podczas balu przeprowadzono konkurs
na najoryginalniejszy strój własnoręcznie wykonany. Na sali roiło się od
czarownic, duchów, zombie i innych szkaradzieństw.

Uczniowie prześcigali się w pomysłowości. Najciekawsze stroje uhonorowano
nagrodami w postaci bonów do sklepiku szkolnego Pingwinek.
Dziękujemy Spółdzielni Uczniowskiej za stałe wspieranie naszych działań!
Szkoda, że na następny taki bal musimy czekać cały rok!!!
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