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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
4 września w naszej szkole odbyła się 
inauguracja roku szkolnego 2017/2018. 
Uroczystość rozpoczęliśmy od 
zaśpiewania hymnu państwowego – 
Mazurka Dąbrowskiego. 

Pani dyrektor Beata Nawrath przywitała 
grono pedagogiczne, rodziców i uczniów, 
życząc wszystkim w nowym roku 
szkolnym wielu sukcesów. Szczególnie 
serdecznie powitała uczniów klas 
pierwszych, którzy w tym dniu rozpoczęli 

swoją przygodę ze szkołą. Przedstawiła ich wychowawców, odczytała listy uczniów 
i wręczyła im słodkie rogi obfitości. 

Podczas uroczystości uczniowie klasy II gimnazjum i klasy IV szkoły podstawowej 
przedstawili krótki program artystyczny, który pozwolił nam powspominać wakacje. 
Przypomnieli również o czekających na nas obowiązkach w nowym roku szkolnym 
i przekazali kilka cennych rad. 

Rozpoczęcie roku uświetniła swoim występem pani Anna Jakiesz-Błasiak, nowa 
nauczycielka muzyki w naszej szkoły. Zaśpiewała dla uczniów trzy piękne utwory 
Disneya. 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 
Jak co roku nasza szkoła wzięła udział 
w akcji „Sprzątanie świata”. 

13 września uczniowie klasy VIIa wybrali 
się na spacer do Nieborowic, gdzie 
wysprzątali teren wokół pomnika 
pamięci, jak i drogę dojazdową. 

W piątek, 15 września, uczniowie 
młodszych klas podczas warsztatów 
ekologicznych zgłębiali zagadnienia 
segregacji odpadów i recyklingu. 

Sprzątanie Żernicy rozpoczęło się od wycieczki klas trzecich do lasu. Uczniowie szkoły 
podstawowej i klas gimnazjalnych oczyścili ze śmieci teren wokół szkoły, sąsiednie 
ulice oraz teren przy kościele w Żernicy. 

Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali poczęstunek ufundowany przez Urząd Gminy 
w Pilchowicach. 
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„GRECJA – OD MITÓW DO WSPÓŁCZESNOŚCIˮ 
W dniach od 24 września do 1 października br. dziesięcioro uczniów i dwie 
nauczycielki naszej szkoły wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym: „Grecja – od mitów 
do współczesnościˮ, którego integralną częścią był projekt „Our Town during World 
War IIˮ („Nasze miasto podczas II wojny światowejˮ). 

Punktem wyjścia przedsięwzięcia  był projekt realizowany przez nauczycielkę języka 
angielskiego Agnieszkę Barańską w ramach międzynarodowego programu eTwinning 
wespół z Liceum w Atalanti (Grecja). Za całość organizacyjną wyjazdu „Grecja – od 
mitów do współczesnościˮ była odpowiedzialna nauczycielka matematyki i geografii 
Grażyna Morga. 

W pierwszej części wyjazdu nasi uczniowie spotkali się ze swoimi greckimi 
rówieśnikami. Zaprezentowano wtedy filmy dokumentalne na temat przebiegu 

drugiej wojny światowej 
w okolicach Gliwic i Atalanti. 
Greccy licealiści, ich rodzice 
i nauczyciele zorganizowali 
przyjęcie, podczas którego 
można było skosztować 
specjałów greckiej kuchni. 
Uczestnicy projektu odbyli 
wspólną wycieczkę po 
okolicach miasteczka. Była to 
okazja do wymiany 
spostrzeżeń i rozwijania 
umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim. Greccy 
gospodarze otrzymali 

prezenty ufundowane przez Gminę Pilchowice. 

W dalszej części wyjazdu uczniowie poznali geografię, historię i wybitne zabytki 
architektury kolebki europejskiej kultury i demokracji – czyli południowej Grecji. 
Większość ze zwiedzanych zabytków wpisana została na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

 

PASOWANIE NA UCZNIA 
12 października to ważna data w życiu klasy Ia i Ib. Tego dnia dzieci pod okiem 
rodziców zdały swój pierwszy egzamin i zostały pasowane na uczniów 
Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. 
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Pasowanie to święto podkreślające włączenie 
dzieci w  grono naszej szkoły. Zanim jednak 
zostały przyjęte w poczet braci szkolnej, 
musiały wykazać się umiejętnością 
recytacji  wierszy, znajomością piosenek. 
Ważnym punktem tej uroczystości było 
ślubowanie, w którym uczniowie ślubowali być 
dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej 
klasy i szkoły, wykorzystać w pełni czas na 
naukę. Szanować pracowników szkoły kolegów 
i koleżanki, dbać o swoje bezpieczeństwo i swoich kolegów. Ślubowali także swoją 
nauką i zachowaniem sprawiać radość sobie, rodzicom i nauczycielom. Po 
wypowiedzeniu słów ślubowania, pasowaniu na ucznia dokonanym przez panią 
dyrektor Aleksandrę Kobielską symbolicznym ołówkiem, stali się prawowitymi 
uczniami Szkoły Podstawowej w Żernicy. Pierwszaki obdarowane zostały dyplomami 
i koszulkami. Rodzice z okazji ślubowania swoich dzieci przygotowali smaczny 
poczęstunek. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
W dniu 13 października w naszej szkole 
odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Edukacji Narodowej, zwanego też Dniem 
Nauczyciela. 

Uroczystość była podzielona na 3 tury. 
Najpierw świętowali najmłodsi uczniowie 
i ich wychowawczynie. Program 
przygotowały panie: Beata Kasza 
i Grażyna Makowska wraz ze swoimi 
uczniami. 

Jako drudzy dziękowali nauczycielom uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Klasa 
VIa pod kierunkiem wychowawczyni Magdaleny Rokosz przygotowała krótkie 
przedstawienie, a  uczniowie klasy IV zaśpiewali piosenkę dla nauczycieli, którą 
przygotowali wraz z nauczycielką muzyki,  Anną Jakiesz – Błasiak. 

