
 



Niesamowitym doświadczeniem 

było obcowanie z niezwykle 

przesympatycznymi 

zwierzętami! 



W końcu września grupa 

uczniów naszej szkoły 

uczestniczyła w festynie, 

który odbył się na Placu 

Biegańskiego z okazji 

obchodów Miejskiego Dnia 

Inteligentnej Energii.  













W dniu 14 marca odbyły się zajęcia dla uczniów 
szkoły nt. "Jak bezpiecznie korzystać  
z komputera i Internetu?". Uczniowie poznali 
korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju 
technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
Obejrzeli instruktażowe filmy z cyklu "Owce  
w sieci". Tematyka zajęć dotyczyła również zasad 
kulturalnego zachowania się w sieci. Omówiono 
Kodeks Internauty. 

 



Już po raz czwarty odbył się 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
"Czarowanie słowem". Wiktoria 
Janosz zajęła III miejsce w drugiej 
kategorii wiekowej, Dagmara 
Głowienkowska zajęła III miejsce w 
trzeciej kategorii wiekowej. 
Gratulujemy! 



Wiosna została 
hucznie przywitana 

w naszej szkole.  
Występy 

recytatorskie 
uczniów uświetnił 

występ piękniejszej 
części grona 

pedagogicznego. 
Wielu scenom 
„Kapciuszka” 

towarzyszyły salwy 
śmiechu, będące 

największą nagrodą 
dla naszych 

szkolnych aktorów.   
Powitanie wiosny 
nie mogło obyć się 

bez Marzanny. 
Uczniowie, chcąc 
zimę pożegnać na 
dobre, wykonali 

wiele kukieł 
słowiańskiej 

boginki.  
 







Na sali gimnastycznej przy 

jednym stole mogliśmy gościć 

mistrzów Polski – p. Janusza 

Haszcza i p. Paulinę Narkiewicz. 

Dowiedzieliśmy się wiele o 

tenisie stołowym oraz właściwej 

technice gry. Nie obyło się  

bez prób sił! 







jak zawsze zadowolone 









Zobaczyliśmy sprawną zabytkową linię 
technologiczną z lat 20. i 30. XX wieku, 
obejrzeliśmy jedyny na Śląsku wernisaż  
       filumenistyczny i 
                    ekspozycję rzeźb z 
        jednej zapałki.  

 







          16 maja drzwi naszej szkoły zostały otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych dołączeniem do grona naszych 
uczniów.   
          W tym dniu naszym gościom 
zaoferowaliśmy konsultacje z zakresu terapii: Tomatisa, 
Warnkego, EEG Biofeedback, integracji sensorycznej oraz 
terapii ręki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Pokazaliśmy również prace 
plastyczne naszych uczniów, zaprezentowaliśmy aktywnie 
działające koła zainteresowań oraz całą gamę przykładowych 
zajęć, które stanowią naszą codzienność. 
      To także wyjątkowy dzień dla dzieci i nastolatków, którzy 
być może dołączą do nas, ponieważ okazja spotkania się z 
przyszłymi nauczycielami, poznania ich, rozmowy i wspólnej 
chwili zabawy podczas przykładowych ćwiczeń - mamy 
nadzieję - stanie się powodem do zapisania się do naszej 
szkoły.  










