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SZKOLNY KIERMASZ 
WIELKANOCNY

Piękne, własnoręcznie wykonane ozdoby

wielkanocne pojawiły się w tym roku na

Kiermaszu Wielkanocnym w dniach od 4

do 13 kwietnia 2022 r. Zostały one

przygotowane przez uczniów pod czujnym

okiem nauczycieli, a także wykonane

w domach przez rodziców, którzy

wspomagali nasze przedsięwzięcie.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Olga Berdechowska





WARSZTATY 
WIELKANOCNE

W związku ze zbliżającymi się Świętami

Wielkanocnymi 6 kwietnia br. cała społeczność

szkolna brała udział w warsztatach

wielkanocnych. Uczestnicy otrzymali do

wykonania kilka zadań. Pierwszym z nich było

ozdobienie doniczki i posianie w niej rzeżuchy.

Następnie każda z klas miała przygotować

dowolnie wybraną ozdobę wielkanocną oraz

kartkę świąteczną. Uczestnicy warsztatów

wykazali się niezwykłą kreatywnością. Efekty

ich pracy można zobaczyć w poniższej galerii.

Paweł Szepielak





ZDOBYWAMY SZCZYTY…

9 kwietnia br. uczniowie klasy VI a, VIII a i VIII e

wybrali się na wycieczkę do Jarnołtówka. Pierwszą

niespodzianką na szlaku był leżący śnieg. Wędrując

w kierunku szczytu, uczestnicy mogli ponownie

nacieszyć się urokami zimy. Trasa była przepiękna,

ale z uwagi na przymrozek i gołoledź, wyjątkowo

trudna. Półtoragodzinna wędrówka zakończyła się

dotarciem do schroniska, w którym czekała na

wszystkich gorąca herbata. Po krótkim odpoczynku

każdy mógł wyjść na taras widokowy i podziwiać

szczyty Gór Opawskich, skąpane

w przedwiosennym słońcu.

Sabina Polok - Klimek





PROJEKT ŻONKILE

Uczniowie naszej Szkoły w 2022 r. na lekcjach historii biorą udział  w Projekcie 
Żonkile, który jest związany z upamiętnieniem historii Żydów - obywateli II 
Rzeczypospolitej, uczestniczących w dramatycznych wydarzeniach związanych       
z tragedią powstania w getcie warszawskim.
19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego 
dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje   corocznie  akcję 
społeczno-edukacyjną Żonkile. 

Dlaczego żonkile?
Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, przez lata 
pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę 
powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym 
towarzyszom, składał tam żółte kwiaty.
Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę 
wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
Tegoroczna akcja Żonkile odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu 
znów giną ludzie – gdy ponownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci. W 
tym roku udział w kampanii odbywa się pod hasłem miłości i związany jest z formą 
manifestacji sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji. Pamiętając 
o słowach Mariana Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba, chcemy 
solidaryzować się z tymi, którzy walczą o swój kraj, swoją godność i swoich 
najbliższych.

Teresa Podolak



DZIEŃ ZIEMI

21 kwietnia w budynku naszej szkoły przy

ul. Książąt Opolskich obchodziliśmy

Międzynarodowy Dzień Ziemi. W ramach

obchodów odbyła się akcja sadzenia kwiatów na

terenie szkoły oraz malowanie wielkiej makiety

kuli ziemskiej. Nasi uczniowie stanęli na

wysokości zadania i wspaniale zaangażowali się

w upiększanie szkolnego podwórka kwiatami

jak również wykazali się kreatywnością podczas

ozdabiania kuli ziemskiej. Było dużo uśmiechu

i pozytywnej współpracy.

Agata Domagała





KONKURS PLASTYCZNY 
„WIOSENNY KAPELUSZ”

Wiosnę powitaliśmy konkursem. Wszyscy biorący

udział wykazali się ogromnym zaangażowaniem

i kreatywnością. Wszystkie kapelusze wyglądały

pięknie, a w budynku szkoły na ul. Książąt

Opolskich zrobiło się wiosennie i kolorowo.

I miejsce

I C PDP, III B PDP, III E PDP

II miejsce

VI D, VII A, VIII E

III miejsce

II A, VIII D

Agata Domagała





WYCIECZKA DO OLSZOWEJ

26.04.2022r. uczniowie klasy 2a oraz 2b wyjechali na wycieczkę do Parku Miniatur

w Olszowej. Jest to miejsce przyjazne dla każdego dziecka. W parku znajduje się osiemnaście

miniatur najładniejszych bazylik i katedr katolickich. Odzwierciedlają one obiekty sakralne

zarówno z Polski jak i z całego świata. Osoby lubiące aktywny wypoczynek mają możliwość

skorzystać z parku atrakcji, który wchodzi w skład kompleksu Dworu Olszowa. Można tam

znaleźć park linowy z domkami na drzewach, przeszkody linowe, huśtawki, zjeżdżalnię. Dużą

popularnością cieszą się również krzywe lustra, ogromne kręgle oraz karuzela „Chomik”.

W deszczowy dzień warto skorzystać natomiast z sali zabaw. Jest to miejsce pełne atrakcji dla

dzieci i dorosłych. Koniecznie musicie się tam wybrać podczas zbliżających się wakacji. Bawcie

się dobrze!

Aleksandra Staneczek





WYCIECZKA DO OLSZOWEJ KL.  I B ORAZ  I C SPDP



ODWIEDZINY SPDP
W DOMU DZIENNEGO POBYTU 
„ZŁOTA  JESIEŃ” W OPOLU

W ramach aktywności zawodowej klasa III E

SPdP udała się w odwiedziny do Domu

Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu,

który jest ośrodkiem działającym w strukturze

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Uczniowie poznali specyfikę pracy z Seniorami,

uczestniczyli w próbie chóru „Złoty Liść”,

a także przygotowywali ozdoby wielkanocne

podczas integracyjnych zajęć Warsztatów

Terapii Zajęciowej.

Olga Berdechowska
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