Jako ostatni świętowali najstarsi uczniowie. Ich wychowawczynie i oni sami mogli 
zobaczyć kabaret w wykonaniu klasy III gimnazjum. Nad przygotowaniem kabaretu 
czuwała wychowawczyni klasy – Paulina Wiatrowska. 

Dyrektor szkoły pani Beata Nawrath dziękowała nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły za ich pracę i wysiłek włożony w kształtowanie młodego 
człowieka, wymieniła nagrodzonych nauczycieli i życzyła wszelkiej pomyślności 
w dalszej pracy. 

http://zspzernica.pilchowice.pl/galeria/nggallery/2017-2018/Pasowanie-na-ucznia
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MISTRZOWIE POWIATU 
17 października reprezentacja szkoły podstawowej chłopców została mistrzem 
powiatu w Turnieju Piłki Nożnej 
grupy knurowskiej. 

Nasi mistrzowie rozegrali dwa 
mecze. Z Knurowem 
wygrali  2:0, zaś z gospodarzem 
– Sośnicowicami 4:0. 

Młodzi adepci piłki nożnej 
niejednokrotnie zachwycali 
ciekawymi akcjami, 
a najskuteczniejsi okazali się: 
Mateusz Balon – 3 bramki, Jasiu 
Cieślar – 2 bramki oraz Błażej 
Kluger – 1 bramka. 

Skład mistrzowskiej drużyny 
tworzą: kapitan Jan Cieślar, Mateusz Balon, Błażej Kluger, Paweł Nowak, Filip 
Szombierski, Piotr Puszkarz, Kacper Tkacz oraz bramkarze Marek Szulc i Kacper 
Barwiak. 

 

PROJEKT „POZNAJĘ ŚW. JANA PAWŁA II” 
We wrześniu i październiku bieżącego roku uczniowie klas II–VI uczestniczyli 
w projekcie „Poznaję św. Jana Pawła II”. 

W pierwszym tygodniu realizacji projektu spotkali się z ks. Robertem Chudobą – 
dyrektorem Centrum Edukacji im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach. Poznali ciekawe 
wydarzenia z życia Karola Wojtyły. Usłyszeli bardzo ciekawe wspomnienia z wizyty 
Jana Pawła II na lotnisku w Gliwicach 15 czerwca 1997 roku. 

W następnych tygodniach uczniowie klas drugich i trzecich wykonywali prace 
plastyczne pt. „Ciekawa scena z życia Jana Pawła II”. Zrealizowali w różnych 
technikach ponad 100 prac. Wyniki konkursu są następujące: 

I miejsce – Lena Skotniczny, 

II miejsce – Nadia Kowalska, 

III miejsce – Wojciech Kaniewski. 

Wyróżnienia trafiły do Franciszka Domasika, Weroniki Wilk oraz Julii Karwackiej. 
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Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w katechezie okolicznościowej o Janie Pawle II 
i otrzymali zestaw wiadomości o jego życiu i działalności. Następnie brali udział 
w klasowych konkursach wiedzy o świętym Janie Pawle.  

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania Niepodległości. 

Z tej okazji uczniowie klasy 7a 
przygotowali projekt edukacyjny 
i zaprezentowali efekt swojej 
pracy przed całą szkołą. 

Oprócz prezentacji dotyczącej 
historii  i sondy, która badała stan 
wiedzy na temat odzyskania 
przez Polskę wolności, uczennica 
klasy 4 b – Magdalena Smyczek 
zaśpiewała piękną patriotyczną 
piosenkę. Na końcu uczniowie 
wysłuchali piosenki Grzegorza 

Turnaua „Znów wędrujemy”. Apel był również okazją do przetestowania nowego 
nagłośnienia, które zakupione zostało z funduszy zebranych podczas czerwcowego 
festynu szkolnego. 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Podobnie jak co roku, także i tym 
razem oczekiwanie dzieci i młodzieży 
zakończyło się wielką radością, bo 
wszyscy uczniowie przeżyli wspaniałe 
odwiedziny dobrodusznego biskupa 
i zostali obdarowani wspaniałymi 
upominkami. Niektórzy otrzymali przy 
tym drobne upomnienie i wezwanie 
do poprawy, ukryte w symbolu 
tradycyjnej rózgi. 

Oprócz rzeczowych podarunków 
w dniu św. Mikołaja uczniowie 
otrzymali od swoich kolegów i koleżanek prezent w postaci wspaniałego spektaklu 
pt. „Dziewczynka z zapałkami” inspirowanego znaną baśnią J.Ch. Andersena. W roli 
tytułowej wystąpiła Amelia Hajok, a wspomagali ją: Mateusz Balon, Aleksander Rusin, 
Paweł i Agata Szydło, Jakub Łasut, Natalia Menzik, Zuzanna Szmal, Karolina Wierzch, 
Oliwia Szkółka. Prolog filmowy do spektaklu przygotowali Ignacy Perkosz i Maciej 
Suchanek, a nad oprawą muzyczną czuwał Rafał Banik. Wszyscy zachwycili widownię 
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prawdziwą pasją w spełnianiu powierzonej im roli. Baśniowego uroku dodała 
spektaklowi scenografia przygotowana z udziałem pani Julii Niestrój. 

PROGRAM „BEZPIECZNA +” 
W naszej szkole odbyły się spotkania 
zaplanowane w ramach rządowego 
programu „Bezpieczna +” 
realizowanego przez Urząd Gminy 
w Pilchowicach. 

Program miał m.in. na celu 
wspomaganie organów prowadzących 
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach. 

Uczniowie spotkali się ze sportowcami (żużlowcami, szermierzami), wzięli udział 
w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych, 
w pokazie samoobrony, a także w wysłuchali wykładu przedstawicieli Policji na temat 
cyberprzestępczości. 

