


Nasza szkoła uczestniczyła w kolejnej już edycji  
Gry Miejskiej. W tym roku wędrowaliśmy Śladami 
Unii Europejskiej po Rakowie.  

Wraz z wolontariuszami rozwiązywaliśmy kolejne 
zadania które usystematyzowały nasza wiedzę  
na temat Unii Europejskiej. Był również słodki 
poczęstunek.  

Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok! 



20 września po raz kolejny wzięliśmy udział  
w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. 
Uczniowie biorący udział w akcji posprzątali teren 
przy szkole wzdłuż ulicy Świętej Barbary oraz  
w pobliskim parku. Tegoroczna edycja Akcji 
Sprzątanie Świata 2019 przebiegała pod hasłem 
„Nie śmiecimy – sprzątamy- zmieniamy!”. 
Kontynuując cele akcji, zamierzamy podejmować 
dalsze działania ukierunkowane na zmianę 
indywidualnych nawyków w gromadzeniu  
i tworzeniu niepotrzebnych odpadów.  
Dzięki propagowaniu i kontynuowaniu takich akcji 
będziemy stawać się coraz bardziej 
odpowiedzialnymi konsumentami. 
 

















Jesienna wycieczka  
do stolicy polskich 

Tatr sprawiła  
nam wiele radości  

i pozwoliła się 
zrelaksować.  

Odwiedziliśmy 
termy i 

spacerowaliśmy 
górskimi szlakami. 









Nasi uczniowie przepadają za zajęciami 
praktycznymi. Podczas wycieczki do Osikowej 
Doliny w Koziegłowach wzięli udział w 
zajęciach kulinarnych opartych na 
zastosowaniu ziół w przygotowywaniu 
deserów oraz ozdabiali koszyki, w których 
później zasadzili bazylię i tymianek.  
 



          9 października po raz kolejny włączyliśmy się w 
obchody Światowego Dnia Drzewa. Z tej okazji odbyły się 
szkolne warsztaty ekologiczno-plastyczne, w których 
uczestniczyła młodzież z Koła Wolontariatu w Zespole 
Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie. „Drzewa dla 
klimatu” to hasło tegorocznej edycji Święta Drzewa. 
Dlatego też celem zajęć było wskazanie na ogromne 
znaczenie przyrody dla człowieka i środowiska 
naturalnego, w szczególności drzew i terenów zielonych. 
W czasie warsztatów zwróciliśmy uwagę na proces 
adaptacji do zmian klimatycznych oraz łagodzenia ich 
skutków.  

           Podjęte działania uświadomiły nam, że powinniśmy 
chronić i odtwarzać zniszczone ekosystemy. Sadzenie 
drzew pozostaje jednym z najbardziej skutecznych 
sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

            W ramach obchodów Dnia Drzewa z Prezydentem 
Miasta i przedstawicielami Rady Miasta sadziliśmy 
drzewa. Po krótkiej instrukcji rozeszliśmy się w 
wyznaczone miejsca. Nasi uczniowie posadzili klony. 
Mamy nadzieję, że wyrosną piękne drzewa, będziemy je 
doglądać. Była to też wspaniała lekcja przyrody w 
przestrzeni miejskiej i nauka aby dbać o przyrodę. 





Zajęcia sportowe są 
uwielbiane przez 
naszych uczniów i 
uczennice. Z wielką 
chęcią trenują grę w 
kręgle, ping-ponga, 
piłkę halową czy inne 
dyscypliny drużynowe 
czy indywidualne. 













W ciągu całego tygodnia 
dniowego uczniowie 
przygotowywali prace 
plastyczno- techniczne. Na 
spotkaniu podsumowującym 
mogliśmy dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy na 
temat tego warzywa, 
rozwiązywaliśmy jesienną 
krzyżówkę oraz mogliśmy 
skosztować przepysznej zupy 
dyniowej. 

 













Uczniowie naszej szkoły w ramach 
Szkolnego Koła Wolontariatu 
pomagali innym potrzebującym  
i zorganizowali pomoc dla 
wybranej rodziny, pomagając  
tym samym wolontariuszom  
ze Szlachetnej Paczki.            
 







Dzięki pomocnikom świętego Mikołaja, którzy 
przyjechali z dalekiego Heede w Niemczech i 
pomogli dowieźć upominki, w naszej szkole 
zagościło wiele radości. Mikołaj osobiście wręczył 
wszystkie paczki. 

"Gwiazdy sportu i estrady dzieciom”. Pod taką 
nazwą w Klubie Muzycznym Stacherczak odbyło się 
spotkanie z ludźmi sportu i estrady. Były występy 
wspólne zdjęcia a na sam koniec przyszedł długo 
wyczekiwany Mikołaj i wręczył dzieciakom 
prezenty. 

 



Wizyta w siedzibie Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk był 
ostatni m z wyjazdów  

w ramach projektu 
"SPEcjaliści od kultury". 
Braliśmy udział w lekcji  
na temat tradycyjnych 

strojów śląskich. Później 
uczestniczyliśmy w 

warsztatach taneczno-
wokalnych prowadzonych 

przez solistę zespołu,  
a na końcu mieliśmy okazję 

zwiedzić pałac w Koszęcinie. 








