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Czas do szkoły!Czas do szkoły!Czas do szkoły!Czas do szkoły!    
Wakacje nieuchronnie dobiegły końca 
i rozpoczął się kolejny rok szkolny. 
JuŜ o  godzinie 8.00 zaproszono 
uczniów na Mszę Świętą w kościele 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  
Uroczyste rozpoczęcie w szkole odby-
ło się w sali gimnastycznej szkoły.  
Uczniowie klas pierwszych spotkali 
się najpierw w swoich salach z wycho-
wawcami, a potem zeszli na uroczy-
stość do Sali gimnastycznej. Na sali 
wszystkich powitała Pani Dyrektor, 
która przedstawicielom uczniów wrę-
czyła legitymacje a następnie miało 
miejsce uroczyste ślubowanie pierw-
szych klas.  
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Uczniowie naszej szkoły brali udział 1 września w biegu 
„Sztafeta z biało-czerwoną” zorganizowanym przez Wo-
jewodę Śląskiego oraz Śląskie Kuratorium Oświaty  w 
ramach uroczystości z okazji obchodów wieńczących 
zakończenie II wojny światowej.  
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W  naszej szkole odbył się chrzest klas pierwszych. Zorganizowali imprezę uczniowie klas drugich. Zabawa 
była znakomita :):)  
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DZIEŃ SUBKULTUR 
1 października odbył Dzień Subkultur.  KaŜda klasa wylosowała swoją subkulturę:  

 

1 a hot - rastamanie 
1 b hot - gotycka 
1 te - hipisi 
2 b hot - skate 
2 te - harleyowcy 
3 a hot - emo 
3 b hot - metalowcy 
3 te - depesze 
4 a hot - hip hop 
4 b hot - hipster 
4 te - yuppies 

Oceniana była ilość osób w klasie, które się przebrały oraz indywidu-
alny strój jednej osoby wydelegowanej przez klasę jak przedstawi-
ciel. Nagrodą był dzień bez pytania, który klasa będzie mogła sama 
wybrać. 
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III gra terenowa 
 
W tym roku po raz trzeci została zorganizowana szkolna gra terenowa w Parku Kościuszki pod ha-
słem Ćwicz bezpiecznie. Klasy współzawodniczyły ze sobą w wielu konkurencjach. Po raz trzeci i 
niestety ostatni wygrała klasa 4 te Gratulacje :):)  
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Z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowano uroczystą akademię:) 
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Rozpoczęło się współzawodnictwo o Mi-
strzostwo Katowic w tenisie stołowym.  
Bartkowi gratulujemy 5 miejsca indywi-
dualnie :):)  

Eliminacje Mistrzostw Katowic w piłkę ręczną 