Odbyło się również spotkanie uczniów z Policją z udziałem „SZNUPKA” oraz ze Strażą 
Pożarną. 

 

KONKURS KOLĘDY NIEMIECKIEJ 
Uczniowie naszej szkoły, 
8 grudnia 2017 roku, zdobyli 
następujące miejsca w konkursie 
kolędy niemieckiej „ALLE JAHRE 
WIEDER” w ZSO 12 w Gliwicach. 

Kategoria klasy 1-3 SP zespół 
wokalno – instrumentalny: 

I miejsce – Zespół 
Gwiazdeczki:  Krystyna Socha, 
Hania Heczko, Hania Pasiecznik, 
Hania Rak, Maja Sikora, Julia 
Przybyła, Martyna Kasper, Marta 
Kowalska, Antonina Szczęch klasa 

1a i 3b 

Kategoria klasy 1-3 SP solista: 

I miejsce – Jagoda Łasut klasa 2a. 
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Kategoria klasy 1-3 SP duet: 

II miejsce – Julia Szachniewicz i Weronika Wilk  klasa 3d. 

 

ZŁOTA BOMBKA 2017 
Dnia 22 grudnia mogliśmy usłyszeć 
naszych uczniów podczas 
corocznego koncertu kolęd 
pt. „Złota Bombka”. 

W pierwszej części wydarzenia 
zaprezentowały się klasy I – IV, 
w drugiej V-VII, a także klasy 
gimnazjalne. Podczas koncertu 
usłyszeliśmy wiele pięknych, 
tradycyjnych kolęd jak i kilka nieco 
współczesnych pastorałek. W wielu 

wykonaniach muzycznych, oprócz śpiewu, mogliśmy podziwiać grę uczniów na 
przeróżnych instrumentach. Warto wspomnieć również nietypowy występ klasy 3c, 
która posłużyła się językiem migowym prezentując znaną wszystkim kolędę „Cicha 
noc”. W trakcie koncertu zachwyciły nas także śpiewane jasełka z udziałem uczniów 
z różnych klas, nad którymi pieczę sprawowała p. Anna Jakiesz-Błasiak. Wiele wrażeń 
wywołał również występ grona pedagogicznego. Całą świąteczną atmosferę koncertu 
dopełniły tematyczne dekoracje. To była prawdziwa uczta dla oczu i uszu. 

 

NAGRODZONE MUZYCZNE JASEŁKA 
Dziewiętnastoosobowa grupa uczniów przygotowana przez p. Annę Jakiesz-Błasiak 
wzięła udział w XVIII 
Międzyszkolnym 
Przeglądzie Inscenizacji 
Bożonarodzeniowych 
Gliwicach, zajmując III 
miejsce i trzy indywidualne 
wyróżnienia. Uczniowie 
zostali zaproszeni na Galę 
rozdania nagród.  

Jasełka zostały 
zaprezentowane uczniom 
i nauczycielom naszej 
szkoły, a także parafianom 
kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Żernicy. 
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PROJEKT BOHATERSKIEJ WYOBRAŹNI 
Na początku roku szkolnego uczniowie klas 1 
zapoznali się z realizowanym w szkole projektem 
bohaterskiej wyobraźni. Poznali  przyjaciela Hipcia – 
„Życzliwego misia”, który wskazuje wzorce godne do 
naśladowania, wspólną Księgę Życzliwości  oraz 
Szkolny dekalog człowieka życzliwego. 

Wszystko  rozpoczęło się od Światowego Dnia 
Uśmiechu, w trakcie którego uczniowie z klas 3c i 1a 
wykonali ordery uśmiechu, aby w ten sposób zarażać 
uśmiechem i przesyłać pozytywną energię 
„Uśmiechem rozpoczynaj każdy dzień, a na sercu 
będzie Ci lżej.” 

W listopadzie obchodziliśmy Dzień życzliwości 
w trakcie którego klasa 1a tworzyła serca z pozytywnymi hasłami, a uczniowie na 
świetlicy tworzyli wspólne drzewko życzliwości „Im bardziej jesteśmy życzliwi, tym 
bardziej jesteśmy szczęśliwi.” 

Grudzień upłynął pod hasłem: dobroci i pozytywnego myślenia ,,Miej serce i patrz 
w serce.’’  Klasa 1a postanowiła napisać list do św. Mikołaja, w którym opisała swoją 
szkołę, klasę, jak również swoje marzenia. Z niedowierzaniem uczniowie otrzymali 
odpowiedź w której św. Mikołaj przedstawił wskazówki, jak zostać dobrym 
człowiekiem. Ponadto uczniowie na zajęciach świetlicowych wykonali kartki 
urodzinowe z życzeniami dla chłopczyka niepełnosprawnego.  Uczniowie na kółku 
niemieckim stworzyli  przepiękne kartki bożonarodzeniowe dla kolegów i koleżanek 
ze szkoły w Niemczech, aby i tam zarażać życzliwością. 

Pozostali uczniowie klas 1-3 SP przyłączyli się do szkolnych akcji charytatywnych 
,,Pomóż zwierzakom’’ i ,,Góra grosza’’. 

 

PROJEKT NEOTRIE SCIENTIX 
 

Szkoła przystąpiła do nowego projektu 
europejskiego „NEOTRIE SCIENTIX”, 
którego pomysłodawcą jest profesor 
José Luis Rodriguez Blancas 
(Uniwersytet w Almerii – Hiszpania) 
i jego zespół. Głównym celem projektu 

jest opracowanie i przetestowanie zajęć dydaktycznych opartych na wirtualnej 
geometrii. Zostanie w nich wykorzystane nowe oprogramowanie (obecnie 
opracowywane przez firmę Virtual Dor i przez Uniwersytet w Almerii), które pozwala 
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na tworzenie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu 
modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Projekt ten obejmuje również 
opracowanie zadań i gier służących do rozwiązywania problemów geometrycznych. 

