














Staramy się 
kultywowad 

polskie tradycje, 
dlatego nim w 

naszych domach 
zasiedliśmy do 
wielkanocnych 

stołów, to samo 
uczyniliśmy w 

szkole. 
Chcieliśmy 

wówczas złożyd 
sobie życzenia, 
opowiedzied o 

zwyczajach z 
naszych domów 
oraz skosztowad 

tradycyjnych 
świątecznych 

potraw.



W ten nieco szalony dzieo 
postanowiliśmy nie 

wagarowad, a przyjśd do 
szkoły w najbardziej 

wiosennym z kolorów, czyli 
ubrani cali na zielono. To 

nasza nowa tradycja, która 
mamy nadzieje zostanie z 

nami na dłużej. 

Tego dnia, czyli 21 marca 
obchodzimy także Dzieo 
Kolorowej Skarpetki na 

znak solidarności z osobami 
z zespołem Downa. Dlatego 
też wtedy zakładamy dwie 
różnokolorowe skarpetki.



W szkole mamy 
wiele zajęd, 

podczas których 
uwalniamy swoją 

kreatywnośd, 
szukamy inspiracji, 

tworzymy i 
cieszymy się z 

efektów naszej 
pracy.  Lekcje nigdy 
nie są nudne, jeśli 
naukę łączymy z 

zabawą.













Staraliśmy się, aby 
spotkanie pokazało naszym 
gościom, jakie zwyczaje 
wiosenne są popularne w 
Polsce, jak obchodzimy 
Wielkanoc oraz, że tradycja 
jest dla nas ważna -
dlatego też próbowaliśmy 
pokazad naszą polską 
gościnnośd. Ukraioską 
młodzież zaprosiliśmy 
także na wspólne 
warsztaty artystyczne.
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16 maja grupa uczniów z naszej szkoły wraz
z wolontariuszami z Zespołu Szkół
im. J. Kochanowskiego w Częstochowie po raz
kolejny udała się do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Częstochowie. Przekazaliśmy na
rzecz schroniska nakrętki oraz karmę,
pochodzące ze szkolnej zbiórki.

Uczniowie aktywnie zaangażowali się w
bezinteresowną pomoc czworonożnym
przyjaciołom, co świadczy, że los bezdomnych i
porzuconych zwierząt nie jest im obojętny.
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9 czerwca odbyło się 
podsumowanie II 
Ogólnopolskiego Projektu 
Edukacyjnego "Podróże 
po Polsce" pod 
Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta 
Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka.

Przyjechały zespoły z 
Mrągowa, Łasku, 
Krakowa, Kamiennej 
Góry, Tarnowskich Gór 
oraz Częstochowy. 
Laureaci otrzymali 
Certyfikat Ambasadora 
Regionu 2022, który 
reprezentują oraz 
nagrody. Zwieoczeniem 
spotkania była wspólna 
wycieczka po 
Częstochowie i 
zwiedzanie Jasnej Góry.






