


Niesamowitym 
doświadczeniem było 
obcowanie z niezwykle 
przesympatycznymi 
zwierzętami! 
Na wyjazd do Alpakarnii w 
Nowej Wsi koło Poczesnej 
czekaliśmy z dużą dozą 
niecierpliwości! 
Naszą wizytę w minizoo 
rozpoczęliśmy od spotkania 
z alapakami, wielbłądem i 
osiołkiem. Były także 
kangury! Dostaliśmy 
karmę, którą mogliśmy 
samodzielnie podawać z 
dłoni zwierzętom. Na 
początku trochę się 
baliśmy, ale w końcu każdy 
z nas odważył się 
wyciągnąć rękę z 
marchewką. Głaskaliśmy je 
i robiliśmy sobie z nimi 
zdjęcia. Było świetnie! 
Po krótkim odpoczynku i 
drugim śniadaniu nadszedł 
czas na lekcję lepienia z 
gliny. Zadaniem było 
oczywiście stworzenie 
glinianej wersji alpaki. 
Każda z rzeźb była 
stworzona z sercem! Nasze 
prace zabraliśmy ze sobą 
do szkoły. 

 



Uczniowie klasy III gimnazjum 

mieli okazję w ramach zajęć 

technicznych poznać tajniki 

fotografii. Dzięki uprzejmości 

mamy jednego z uczniów, Pani 

Ireny Wilk, która jest autorką 

poniższych zdjęć, możemy 

pochwalić się udaną sesją.  

 



 
Szkolna drużyna sportowa co 
roku próbuje ze wszystkich sił 

wykazać się swoją tężyzną  
i sprawnością fizyczną. Trenują 
przede wszystkim siatkówkę, 

piłkę halową, tenisa stołowego i  
kręgle. Uwielbiają również 

nordic walking.  
Są także zawziętymi kibicami! 









W naszej szkole możemy 
czuć się bezpiecznie. Próbna 

ewakuacja została bardzo 
sprawnie przeprowadzona. 
Panowie strażacy troskliwie 

się nami zaopiekowali. 



Jesienią uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w Akcji „Sprzątanie 
Świata 2018”. Wyposażeni w 
rękawice i worki posprzątaliśmy 
teren przy ul. św. Barbary 
nieopodal szkoły oraz w 
pobliskim parku. 

 



W końcu września grupa 
uczniów naszej szkoły 

uczestniczyła w festynie, 
który odbył się na Placu 

Biegańskiego z okazji 
obchodów Miejskiego Dnia 

Inteligentnej Energii. 
Podczas festynu ogłoszono 

wyniki konkursu „Dzieci i 
młodzież dla środowiska”.  

W kategorii szkół 
ponadpodstawowych uczeń 

naszej szkoły zdobył II 
miejsce w pracy dotyczącej 

przygotowania hasła 
Miejskich Dni Inteligencji. 

Zaprezentowano liczne 
atrakcje, między innym: 

energorower, energetyczny 
autobus, stanowiska 

warsztatowe: pod 
napięciem, lodowe 

eksperymenty, wytwarzanie 
prądu, ekologiczna 

pracownia artystyczna  
oraz inne. 

 



Październik rozpoczęliśmy 
teatralnie! Pojawiliśmy się na 
wyjątkowej lekcji ekologii w 
"Bajce o księciu i złym 
Smogu". Do końca 
oglądaliśmy spektakl z wielkim 
zaciekawieniem, 
zastanawiając się, czy książę 
pokona smog i zakocha się ze 
wzajemnością w królewnie.  

Jeszcze w październiku 
obchodziliśmy „Dzień 
Drzewa”. Z tej okazji odbyły się 
w szkole warsztaty 
ekologiczno-plastyczne przy 
współudziale młodzieży ze 
szkolnego Koła Wolontariatu, 
działającego przy Zespole 
Szkół im. J. Kochanowskiego  
w Częstochowie. Celem 
spotkania było wskazanie 
pozytywnych postaw 
proekologicznych oraz 
charakterystycznych cech 
pospolitych gatunków drzew 
występujących w lasach i w 
parkach, przypomnienie 
znaczenia drzew dla człowieka 
i środowiska.  

 



Semestr zimowy upłynął w iście 

tanecznym kroku. Aż trzykrotnie 

spotkaliśmy się z tancerzami z 

Zespołu Pieśni i Tańca 

„Częstochowa”. Poznaliśmy 

między innymi tańce rodem ze 

Szkocji i pląsaliśmy do muzyki lat 

20. i 30.  

 



Piękny Mstów przywitał 
uczniów Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy 
iście jesienną pogodą. Świetnie 

bawiliśmy się na świeżym 
powietrzu, a zadania w grze w 

podchody były dla nas bułką z 
masłem. Zwieńczeniem zabawy 

była uczta z pieczonymi 
kiełbaskami. Żałujcie, że Was 

z nami nie było! 
 



Nasi kochani nauczyciele... 
...uczcili swój dzień i świętowali podczas wspólnego 
spotkania, połączonego z występem artystycznym. 
Dzień Edukacji Narodowej jest corocznie dniem 
szczególnym, ale też bardzo radosnym. W tym roku 
szkolnym uczniowie zaprezentowali ciekawy występ, 
wcielając się w Zespół ABBA. Gościem specjalnym był 
Chubby Checker. 