 

KONKURS KOLĘDY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 
5 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w III Regionalnym Konkursie Kolędy 
Niemieckojęzycznej i zdobyli następujące miejsca: 

Kategoria klasy 1-3 SP zespół wokalno – instrumentalny: 

II miejsce – Zespół Wesołe Nutki: Lena Bogusz, Oliwia Drabik, Natalia Franosz, 
Matylda Grondys, Maksymilian Karcewicz, Emilia Mikołajczyk, Michał Pohl, Natalia 
Twardawa, Malwina Wardzińska z klasy 2a. 

Wyróżnienie – Zespół Gwiazdeczki: Krystyna Socha, Hania Heczko, Hania Pasiecznik, 
Hania Rak, Maja Sikora, Julia 
Przybyła, Martyna Kasper, 
Marta Kowalska, Antonina 
Szczęch z klasy 1a i 3b. 

Kategoria klasy 1-3 SP solista: 

I miejsce – Jagoda Łasut 
z klasy 2a. 

12 stycznia odbył się koncert 
laureatów oraz uroczyste 
ogłoszenie wyników 

i rozdanie nagród w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. 

 

BAL KARNAWAŁOWY 
22 stycznia w naszej szkole odbył się bal 
karnawałowy. Sala gimnastyczna zamieniła 
się w „salę balową”. Bawili się w niej 
uczniowie klas  I–III. Dzieci wystąpiły 
w ciekawych, kolorowych kostiumach, 
przebrane za bohaterów znanych bajek i nie 
tylko. Niektórzy byli nie do poznania, inni 
budzili podziw, a niekiedy nawet 
przerażenie. Wszyscy uczniowie bawili się 
znakomicie w rytmach muzyki jak przystało 
na prawdziwy bal. Były pociągi, korowody, 
kółeczka i tańce w parach. Wszyscy brali udział w konkursach i zabawach. Kiedy czas 
zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały „salę balową”. Czekał na nich jednak 
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słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Dzień ten dostarczył 
dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń. 

 

OBCHODY DNIA PAMIĘCI O TRAGEDII 
GÓRNOŚLĄSKIEJ 
28 stycznia w Gminie Pilchowice odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pamięci 
o Tragedii Górnośląskiej. Na cmentarzu parafialnym w Żernicy władze samorządowe 
Gminy i Powiatu złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary 
i mieszkańców internowanych z Żernicy i Nieborowic. 

Po Mszy świętej w Domu 
Kultury odbyło się 
spotkanie, gdzie uczniowie 
naszej szkoły zaprezentowali 
efekt swojej pracy – film na 
temat wydarzeń, które miały 
miejsce w Żernicy po 
wkroczeniu Armii 
Czerwonej. Scenariusz filmu 
powstał na podstawie 
książki Ernsta Kieslinga 
„Utracone dziedzictwo Heinricha Angermanna”. Film powstał dzięki współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach. Prócz uczniów szkoły w film 
zaangażował się również ks. Zbigniew Rycerz, odgrywając główną rolę – proboszcza. 
Film wzbudził wiele emocji wśród publiczności. 

  

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Zima 
w oczach dziecka’”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8.  

II miejsca zajęli: Julia i Mateusz Kania, a III miejsce należy do Karoliny Wolańskiej. 
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POWIATOWY TURNIEJ 
KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT 
22 lutego odbył się Powiatowy Turniej 
Koszykówki Dziewcząt, którego 
organizatorem była Miejska Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Knurowie.  Dziewczyny 
zajęły pierwsze miejsce. 

Bardzo serdecznie dziękuję reprezentacji za 
walkę podjętą na parkiecie (cztery kwarty 
i trzy dogrywki). Skład zwycięskiej drużyny 
stanowią: Alicja Szczepanik, Julia Rębilas, 
Kamila Kondziołka, Nel Śliwka, Paulina 
Kotlorz, Amelia Krakowska, Izabela Balon, 
Karolina Nocoń, Karolina Wolf.  

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 
22 lutego obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło 
tegorocznej akcji brzmiało: „Tworzymy 
kulturę szacunku w sieci”. Z tej okazji 
odbyły się dwa apele. Pierwszy, dla uczniów 
klas IV-VI, rozpoczął uczeń klasy Vb 
Radosław Dorożyński, który przedstawił 
swoją prezentację ostrzegającą przed 
zagrożeniami w sieci. W trakcie 
przedstawienia 2-osobowe zespoły 

reprezentujące poszczególne klasy rozwiązywały test sprawdzający wiedzę na temat 
bezpieczeństwa w sieci. Na tytuł ekspertów w tej dziedzinie zasłużyli uczniowie klasy 
4c: Jakub Jurkiewicz i Dominik Karwot. 

Na spotkaniu dla uczniów klas siódmych oraz 
gimnazjum zostały zaprezentowane krótkie 
spoty reklamy społecznej przygotowane przez 
zespoły uczniowskie z klasy trzeciej pod 
kierunkiem pani Pauliny Wiatrowskiej. Nagrodę 
publiczności uzyskał film pt. „Nie poddawaj się, 
walcz” stworzony przez zespół, którego liderem 
był Aleksander Rusin. Jakub Sklorz i Ignacy 
Perkosz przedstawili prezentację o zagrożeniach 
w sieci. 
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DBI stał się również impulsem do podjęcia szeregu przedsięwzięć skierowanych do 
uczniów i rodziców. W ramach profilaktyki rówieśniczej uczniowie klasy VIb, VIIa oraz 
III gim. przygotowali oraz przeprowadzili zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej 
o bezpieczeństwie w kontaktach z innymi w Internecie oraz w klasach VII 
i gimnazjalnych o zagrożeniach związanych z nadmiernym korzystaniem z sieci. Pani 
Magdalena Hołyńska przeprowadziła zajęcia w klasach IV-VI w oparciu o cykl filmów 
3.2.1. Internet. 

