
Czerwiec 2022



Z życia szkoły

20 kwietnia klasa 1ah i 1ate odwiedziły Kraków 

Mistrzostwa Katowic siatkówka chłopców i dziewcząt 2021/2022

Szkolny Turniej Piłki Nożnej

Jak zwykle przedstawiamy Wam krótką fotorelację z
wydarzeń, które miały miejsce w naszej szkole.



 Tegoroczni maturzyści ukończyli czwarty rok nauki w Technikum nr 2 w Katowicach,a później
pisali matury.

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klas 1bte oraz 3bte pod kierunkiem
pani Małgorzaty Nowak oraz pani Moniki Kandzi przygotowali apel.



Dzień bez plecaka

26 Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOBalnie

Spektakl "Tango" w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Rekolekcje 2022



Lekcje biologii

Lekcje biologii

Lekcje języka niemieckiego



Wernisaż w Muzeum Śląskim.

Wycieczka do hotelu Crystal Mountain

Spotkanie z wolontariuszką Eko
Patrolu w Parku Śląskim i budowanie

domków dla jeży



Wyjście na film "Marzec '68"

Wielkanocny Kiermasz Świąteczny

Konkurs pt. "Patriotyzm wczoraj i dziś widziany w obrazach"



Wycieczki klasowe



Międzyszkolny Konkurs Hotelarsko-Turystyczny Zajęcia sportowe 

Nowe boisko szkolne



Program Erasmus+

Międzynarodowy dzień bez tytoniu

Potyczki Prawne



Konkurs z okazji Dnia Dziecka 
"Zdjęcia nauczycieli ZSE z dzieciństwa"



Kącik poetycki
"Wakacje nadchodzą wielkimi krokami" 

 
Stresujący rok za nami 

Czas nacieszyć się wakacjami 
Koniec zamartwiania się ocenami 
Koniec z długimi sprawdzianami 

Nie chcemy być straszeni kartkówkami 
W końcu kończymy z egzaminami 

Wyjdziemy z plecakiem wypełnionym marzeniami
Odetchniemy świeżymi morskimi wiatrami 

Leżeć na plaży z zimnymi napojami 
Albo się wspinać między górskimi szczytami 

Piąć się na szczyt razem z alpinistami
 

Angelika Łątka, kl. 1 ahot



Kącik pisarski
Prezentujemy efekty projektu książkowo-

ekologicznego "Top 6 Eko - książek". 















Z życia biblioteki

Kolejne zadanie projektu Wielka
Liga Czytelników za nami. Plakat
promujący czytelnictwo powstał

dzięki klasie 1bh. 

Zbiórka książek i materiałów dla
dzieci z Ukrainy.



Klasy 2hte, 1bh, 3ate, 3bte i 1bte stworzyły flagę Ukrainy z 240 serduszek.



Nasza szkoła wzięła udział w głosowaniu 'Książka wszech czasów" oraz w konkursie o tym samym
tytule.



Z przyjemnością informujemy, że nasza Biblioteka Szkolna zakwalifikowała się w
roku 2022 do realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata

2021-2025". 



Podczas Dni Otwartych naszej szkoły uczniowie szkół
podstawowych mieli okazję sprawdzić swoją czytelniczą

wiedzę w praktyce.
Czekały na na nich dwa zadania: "Zaszyfrowane cytaty"

oraz "Fantastyczny Quiz". 



Jak co roku nasza biblioteka szkolna otrzymała wiele
darów książkowych od nauczcycieli naszej szkoły.

Pożegnaliśmy naszą "przeciekową" redakcję. Dziewczyny są tegorocznymi maturzystkami.



W naszej bibliotece wyruszyliśmy w książkowe podróże po Europie.
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