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Rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 2022/2023

1 września 2022 roku o godz. 8.30 odbyło
się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali
gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz
Nauczycielom życzymy aby był to dobry rok,
pełen radości, pozytywnych wrażeń i nowych
doświadczeń. Dużo zdrowia, energii i zapału
w podejmowaniu codziennych obowiązków oraz
wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych
zadań.



15 września
Dzień Kropki
do podejmowania
Wszelkie
a na zakończenie

Dzień Kropki
września 2022 r. obchodziliśmy Międzynarodowy

Kropki. Naszym celem było zachęcanie uczniów
podejmowania działań i rozwijania kreatywności.

prace wypełnione były kolorowymi kropkami
zakończenie odbyła się sesja zdjęciowa.



Dzień Jabłka

28 września w świetlicy szkolnej przy Książąt
Opolskich obchodziliśmy Światowy Dzień Jabłka.
Z tej okazji odbyły się u nas warsztaty
prozdrowotne. Zajęcia rozpoczęliśmy od pogadanki
promującej zdrowe odżywianie, a szczególnie
skupiliśmy się na temacie witamin, które kryją się
w naszym rodzimym owocu. Była też okazja, aby
przypomnieć, że jedzenie warzyw i owoców jest
podstawą, aby zapewnić sobie zdrowie. Następnie
wspólnie bawiliśmy się do piosenki pt.: „Małe
czerwone jabłuszko”, po czym uczniowie
samodzielnie przygotowali przekąskę składającą się
z musu jabłkowego i wafli ryżowych.

Dorota Świerkot



Warsztaty dyniowe

11 października 2022 roku uczniowie
klasy 1 A i 1 B SPdP oraz 6 d PSP,
pojechali na wycieczkę do Prószkowa,
do Dyniowego Ogrodu na „Warsztaty
Dyniowe”. Spacerując po Ogrodzie,Dyniowe”. Spacerując po Ogrodzie,
poznawali ciekawostki na temat
uprawy dyń. Następnie ozdabiali je
według własnego pomysłu. Po ciężkiej
pracy, przyszedł czas na zabawę oraz
ognisko – pieczenie ziemniaków
i kiełbasek. Wszystkim dopisywały
humory i pogoda nie zawiodła – pełen
słońca jesienny dzień.





Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej uczniowie szkoły
przy ulicy Książąt Opolskich
przygotowali krótki program
artystyczny. Swoją wdzięczność
wyrazili w formie wierszy orazwyrazili w formie wierszy oraz
piosenek. Niespodzianką dla
wszystkich pracowników był
występ zespołu tanecznego, który
zaprezentował śląski taniec
ludowy do utworu „Zasiali
Górale”. Na zakończenie
uroczystej akademii swoje
podziękowanie wyraził Dyrektor
Szkoły, a uczniowie wręczyli
drobne upominki.



MUZEUM POCZTY POLSKIEJ      
I TELEKOMUNIKACJI               

WE WROCŁAWIU 
Muzeum Poczty Polskiej i Telekomunikacji we Wrocławiu zwiedziliśmy
19 października 2022 r. To jedyne w Polsce muzeum obok Muzeum Poczty
Polskiej w Gdańsku gromadzące eksponaty dokumentujące historię poczty,
telekomunikacji i telegrafii na ziemiach polskich. Mieści się we
Wrocławiu w zabytkowym budynku Poczty Głównej, przy ul. Zygmunta
Krasińskiego 1. Muzeum utworzone 1921 roku w Warszawie mieściło się
w stolicy do 1951 roku, a w 1956 roku zostało przeniesione do Wrocławia.

W muzeum znajduje się pięć stałych wystaw:
- historia poczty polskiej,
- szyldy i skrzynki pocztowe,- szyldy i skrzynki pocztowe,
- konne pojazdy pocztowe,
- telegraf i telefon,
- radio i telewizja.

Polecamy ciekawe ekspozycje odległej przeszłości i procesu rozwoju        
nowych środków podróżowania i sposobów komunikowania się między 
ludźmi
UWAGA – w środy wstęp bezpłatny. Podróżowaliśmy pociągiem IC.