Psycholog szkolny Judyta Janic zaprosiła rodziców przedszkolaków oraz uczniów klas 
I-III na prelekcję pt. „Internet a rozwój dzieci. O wpływie ekranów na rozwój 
psychoruchowy”. 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 
23 lutego 2018 r. odbyło się pasowanie uczniów klasy Ia i Ib na czytelnika biblioteki 
szkolnej. 

Pasowanie na czytelnika to oficjalne 
przyjęcie uczniów do grona czytelników 
biblioteki. Zanim jednak uczniowie 
złożyli przyrzeczenie, najpierw zwiedzili 
szkolną bibliotekę, następnie 
odgadywali bajkowe zagadki, które 
sprawdziły ich znajomość bohaterów 
baśni i bajek, dowiedzieli się, jak należy 
dbać o książki, czego nie wolno robić, 
czytając książkę. 

Po takim wprowadzeniu przyszli 
czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Już jako 
czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali się pod przysięgą, a pamiątkowy dyplom będzie 
im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu. 

Nasi nowi czytelnicy otrzymali interesujące zakładki do książki i słodkie upominki. 

I wreszcie przyszedł czas na zapoznanie się z regulaminem i zasadami wypożyczania, 
księgozbiorem, a przede wszystkim na pierwsze wypożyczenie książki. Na pewno 
w tym momencie radość nowych czytelników była największa. 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI 
Natalia Menzik, uczennica klasy 7 a, zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Origami „Magia zamknięta w papierze”. Tematem konkursu były „Łąki, pola, polany”. 
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10 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gliwicach odbył się wernisaż wystawy oraz 
podsumowanie konkursu. Natalia otrzymała 
dyplom i nagrody rzeczowe. 

Pracę Natalii oraz inne najlepsze prace 
konkursowe można było obejrzeć na wystawie 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, 
w fili nr 1. 

 

CHWILA REFLEKSJI O MĄDROŚCI ŻYCIA, CZYLI 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Czasami nasza głowa (i nasze życie) przypomina 
nieco mocno nadmuchany balon – na zewnątrz 
wyglądamy na całkowicie wyluzowanych, jakby 
wszystko lekko nam przychodziło; 
a w rzeczywistości trudno nam wytrzymać 
rosnące napięcie i wystarczy zetknięcie z jednym 
ostrym problemem, a pękamy i jesteśmy 
w całkowitej rozsypce. Wszystkie osoby, które 

poszukiwały porad w kwestii tego, jak tu „nie pękać” w życiu, mogły usłyszeć sporo 
mądrych myśli w czasie rekolekcji wielkopostnych, które dla uczniów naszej szkoły 
odbyły się w dniach od 5 do 7 marca. Nauki wygłaszał ks. Joachim Leszczyna ze 
Zgromadzenia Świętej Rodziny, wieloletni Misjonarz z Madagaskaru. Usłyszeliśmy 
sporo na temat mocy modlitwy, zwłaszcza tej wspólnotowej i uzdrawiającej siły 
sakramentu Pokuty. Przeżyliśmy wspólną Drogę Krzyżową i Eucharystię. Każdy, kto 
włożył choć odrobinę osobistego wysiłku, miał szansę na duchowe wzmocnienie 
i odnowę. 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI I POEZJI 
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 

22 lutego w ZSO NR 12 w Gliwicach odbył się 
III Wojewódzki Konkurs Piosenki i Poezji 
Niemieckojęzycznej w ramach Dnia 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych pod 
patronatem Prezydenta Miasta Gliwice 
i Śląskiego Kuratora Oświaty. 

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 
zostali laureatami tego konkursu. 
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W konkursie piosenki w kategorii solista Jagoda Łasut zdobyła I miejsce oraz 
dodatkową nagrodę Grand Prix, a Krystyna Socha zdobyła III miejsce.   

8 marca odbyła się Uroczysta Gala Konkursu, na której dzieci otrzymały dyplomy 
i nagrody. 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ CUDER 
14 marca uczniowie klas piątych 
i szóstych naszej szkoły uczestniczyli 
w programie profilaktyki zintegrowanej 
CUDER.   

Program został sfinansowany przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Celem 
programu było wzmocnienie 
czynników chroniących uczniów przed 
szeroką gamą zagrożeń. 
W szczególności skupiony był na 
prezentacji sposobów racjonalnego 
i bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Program poprzedzony został 
badaniem ankietowym wśród uczniów, dotyczącym poziomu zagrożeń w szkole 
i otoczeniu, na podstawie, których powstanie raport końcowy. Spotkanie trwało 3×45 

minut, w trakcie którego prowadzący starali 
się pobudzić młodzież do podejmowania 
działań mających na celu ich samorozwój, 
a co za tym idzie – refleksyjność i zdolność 
do podejmowania osobistych postanowień 
i zobowiązań. Po zakończeniu programu 
uczniowie mogli podpisać zobowiązanie do 
„cyberdetoxu” polegające na 
nieskorzystaniu z sieci przynajmniej 1 raz 
w tygodniu. Uczyniło to 14 uczniów naszej 
szkoły.  

 

POWITANIE WIOSNY 
21 marca witaliśmy w naszej szkole pierwszy 
dzień wiosny, biorąc udział w zabawach 
z matematyką i przedmiotami przyrodniczymi. 
W programie były warsztaty: biologiczne, 
chemiczne, fizyczne, geograficzne, 
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informatyczne i matematyczne. Uczniowie mieli możliwość nauki matematyki poprzez 
zabawę z goglami VR oraz na „magicznym dywanie”. Zapoznali się również 
z ciekawostkami naukowymi oraz wysłuchali porad dietetycznych. 

Odbyły się konkursy: „Mistrz Tangramu” i „Turniej matematyczny”.  