 



Dynia to bardzo zdrowe, 
urodziwe i smaczne warzywo, 

o czym przekonali się o tym 
nasi uczniowie podczas 

obchodów Święta Dyni. W 
ramach zajęć kulinarnych 

królowały dania z dynią w roli 
głównej – przepyszna zupa 

oraz placuszki z dyni. Na 
zajęciach rozwijających 
kreatywność, plastyce, 

technice przygotowywane 
były jesienno-dyniowe 

dekoracje, które brały udział 
w konkursie „Jesienne 

inspiracje z dynią w tle”. 
Samorząd uczniowski ogłosił 

konkurs na najciekawsze 
hasło o tematyce dyniowej. 

Podsumowaniem 
tygodniowej pracy był apel, 

na którym rozstrzygnięto 
konkursy. 

 



Po stokroć niepodległa 

Świętowanie setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości 
rozpoczęliśmy od uczestnictwa w 
warsztatach „100 Niepodległych 
Znanych i Nieznanych”, 
organizowanych w Szkole 
Podstawowej nr 14 im. Henryka 
Sienkiewicza w Częstochowie.  

Wzięliśmy również udział w 
historycznej grze edukacyjnej 
pt.„Częstochowa w godle zaklęta”. 
Drużyny z dwudziestu czterech 
częstochowskich szkół wyruszyły z 
Parku Staszica, by dotrzeć na Plac 
Biegańskiego, gdzie ułożyli Godło 
Polski.  

Obchody nie mogły obyć się bez 
uroczystej akademii. W części 
artystycznej uczniowie naszej 
szkoły przypomnieli czasy niewoli 
oraz ukazali niezłomnego ducha 
narodu. Uroczystość uświetnił swą 
obecnością Chór Męski 
„Pochodnia”.  

Energia młodzieńczego wieku 
wprowadziła dużo wspomnień 
wśród pensjonarjuszek Zakładu 
Opieki Leczniczej prowadzonego 
przez Siostry Honoratki.  





Próbna Drużyna Harcerska 
Nieprzetartego Szlaku 
"Sokoły" wzięła udział w 
Olimpiadzie Uśmiechu. 
Świetnie poradziliśmy 
sobie z zadaniem, 
skosztowaliśmy 
jubileuszowego tortu.  
 Podobnie jak w roku 
ubiegłym nasi harcerze 
uczestniczyli w wigilii 
harcerskiej. Na spotkanie 
w Szkole Podstawowej nr 
38 czekaliśmy z ogromnym 
sentymentem. Spotkanie 
opłatkowe harcerzy jest 
dla naszych uczniów 
wyjątkowym momentem 
w całym roku.   
 Niedługo po harcerskiej 
wigilii, Sokoły znów 
spotkały się z innymi 
drużynami NS, aby 
wspólnie kolędować.  
 Tuż po świątecznym 
odpoczynku nasi harcerze 
odwiedzili jasnogórską 
szopkę, a przy okazji 
skorzystali z zimowej aury 
podczas spaceru, 
połączonego z zabawą na 
śniegu. 
 



Ludzie ludziom ślą życzenia,  

a uczniowie tworzą kartki! 
W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się podsumowanie wyników 
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Bożonarodzeniowa 
Kartka". Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów. Przyznano 
nagrody i wyróżnienia. Ich wręczenie odbędzie się 9 stycznia  

2019 r. o godzinie10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych nr 
28. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za 

przygotowanie prac i udział w konkursie. 

 



Piernik na medal 

Uczniowie naszej 
szkoły brali udział  

w Festiwalu 
Literatury Pięknej. 

Magdalena Trzcińska 
została laureatką, 

zajmując 3 miejsce. 

Sukces na Festiwalu 

Literatury Pięknej! 



Przy wspólnym 

wigilijnym stole 
W ten przedświąteczny czas 
spotkaliśmy się razem, by – 
wspólnie kolędując i łamiąc się 
opłatkiem – spędzić razem 
jeden dzień w prawdziwie 
rodzinnej atmosferze. Szkolne 
jasełka są corocznie 
wydarzeniem wyjątkowym 
zarówno dla grona 
pedagogicznego, czuwającego 
nad przebiegiem 
przedstawienia, dla uczniów – 
przeżywających chwile tremy, 
tak i dla rodziców, 
wyczekujących aktorskich 
zmagań swoich pociech. 
Dziękujemy wszystkim – 
zwłaszcza zaproszonym gościom 
– za ich obecność i poświęcenie 
nam chwili w przedświątecznej 
gonitwie. Cieszymy się, że 
wigilijny stół zawsze nas łączy, a 
nie dzieli.  
8 stycznia 2019r. braliśmy udział 
we wspólnym kolędowaniu z Ks. 
Bp. Antonim Długoszem. 
Rodzice i uczniowie zaśpiewali 
wspólnie pastorałkę "Świeć 
gwiazdeczko". 
 