Grażyna Malina





Światowy Dzień Owoców i WarzywŚwiatowy Dzień Owoców i Warzyw

21 października to Światowy Dzień
Owoców i Warzyw. Z tej okazji w naszej
świetlicy na ulicy Książąt Opolskich 21
zostały zorganizowane warsztaty
prozdrowotne pod tytułem „Puzzle
owocowo - warzywne”. W sali pojawił
się kosz pełen pachnących, świeżych
darów jesieni. Poszukiwaliśmydarów jesieni. Poszukiwaliśmy
odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tak
istotne jest jedzenie warzyw oraz
owoców? Porównywaliśmy ich wielkość,
kształt, kolor oraz określaliśmy ich
położenie względem siebie.
Rozpoznawaliśmy je po ich kształcie,
zapachu i smaku oraz układaliśmy
według przygotowanych wcześniej
wzorach sekwencji. Na koniec pozostał
najprzyjemniejszy element naszego
spotkania, czyli degustacja
przygotowanego podczas zajęć posiłku.

Olga Berdechowska





WYCIECZKA DO
„FUNZEUM”

MUZEUM ŚWIATŁA I KOLORU 
W GLIWICACH

Klasa VIII D - 09 listopada 2022 r.

Funzeum - to wspaniałe, atrakcyjne i nowoczesne muzeum, które
powstało w 2022 roku. Na powierzchni 4 tysięcy metrów
kwadratowych istnieje ponad 50 bajecznie kolorowych
i ekscytujących, multisensorycznych instalacji, a kilkanaście
pomieszczeń inspirowane jest barwami tęczy. To aktualnie
największe tego typu miejsce w Polsce, gdzie poza pomysłowymi
aranżacjami czekają świetne gadżety i eksponaty, aż proszące się
o wykorzystanie podczas zdjęć. Wyobraźnia nie ma tutaj granico wykorzystanie podczas zdjęć. Wyobraźnia nie ma tutaj granic
🙂 Całość podzielona jest na: Wystawę Kolorów, Wystawę
Światła, a także strefę Fun Cafe na sali zabaw.

Polecamy ten „Zaczarowany świat”!

UWAGA: Nasza klasa podróżowała z Opola pociągiem IC.
Dojazd z dworca kolejowego autobusem miejskim.

Koszt biletu do Funzeum to 20 złotych - dla osób uprawnionych
do zniżki.

Grażyna Malina





Obchody Święta Niepodległości 2022

W dniu 10.11.2022 roku uroczystym apelem zakończyliśmy
trzydniowe warsztaty na temat Wolności i Niepodległości. Uczniowie
ponownie zdefiniowali te bardzo ważne dla każdego człowieka pojęcia
i przygotowali krótkie prezentacje. Dowiedzieliśmy się z nich, czym
dla uczniów jest dziś wolność, jakie niesie za sobą obowiązki.
Uczniowie opowiedzieli nam jaką wartość ma dla nich wolna ojczyzna
i jakie przymioty charakteryzują samodzielne państwo.

Uczniowie posługujący się komunikacją zastępczą użyli formy pisma
obrazkowego aby opowiedzieć Nam jak kochają swój wolny kraj, za co
go cenią i czy czują się w nim jak w domu.

Wśród zaangażowanej społeczności uczniowskiej nie zabrakło także
uczniów z Zespołów Rewalidacyjnych, którzy przygotowaliuczniów z Zespołów Rewalidacyjnych, którzy przygotowali
wystąpienie w formie plakatu. Każdy z nich pozostawił odcisk dłoni na
znak równoprawnego uczestnictwa w życiu publicznym i społeczności
szkolnej.

Święto Niepodległości podkreśla znaczenie wspólnoty jako grupy
narodowej. To święto każdego z nas z osobna i nas razem. W tym dniu
mówimy o polskim domu, historii i tradycji.

Podczas apelu mogliśmy poczuć się jak we wspólnym domu.

Zapleciona przez wszystkie klasy lina połączyła wszystkich, gdy
stanęliśmy wewnątrz niej.

Jako jedna społeczność, naród i Polacy- śpiewaliśmy tego dnia
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy (...)
Karolina Szafran

Obchody Święta Niepodległości 2022





Żywa lekcja 
historii 

W dniu 22.11.2022 r. w świetlicy szkolnej
odbyła się żywa lekcja historii, którą
poprowadził pan Ryszard Czapiński ze
Stowarzyszenia „Samodzielna Grupa
Rekonstrukcji Historycznej”. Uczniowie
mieli okazję przypomnieć sobie historię
flagi, godła i hymnu narodowego, a takżeflagi, godła i hymnu narodowego, a także
zobaczyć broń i umundurowanie polskich
żołnierzy z dawnych czasów.