Dzieci z klas I-III wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy – powitania 
wiosny”. Tym razem 
postanowiły powitać 
wiosnę tańcem i piosenką. 
Przygotowania do tej 
uroczystości odbywały się 
już wcześniej poprzez 
naukę piosenek, tańców 
oraz przygotowanie 
pięknych prac 
plastycznych i dekoracji 
w salach. W tym dniu 
wszyscy ubrali się na 
zielono, zebrali się w sali 
gimnastycznej, gdzie 
zaprezentowali swoje talenty wokalne i głośno przywołali upragnioną wiosnę. 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 
5 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

W tym dniu ten, kto był ubrany na 
niebiesko, nie był pytany. W ten 
sposób solidaryzujemy się 
z osobami z autyzmem. 
We wszystkich klasach zostały 
przeprowadzone lekcje na temat 
autyzmu, które przeprowadzili 
wychowawcy niektórych klas oraz p. 
Judyta Janic, p. Monika Kromolan, 
p. Kornelia Twardawa 

i p. Magdalena Hołyńska. Podczas 
zajęć uczniowie dowiedzieli się jak 
osoba z autyzmem funkcjonuje na co 
dzień i z jakimi trudnościami musi się 
zmagać. Mogli również doświadczyć, 
w jaki sposób osoby z autyzmem 
często słyszą, widzą i czują 
dopływające bodźce. 
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ZMIENIAMY NASZ MAŁY SZKOLNY ŚWIAT 
W ubiegłym roku rozpoczęły się na 
terenie atrium szkolnego, czyli ogrodu 
wewnętrznego, nasadzenia drzew, 
krzewów i roślin zielnych. Posadzone 
jesienią przez uczniów z kółka 
przyrodniczego rośliny cebulkowe 
(krokusy i tulipany) pięknie zakwitły 
wiosną. W ubiegłym tygodniu 
uczniowie klasy VIa posadzili drzewka 
owocowe, magnolię i różaneczniki. 

Rośliny pozyskaliśmy w ubiegłym roku 
jako jedyna szkoła w Gminie 
Pilchowice z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Nasz program edukacji przyrodniczo-ekologicznej „Let’s go 
greener!” dotyczy ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. 

 

OTWARCIE ATRIUM, CZYLI OGRODU 
WEWNĘTRZNEGO 

Od dłuższego czasu 
uczniowie obserwowali 
z zainteresowaniem prace 
budowlane odbywające się w 
tym miejscu, powstające 
kolorowe huśtawki, zabawki 
i altankę. 

Po radosnym happeningu 
przygotowanym przez 
uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej, pełnym 
piosenek i wesołych pląsów, 
uczniowie mogli wyjść na 

atrium. Mogli wypróbować atrakcje tam przygotowane. Każda klasa podarowała 
piękną donicę z kwiatami, by ozdobić to miejsce.  

Do otwarcia atrium szkoła przygotowywała się od 2012 roku. Najpierw Dyrekcja 
szkoły przez trzy lata skupiła się na remoncie wszystkich instalacji podziemnych, 
a następnie dzięki owocnej współpracy z Urzędem Gminy w Pilchowicach 
doprowadziła do przyspieszenia prac w zakresie generalnego remontu całości atrium. 
Inwestycja gminna została zrealizowana w dwóch etapach, a zakończona 
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w listopadzie 2017 roku. Jednocześnie staraniem Dyrekcji szkoły oraz współpracującej 
przy takich przedsięwzięciach Pani Mirandy Dudy, dzięki współpracy z Urzędem 
Gminy w Pilchowicach, szkoła wygrała projekt w zakresie miniogrodów 
i miniarboretów, w ramach którego nastąpiły już jesienią 2017 roku nasadzenia 
pierwszych nowych roślin w ogrodzie.  

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 
25 kwietnia br. uczciliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uroczystość 
upłynęła pod znakiem legendy. Program dnia był bogaty w rozmaite przedsięwzięcia: 

– spektakl pt. „Książka” w wykonaniu 
kl. 5 a pod opieką Pauliny 
Wiatrowskiej; 

– 2 przedstawienia autorskie na bazie 
legendy o zamku w Toszku 
przygotowane od podstaw przez kl. 4 a 
i 4 c pod nadzorem Bogusławy 
Kurowskiej; 

– wielki quiz o legendach oraz 
prezentacje legendarnych stworów 

przygotowane przez kl. 6 a pod opieką Magdaleny Rokosz; 

– pogadankę i quiz na temat praw autorskich przygotowane przez Magdalenę Samól 
i jej asystentkę – Oliwię Stachowską z kl. IIG; 

– prezentację na temat exlibrisu w wykonaniu Kai Gwiaździńskiej i Anny 
Nieśpiałowskiej z kl. IIIG. 

 

2018 – ROK IRENY SENDLEROWEJ 
W końcu kwietnia w naszej szkole 
odbył się szereg wydarzeń związanych 
z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem Ireny 
Sendlerowej. Jej postawa w okresie II 
wojny światowej była przykładem 
humanitaryzmu i walki o godność 
ludzką. Podaje się, że Irena 
Sendlerowa przyczyniła się do 
uratowania 2500 dzieci żydowskich.  

26 kwietnia w najmłodszych klasach I-
III SP odbyły się krótkie prelekcje 
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przygotowane przez uczniów klas VI SP. W każdej klasie odbył się również miniquiz na 
temat jej życia i osiągnięć. 

27 kwietnia br. uczniowie starszych klas wzięli udział w apelach, które również 
przygotowali uczniowie klas VI, pokazano film jej poświęcony. Na korytarzu pojawiły 
się ciekawostki oraz informacje przygotowane przez uczniów klas IV i V. 

Przypomniano, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2017 r. podjął 
uchwałę w sprawie upamiętnienia w 2018 roku Ireny Sendlerowej (nazywanej „Matką 
Dzieci Holokaustu”) na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. 

