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Jak co roku rozegrany został Turniej Walentynkowy w 
siatkówkę.  Była super zabawa ze słodkimi nagrodami. 
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 Półfinał - piłka ręczna dziewcząt — w Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
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 14 lutego klasy 3b hot i 2 b hot wystawiły dla uczniów 
przedstawienie walentynkowe oparte na dwóch lekturach 
szkolnych: Lalce i Weselu, w reŜyserii M. Hebdy i A. Wasiolki.
Aktorzy: Alan Stanik, Magdalena Kubiak, Maciej SkręŜyna, 
Oliwia Haś, Sonia Ślęzak, Oliwia Grysko, Anita Keller, Wiktoria 
Szostek. Piosenki śpiewała Patrycja Włodarczyk, obsługa 
sprzętu Natalia Bogacka.
Przestawienie obejrzeli równieŜ rodzice w dniu 15 lutego.
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 22 lutego 2017r. uczennice naszej szkoły w składzie: Dominika Wojciechowska, 
Edyta Plichta i Oliwia Haś z klasy 3b hot, wzięły udział w III Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy o Turystyce. Organizatorem konkursu była Akademia 
Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Czeladzi, a honorowy patronat objęła Śląska Organizacja 
Turystyczna oraz Urząd Miasta Katowice. Wszyscy uczestnicy (132 os.) zmagali 
się z testem jednokrotnego wyboru, składającym się z pytań zamkniętych i 
otwartych. MłodzieŜ miała równieŜ moŜliwość zwiedzenia uczelni oraz 
uczestniczenia w bardzo ciekawym wykładzie pt. „Atrakcyjność Katowic na rynku 
turystycznym”. Choć tym razem uczennicom nie udało się zająć zaszczytnych 
miejsc to jednak wróciły one zadowolone i jeszcze bardziej zmotywowane do 
dalszego poszerzania swojej wiedzy z zakresu turystyki. 



24 lutego uczniowie klasy I TE mieli wyjątkową lekcję historii 
przeprowadzoną w języku angielskim w Amerykańskim Centrum 
Informacji i Kultury „American Corner”.
Zajęcia dotyczyły historii walki o pełne prawa obywatelskie, równość i 
szacunek dla czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. 
Uczniowie obejrzeli film pt. „Selma” poruszający tematykę i 
przedstawiający postać Martina Luthera Kinga, laureata Pokojowej 
Nagrody Nobla oraz działacza na rzecz uzyskania pełnych praw 
obywatelskich przez Afroamerykanów. Następnie uczniowie wzięli 
udział w spotkaniu z panią Persią Walker, która jest konsulem w 
Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. 
Pani Persia opowiedziała m.in. o dąŜeniu do zniesienia dyskryminacji 
rasowej w społeczeństwie amerykańskim w latach 50 i 60. XX wieku 
oraz obecnie działającym ruchu Black Lives Matter.
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W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Szkoła Sportowych Talentów organizowanym przez Studium Prawa 
Europejskiego. Zorganizowaliśmy wiele imprez sportowych w których z duŜym 
zaangaŜowaniem brała udział młodzieŜ naszej szkoły
- Bieg Terenowy w Parku Kościuszki
- Dzień Sportowych Talentów
- Wystawa "Moje najpiękniejsze wakacje"
- Film - Fair Play w Sporcie
- Kurs Samoobrony
- Spotkanie z dietetykiem - jak dbać o sylwetkę i zdrowo się odŜywiać
- Dzień Sportu Szkolnego
- Plakat i hasło wiodące konkursu
- Konkurs Wiedzy o Sporcie
KaŜda impreza była oceniana i  byliśmy wybitni, otrzymując za kaŜdą imprezę 10 
punktów na 10. Bez Was nie byłoby tego tytułu  Szkoła Sportowych Talentów. 
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3 marca 2017 r. klasa 2te wzięła udział w warsztatach prawnych, które 
poprowadziły trzy studentki Koła Naukowego Prawa Cywilnego "Sapere Aude!" 
działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach.
Tematem zajęć było porównanie umów cywilnoprawnych z umową o pracę. Na 
pierwszej lekcji wysłuchaliśmy wykładów o poszczególnych umowach, natomiast 
na drugiej rozwiązywaliśmy test oraz kazusy. 
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13 marca uczniowie klasy I TE wraz z Mariachiarą i Francesco z Włoch, Makho i 
Giorgim z Gruzji oraz Franem z Hiszpanii, wolontariuszami ze Stowarzyszenia 
Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” w Katowicach, wykonali ozdoby 
świąteczne celem wsparcia Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego bł. Jana 
Pawła II w Katowicach. Dekoracje zostały wykonane starannie i z pomysłem. 
Uczniowie i goście z zagranicy pracowali z ochotą, rozmawiając przy okazji w 
języku angielskim o przygotowaniach do Wielkanocy. Ręcznie wykonane ozdoby 
na pewno będą stanowić piękną dekorację świątecznego stołu! Projekt został 
przeprowadzony w ramach drugiej misji gry „Polichrom”.



Dzień św. Patryka w ZSE

17 marca Opera w Sydney, Krzywa WieŜa w Pizie i Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie zostały podświetlone na zielono, zorganizowano pokazy 
tańca irlandzkiego, koncerty muzyki celtyckiej i parady w wielu miejscach 
na całym świecie, nie tylko na Szmaragdowej Wyspie. W ten sposób 
obchodzono Dzień św. Patryka, patrona Irlandii. W naszej szkole 
przygotowania do obchodów Dnia św. Patryka zaczęły się juŜ 15 marca, 
kiedy uczniowie klas pierwszych na warsztatach kulinarnych zrobili 
ciasteczka irlandzkie „fifteens”. Poczęstunek odbył się 17 marca. W 
szkole pojawił się Leprechaun, irlandzki skrzat w zielonym kapeluszu. 
Tego dnia teŜ uczniowie wzięli udział w warsztatach tanecznych z panią 
Iwoną Polak z Zespołu Tańca Irlandzkiego „Galway”. Wielu uczniów i 
nauczycieli załoŜyło ubrania w kolorze zielonym, który jest kolorem 
Irlandii.
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17 marca 2017 r. klasa 1a hot oraz część klasy 2te udały się pod opieką mgr. 
Marka Halamy i mgr. Michała Szwestki do Muzeum Powstań Śląskich w 
Świętochłowicach. W trakcie zwiedzania młodzieŜ mogła odbyć podróŜ 
przedwojennym tramwajem, zrobić sobie zdjęcia w strojach śląskich oraz 
mundurach z czasów I wojny światowej, sprawdzić czy ktoś z przodków nie walczył 
w powstaniach śląskich. NajwaŜniejsze jednak było spotkanie z historią, a ta w 
świętochłowickim muzeum przedstawiona została w bardzo atrakcyjny sposób.
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20 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się I etap Klasówki powstańczej w 
którym startujący uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu tematyki 
powstań śląskich. Najlepszy wynik uzyskał Mateusz Matras (kl. 2te) zdobywając 
38  punktów. Odnośnie naszego udziału w konkursie krótki materiał do 
wieczornego wydania Aktualności przygotowała Telewizja Katowice. 
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20 marca 2017 r. gościliśmy studentów Koła Naukowego Prawa Własności 
Intelektualnej, które działa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. 
Nasi goście zaprezentowali szereg interesujących zagadnień związanych z 
prawem własności intelektualnej. Sporo było o mediach społecznościowych, 
ściąganiu plików z internetu, nagrywaniu piosenek.

21 marca 2017 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa 
uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji charytatywnej Stowarzyszenia 
Bardziej Kochani i telewizji Lifetime. 
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