Dorota Świerkot





Andrzejki

25 listopada 2022 r. w naszej szkole
zapanowała magiczna atmosfera, ponieważ
świętowaliśmy Katarzynki i Andrzejki.
Impreza ta jest już tradycją w naszej szkole.
Ten dzień był dniem radosnych zabaw
i wróżb, w których uczniowie mogli poznać
swoją bliższą i dalszą przyszłość.swoją bliższą i dalszą przyszłość.
Nie zabrakło przekłuwania serduszek
z imionami, wróżenia za pomocą wirującej
butelki czy zabawy z kostką itp. Wróżby
przeplatane były tańcami oraz zabawami przy
skocznej muzyce, a także słodkim
poczęstunkiem. Zabawa była przednia,
wspólne spotkanie dostarczyło dzieciom dużo
radości i pozytywnych emocji.

Dorota Świerkot





Z życia świetlicy 
szkolnej

Za nami pierwsze trzy miesiące nauki,
pracy, zabawy i odpoczynku w świetlicy
szkolnej. Zrealizowaliśmy tu m.in. takie
tematy jak: Nasza świetlica, Witamy
jesień, Dzień Edukacji Narodowej, Jedz
owoce i warzywa, W zdrowym ciele –owoce i warzywa, W zdrowym ciele –
zdrowy duch, Dzień pluszowego misia.
Czas upływał nam także podczas zabaw
na boisku szkolnym oraz spacerów po
Opolu, zajęciach tanecznych, muzycznych
i plastycznych. Świetlica to także miejsce
spotkań podczas których możemy
realizować nasze hobby, korzystać
z różnorodnych gier i układanek
edukacyjnych, a także porozmawiać
z ulubionymi kolegami i koleżankami
o naszych codziennych sprawach.

Olga Berdechowska





Praktyki 

Uczniowie
przedmiotu
realizowanych
Celem praktyk
z rodzajami
sprawdzenia
warunkachwarunkach

Podczas odbywania
który podpowiada
praktycznych
społecznych
nowych ludzi
kompetencji
obraz samego
postawy zmierzające

Uczniowie
w praktykach
obowiązki.

Praktyki odbywają
drobne prace

Weronika Kurcz

Praktyki SPdP

Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ramach
przedmiotu „przysposobienie do pracy” uczestniczą w praktykach
realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu.

praktyk jest zapoznanie uczniów z rynkiem pracy,
rodzajami prac na różnych stanowiskach oraz umożliwienie im

sprawdzenia praktycznych umiejętności i wiedzy w naturalnych
zakładu pracy.zakładu pracy.

odbywania praktyk uczniowie są pod opieką nauczyciela,
podpowiada, instruuje, pomaga w zdobywaniu umiejętności

praktycznych. Praktyki są dla uczniów miejscem kontaktów
społecznych, dają możliwość wymiany doświadczeń i poznawania

ludzi, umożliwiają młodzieży zdobycie nowych
kompetencji społecznych, pozwalających kreować pozytywny

samego siebie, jak również budować świadomość społeczną i
zmierzające do jak najpełniejszej ich samodzielności.

z dużym zaangażowaniem podchodzą do udziału
praktykach. Dokładnie i starannie wykonują powierzone im

Praca dostarcza im olbrzymiej satysfakcji.

odbywają się w pracowniach: hotelarstwo i kuchnia oraz
prace majsterkowe

Kurcz







Wewnątrzszkolna
Liga Sportowa

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole
Opolskich 21 ruszył cykl zajęć
Ligii Sportowej. Jej celem
fizycznej oraz wyłonienie
sportowców w szkole. Widząc sporesportowców w szkole. Widząc spore
i duże zaangażowanie uczniów
szkolnym 2022/2023 postanowiono
Wewnątrzszkolnej Ligii Sportowej
pierwsze spotkanie podczas którego
w 5 konkurencjach: rzut piłką do
głowie, rzut ringo do celu, przenoszenie
prowadzenie piłki zakończone strzałem
obecnym dziękujemy za aktywny
na kolejne sportowe rozgrywki. Do

Wewnątrzszkolna
Sportowa

Zespole Szkół przy ulicy Książąt
pod nazwą Wewnątrzszkolnej

było promowanie aktywności
i nagrodzenie najlepszych

spore zainteresowanie sportemspore zainteresowanie sportem
uczniów podczas rozgrywek, w roku

postanowiono kontynuować działania
Sportowej. 29 listopada odbyło się

którego uczniowie wzięli udział
do kosza, slalom z woreczkiem na

przenoszenie piłki do skrzyni oraz
strzałem na bramkę. Wszystkim

aktywny udział i już teraz zapraszamy
Do zobaczenia!