 

„RATUJEMY NASZE ZABYTKI” 
25 kwietnia br. odbył się finał konkursu „Ratujemy nasze zabytki” organizowane przez 

ZSO nr 12 w Gliwicach. Gala finałowa odbyła się 
w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II 
w Gliwicach. Jak co roku również nasi uczniowie 
chętnie zaangażowali się w konkurs i wykonali 
wspaniałe prace plastyczne. W kategorii prac 
przestrzennych I miejsce zajęła uczennica klasy IV 
c Zofia Dyka. Wykonała ona makietę stacji kolejki 
w Nieborowicach. Wyróżnienie w konkursie 
w grupie gimnazjum zajęła Alicja Kowalska z klasy 

III, która wykonała szkic Kościoła p.w. Piotra i Pawła w Gliwicach.  

 

„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ” – NASZE OSIĄGNIĘCIA 
Nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu 
wojewódzkiego dwóch konkursów zorganizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Odbywają 
się one w ramach działań z okazji obchodów stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości (motto: 
„Polska to jest wielka rzecz!” Stanisław Wyspiański). 

Zespół wokalny przygotowany przez panią Annę 
Jakiesz-Błasiak zdobył I miejsce w etapie rejonowym 
konkursu wokalno-recytatorskiego „Polska w wierszu i piosence” (kategoria: kl. IV-VI 
SP) i jako jedyny w swej kategorii zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. 

Film Ignacego Perkosza (przygotowany pod opieką pani Justyny Wrońskiej) zdobył I 
miejsce w etapie rejonowym konkursu filmowego „Tak rodziła się Polska w mojej 
miejscowości”  i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. 
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MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY 
„KANGUR 2018” 
W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR 2018” pięcioro uczniów 
naszej szkoły otrzymało wyróżnienia: 

 Krystyna Socha z klasy 3 b, 

 Beniamin Szota z klasy 4 b, 

 Jan Szymański z klasy 4 b, 

 Kajetan Struski z klasy 5 b, 

 Weronika Musioł z klasy 6 a. 

 

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Konkursie Plastycznym „Przez las, 
przez czas – las świadkiem historii”. 
Konkurs został zorganizowany przez 
Nadleśnictwo Brynek dla placówek 
oświatowych na terenie Województwa 
Śląskiego z okazji 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Weronika Sadowska, uczennica klasy 4c, zajęła II miejsce.  

 

ŻERNICA WICEMISTRZEM REJONU W PIŁCE NOŻNEJ 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
Przez cały finałowy mecz z SP nr 14  byliśmy lepsi. Wiele sytuacji dawało nam realne 
szanse na zwycięstw. Brakło  szczęścia. Jedna bramka zdecydowała o tym, że 
ulegliśmy Mistrzowi Gliwic 2:3. Nasi 
chłopcy grali naprawdę na wysokim 
poziomie. 

W skład  reprezentacji weszli: bramkarz 
Kacper Barwiak  oraz  napastnicy: Jan 
Cieślar i Mateusz Balon, pomocnicy: Filip 
Szombierski i Marek Szulc oraz obrońcy: 
Kamil Pohl, Kacper Tkacz i Adam Młynarek. 
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DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ 
10 maja w naszej szkole odbył się Dzień Unii 
Europejskiej. Zadaniem wszystkich klas było 
przygotowanie stoiska związanego 
z wcześniej wylosowanym przez siebie 
państwem należącym do Unii Europejskiej. 
Dzięki temu uczniowie mogli poznać kulturę 
i zwyczaje panujące w innych krajach. Tym 
samym mogliśmy podziwiać samego 
Leonarda da Vinci, Cristiano Ronaldo, 
przenieść się do gorącej Hiszpanii lub 

porozmawiać z św. Mikołajem. Klasy włożyły wiele pracy by zaprezentować się jak 
najlepiej. Wszystkie stoiska były barwne i ciekawe, ale szczególnie serca Jury podbiły 
stoiska klas: 1b SP, 2a SP, 3a SP, 3b SP, 4b SP, 5a SP, 6a SP i 3 Gim. 

 

DZIEŃ DZIECKA W KLASACH IV-VII SP ORAZ 
GIMNAZJUM 

30 maja uczniowie klas IV-VII 
SP oraz gimnazjum świętowali 
Dzień Dziecka. Tradycyjnie był 
to dzień, kiedy uczniowie 
spędzali czas na sportowo. Na 
wstępie zamiast tradycyjnej 
rozgrzewki uczniowie 
zatańczyli belgijkę. Uczniowie 
klas IV-VI rywalizowali 
w różnych konkurencjach 

zwinnościowo- 
szybkościowych, m.in. 
w rzutach do celu, rzutem 

kaloszem na odległość, slalomach z piłką, skokach w workach, skokach na piłce, itp. 
Każda drużyna miała do pokonania 7 konkurencji. Zawodom dopisywała raczej wesoła 
zabawa niż sportowa rywalizacja . 

Uczniowie klas VII i  gimnazjalnych wykazywali się dobrą znajomością piłki nożnej, 
stoczyli bowiem wiele zaciętych meczy w składach mieszanych. Drużyny rozegrały 
turniej systemem „każdy z każdym”. 
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JESTEŚMY PLACÓWKĄ PARTNERSKĄ UNIWERSYTETU 
ŚLĄSKIEGO 
W mijającym roku nasza szkoła została placówką partnerską Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. W związku z tym praktyki u nas odbywały studentki pedagogiki 
ze specjalności „edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”.  

Praktykantki obserwowały i prowadziły zajęcia w klasach I-III. Oprócz tego studentki 
zwiedziły klasy szkolne, salę gimnastyczną, bibliotekę, salę doświadczania świata. 
Wyposażenie placówki zrobiło na nich duże wrażenie, podobnie jak warsztat 
metodyczny i profesjonalizm nauczycieli, pod okiem których miały okazję pracować. 
W ramach wizyt praktykantki obserwowały fragment zajęć świetlicowych 
poświęconych nauce języka migowego, a także brały udział w zajęciach z dogoterapii. 
Ponadto studentka pochodząca z Mongolii przeprowadziła bardzo ciekawe zajęcia na 
temat swojego ojczystego kraju. Zarówno praktykantki, jak i uczniowie wraz 
z nauczycielami wynieśli z tych spotkań wiele korzyści. 

 

MIĘDZYNARODOWY SUKCES FILMOWY 
7 czerwca 2018 roku w Multikinie 
w Jaworznie odbyła się Gala 
Finałowa I Międzynarodowego 
Międzyszkolnego Przeglądu 
Filmowego „Wylęgarnia 2018”. 
Dawid Stępień, uczeń klasy 
drugiej gimnazjalnej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Żernicy, zdobył II miejsce 
w kategorii „film fabularny 
i dokumentalny” – w konkursie 
został zgłoszony film, który 
zrealizowano w ramach projektu z okazji Obchodów Dnia Pamięci Tragedii 
Górnośląskiej pt. „TG 1945”. 

Przypomnijmy, że scenariusz do filmu powstał na podstawie książki Ernsta Kieslinga 
„Utracone dziedzictwo Heinricha Angermanna. Wspomnienia górnośląskiego 
proboszcza”, a w filmie udział wzięli: gościnnie w roli proboszcza ks. Zbigniew Rycerz 
oraz uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żernicy. 

W realizację filmu włączyli się także pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Pilchowicach oraz zaprzyjaźnieni z nami okoliczni mieszkańcy. 
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WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
„Origami wśród wierszy”. Należało 
wykonać ilustrację do wiersza w formie 
obrazu lub makiety techniką origami. 

Adam Nowaczyk z klasy IVb zajął III 
miejsce wykonując makietę do wiersza 
Jana Brzechwy „Zoo”, a Natalia Menzik 
z klasy VIIa zdobyła wyróżnienie za 

makietę do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. 

 

FESTYN SZKOLNY 
10 czerwca 2018 r. odbył się festyn 
zorganizowanym przez Radę 
Rodziców we współpracy ze Szkołą. 

Uczniowie zaprezentowali swoje 
umiejętności artystyczne oraz 
współorganizowali poszczególne 
stoiska. Nauczyciele przygotowali 
występy uczniów oraz byli 
zaangażowani w sprawy 
organizacyjne. Rodzice aktywnie 
pracowali dla naszej sprawy na 
różnych stoiskach. 

 

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH DLA KLAS I-III SP 
11 czerwca odbył się w naszej szkole 
Dzień Języków Obcych dla klas I-III szkoły 
podstawowej. Obchody tego dnia 
polegały na wykazaniu się znajomością 
języka angielskiego i niemieckiego 
w grach i zabawach językowych.  Na 
każdą klasę czekało pięć stanowisk, 
które każdy z uczniów musiał przejść 
i wykonać odpowiednie zadanie. Każda 
prawidłowa odpowiedź, zarówno 
z języka angielskiego, jak i niemieckiego, 
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została nagrodzona pieczątką. Uczniowie, którzy uzyskali 10 lub 9 pieczątek zostali 
mistrzami języków obcych. 

Uczniowie świetnie się bawili i z chęcią przystępowali do kolejnych zadań. Jak się 
okazało, nie brakuje w naszej szkole mistrzów języków obcych, ponieważ 
zdecydowana większość dzieci rewelacyjnie poradziła sobie z zadaniami. 

Impreza ta została przygotowana przez nauczycielki języka angielskiego 
i niemieckiego. 

 

SUKCESY W KONKURSACH PLASTYCZNYCH 
Po raz kolejny uczennica naszej szkoły zwyciężyła w konkursach 
plastycznych.  

W sobotę, 9 czerwca, Karolina Wolańska odebrała nagrodę za III 
miejsce w Konkursie Plastycznym „Moja Politechnika”. Dzieci 
i młodzież przedstawiły w swoich pracach skojarzenia i wizje 
Politechniki Śląskiej.  

Karolina zdobyła również III miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie „Wiosenne inspiracje”. 

 

SPOTKANIE Z WÓJTEM GMINY PILCHOWICE 
15 czerwca uczniowie samorządu szkolnego wybrali się na spotkanie z Wójtem Gminy 
Pilchowice, panią sekretarz gminy oraz przedstawicielami Stacji Uzdatniania Wody 
w Nieborowicach. Młodzież z samorządu szkolnego została oprowadzona po Stacji 
Uzdatniania Wody w Nieborowicach oraz zapoznała się z procesem uzdatniania wody 
w naszej gminie. Podczas popijania uzdatnionej wody, uczniowie mogli również 
pochwalić się zdobytą wcześniej wiedzą i otrzymać voucher do sklepu sportowego. 
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
22 czerwca w naszej szkole, tak jak w całym kraju, odbyła się uroczystość zakończenia 

roku szkolnego 2017/2018. 
Uroczystość ta została podzielona na 
trzy części: na początku rok szkolny 
pożegnali najmłodsi uczniowie klas I-
III, później najstarsi tj. klasy 
gimnazjalne oraz szóste i siódme, na 
końcu uczniowie klas czwartych 
i piątych. Środkową część 
zakończenia roku szkolnego 
zaszczyciły swoją obecnością władze 
gminy Pilchowice na czele z jej 
wójtem Maciejem Gogullą.  

Profesjonalny program artystyczny przygotowała pani Anna Jakiesz-Błasiak, 
uroczystość uświetnił również uczeń Maciej Suchanek  swoją  grą na pianinie. 
Rozdano nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów, medale dla najlepszych 
sportowców oraz stypendia wójta  gminy Pilchowice. Uczniowie klasy trzeciej 
gimnazjum podziękowali nauczycielom i kolegom za wspólnie spędzony czas w szkole. 
Po akademii uczniowie udali się do klas z wychowawcami, by tam otrzymać 
świadectwa, a następnie rozpocząć WAKACJE. 


