


WYCIECZKI
• WYCIECZKA DO NADLEŚNICTWA SIEWIERZ- We wrześniu 

uczestniczyliśmy w wycieczce, a zarazem lekcji przyrody w 

nadleśnictwie w Siewierzu. Uczniowie przeszli interesującą „ścieżką 

dydaktyczną”, w trakcie której poznali warstwową budowę lasu oraz 

występujące tam rośliny i zwierzęta. Następnie w Leśnej Izbie 

Edukacyjnej poznaliśmy ssaki i ptaki leśne, a także charakterystyczne 

dla nich odgłosy. Mogliśmy podziwiać kolekcje różnokolorowych motyli 

i innych rzadko spotykanych owadów. Wycieczka zakończyła się 

wspólnym biesiadowaniem.

• WIZYTA W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ-MTM Sp. Z o.o. w 

Będzinie oferującą pracę dla osób posiadających orzeczenie o 

niepełnosprawności odbyła się w listopadzie. Mogliśmy przyjrzeć się , 

jak wygląda praca osób z niepełnosprawnością. Zakład zajmuje się 

składaniem spinaczy do bielizny. Jest to ciekawa propozycja dla 

uczniów kończących edukację.



KINO
Jedna z naszych ulubionych atrakcji- wyjścia do kina. W tym 

semestrze udało nam się uczestniczyć w seansach filmowych 5 

razy.

• SERCE NIE SŁUGA (październik)

• CHLEB Z NIEBA- (grudzień)Włoska produkcja poruszająca 

problem biedy, ukazująca świat cierpienia bezdomnych oraz 

dobro, wiarę i nadzieję w człowieku.

• PLANETA SINGLI 2

• MÓJ BIEGUN- film biograficzny o Jaśku Meli

• PECH TO NIE GRZECH (styczeń)



WARSZTATY
• WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA odbyły się w ramach Europejskiego 

Tygodnia Sportu. Na stołach zagościły produkty zdrowe, 
zawierające mnóstwo witamin i soli mineralnych, które przyczyniają 
się do naszego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka. Omówiona została piramida zdrowia, a na koniec 
razem wykonaliśmy pyszna sałatkę owocową.

• WARSZTATY EKOLOGICZNE Z OKAZJI ŚWIĘTA DRZEWA –przebiegały pod hasłem 
„Każdy liść sercem drzewa i zdrowiem człowieka” . 

• WARSZTATY KULINARNE Z DYNIĄ W TLE- wykonanie potraw  z dyni w ramach 
obchodów święta Dyni.

• WARSZTATY BIAŁO-CZERWONE CIASTECZKA- dekorowanie ciasteczek i 
babeczek biało-czerwonymi barwami w ramach obchodów 100-
nej rocznicy odzyskania niepodległości.



ZAWODY I KONKURSY
• KONKURS EKOLOGICZNO- PRZYRODNICZY Z OKAZJI ŚWIĘTA DRZEWA odbył się 

pod hasłem „Planeta ziemia- to mój dom” i sprawdzał wiedzę 

dotyczącą naszej Planety. Laureatami zostali Daria i Wiktor 

• KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZA DYNIĘ- przeznaczony była dla dzieci i 

rodziców na najciekawiej zaprojektowaną dynię. Konkurs był 

jednym z elementów cyklu zajęć dotyczących jesieni i jej darów. 

7 najciekawszych prac Dawida, Arka, Szymona, Adriana, Sandry 

, Darii i Marleny zostało wyróżnionych nagrodami.

• OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CERAMIONY- Konkurs dla pasjonatów i 

twórców ceramiki. Tematyka prac jest dowolna, liczy się pomysł i 

twórcza prezentacja. W tegorocznej edycji nasza uczennica 

Agata Sznicer w kategorii dorośli zajęła III miejsce.



• PARASPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY- (październik)- coroczne 

zawody sportowe organizowane w Hali Centrum w Dąbrowie 

Górniczej. Do rywalizacji stanęło 50 drużyn z naszego 

województwa. W tym roku szkolnym nasi uczniowie w 

klasyfikacji generalnej zajęli III miejsce

• XIX PARASPARTAKIADA SPORTOWA ORGANIZOWANA W HALI 

CSIR- (listopad). Zawody organizowane przez Uczniowski Klub 

Sportowy „Dart”. W tym roku reprezentowali nas Patrycja 

Opacka , Ela Niemiec , Mateusz Rogalski , Bartek Wiśniewski , 

Piotrek Gajewski , Dawid Błaszczyk



IMPREZY
• ŚWIĘTO DRZEWA- W październiku jak co roku obchodzimy Święto 

Drzewa. Po krótkiej akademii obejrzeliśmy ciekawa prezentację, 

wzięliśmy udział w licznych zabawach i quizach

• ANDRZEJKOWE WRÓŻBY (LISTOPAD)- ŚWIĘTO DRZEWA . Jak zwyczaj 

nakazuje  w wigilię imienin Andrzeja tradycyjnie spotkaliśmy się, aby 

sobie powróżyć, pośpiewać i wspólnie spędzić czas.  

• ŚWIĘTO DYNI- odbyło się w październiku. Impreza posumowała cały cykl 

zajęć związanych z jesienią i jej królową- dynią. Mieliśmy okazję zjeść 

zupę dyniową, babeczki dyniowe popijając wszystko autorskim 

koktajlem bananowo- dyniowym.



• MIKOŁAJKI- Mikołajki to nie tylko czas prezentów. My oprócz wspólnego 

biesiadowania obejrzeliśmy piękny filmu pod tytułem: „Mój przyjaciel 

orzeł „.

• GRAJ I POMAGAJ- jak co roku wzięliśmy udział we wspaniałej akcji 

połączonej ze zbiórka pieniędzy. 

• OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH- w listopadzie uczniowie klas pierwszych 

przeszli uroczyste pasowanie na uczniów naszej szkoły. Oczywiście nie 

było to takie łatwe i proste . Zanim zostali pełnoprawnymi uczniami 

musieli przejść szereg testów i zadań sprawdzających ich umiejętności i 

charakter. Wszyscy zaliczyli testy celująco, a uwieńczeniem dnia było 

wręczenie każdemu z nich aktu pasowania na pierwszoklasistę. 

• ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE- coroczne spotkanie odbyło się w tym 

roku w pięknej scenerii świątecznej. Nie zabrakło pięknych życzeń. Swoją 

obecnością zaszczycili nas goście: władze miasta na czele z 

nowowybranym Prezydentem miasta Marcinem Bazylakiem, 

przedstawiciele władz kościelnych, zakładów pracy, sponsorzy, 

przedstawiciele organizacji współpracujących z naszą placówką.



• WIZYTA  STRAŻAKÓW- Celem wizyty była popularyzacja 

wśród młodzieży wiedzy na temat szeroko pojętego 

bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia oraz zdobytej 

wiedzy o straży pożarnej. Strażacy przedstawili nam ofertę 

konkursów,  w jakich możemy wziąć udział.



AKCJE
• EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU we wrześniu odbył się pod hasłem „W 

zdrowym ciele, zdrowy duch” . Były więc zawody, wysłuchaliśmy 

prelekcji na temat zdrowego odżywiania oraz korzyści z 

aktywnego trybu życia.

• OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA. Data 29 września odnosi się 

do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i 

młodzieży. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania, 

nabywanie przyjemności z czytania i słuchania. Nie zabrakło 

więc Brzechwy, Tuwima czy Konopnickiej. Była też proza – książki, 

które przynieśli z domu i zaprezentowali uczniowie i nauczyciele

• MIEJSKA SESJA MŁODZIEŻOWA Z OKAZJI „ŚWIĘTA DRZEWA” Młodzieżowa 

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury w Dąbrowie 

Górniczej Ząbkowicach.



• 25 AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA”. Jak co roku w październiku 

wzięliśmy udział w akcji sprzątania świata w tym roku pod hasłem 

”AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”. Wyposażeni w 

specjalne kolorowe worki do segregacji otrzymane od firmy ALBA i 

rękawice ochronne, wzięliśmy się do roboty i usunęliśmy śmieci 

zalegające w naszej okolicy. 

• REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ- w listopadzie z okazji setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości 11.11 zebraliśmy się wszyscy , 

aby uczcić to wydarzenie śpiewając hymn ubrani w biało-czerwone 

barwy

• WIZYTA JAŚKA MELI- NIE MA BARIER DO POKONANIA - w listopadzie mieliśmy 

zaszczyt gościć podróżnika i działacza społecznego Jaska Melę. 

Wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu, o tym jak można w pełni 

cieszyć się życiem będąc niepełnosprawnym.



• WYMIANA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH- program integracyjnym 

wymiany kartek świątecznych. Uczniowie przygotowali 

okolicznościowe kartki dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w Bobrownikach.

• DĄBROWSKI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY- jak co roku uczniowie 

przygotowali ozdoby i słodkości na dąbrowski kiermasz.

• WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY- W dniu 13 stycznia w 

sztabie WOŚP w bibliotece w Strzemieszycach Wielkich wystąpili 

dwukrotnie nasi uczniowie. Pierwszym występem był wspólny 

koncert gry na bębnach Djembe uczniów ze SOSW dla Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej oraz członków Fundacji Godne Życie i 

Stowarzyszenia Otwarte Serce. Natomiast podczas tzw. Światełka 

do Nieba przy blasku latarek nasi uczniowie zaśpiewali „Barkę”. Za 

piękne występy nasi artyści odebrali osobiste gratulacje od Pana 

Prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka, natomiast 

przedstawiciele sztabu przygotowali poczęstunek i wręczyli drobne 

upominki.



WOLONTARIAT

• „MŁODZI JAŁMUŻNICY”-17 października w Sali Widowiskowo-

Koncertowej Muza  w Sosnowcu odbyła się  uroczysta inauguracja 

kolejnej edycji projektu prowadzonego przez Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej. Nasi wolontariusze mieli  okazję spotkać się z tak jak 

oni, pełnymi energii i zapału ludźmi o otwartych sercach gotowymi 

do pomagania.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w akcjach 

organizowanych przez Caritas



• AKCJA SPOŁECZNA ,, KROMKA CHLEBA”- W tym roku szkolnym na 

przełomie października i listopada  wolontariat Caritas organizował 

zbiórkę herbat dla Noclegowni, Domów Pomocy Społecznej, Domów 

Samotnej Matki. Nasi wolontariusze namawiali najbliższe swoje otoczenie 

do udziału w tym dobrym czynie, . Przeliczyli herbaty i przekazali   je do 

koordynatora. Tak pomagamy przetrwać zimę osobom potrzebującym.

• ANIOŁEK NA GWIAZDKĘ - Czas przedświąteczny to bardzo gorący okres w 

pracowni dekoratorskiej. Wykonujemy prace na sprzedaż na Kiermasz 

Miejski, dekoracje w szkole i na Wigilię , ozdoby do domu…ale nie 

zapominamy o prezentach. W tym roku zrobiliśmy aniołki gipsowe dla 

mieszkańców Domu Samotnej Matki w Sosnowcu. Niech nasze dobre 

myśli wędrują do nich z naszymi prezentami.



• SZKOLNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA- spotkaliśmy się z okazji Dnia Wolontariusza, który 

na świecie obchodzony jest 5 grudnia. Pani wicedyrektor Elżbieta Konieczna-

opiekun wolontariatu w  Ośrodku podsumowała  naszą działalność w kończącym 

się I semestrze. Rozmawialiśmy o tym jak wiele wolontaryjnych akcji jest w szkole: 

opiekujemy się zwierzętami w schroniskach, nasi podopieczni chodzą do Hospicjum 

w Sosnowcu, włączamy się w WOŚP, z ramienia Caritas pomagamy Noclegowniom, 

Domom Samotnej Matki i Dziecka, Domom Pomocy Społecznej są akcje pomocy 

indywidualnym osobom z naszej szkoły, naszymi działaniami wspieramy fundacje .

• AKCJA,, TAK – POMAGAM!”- W dniach 7 i 8 grudnia wzięliśmy udział w akcji Caritas 

„Tak, pomagam” polegającej na zbieraniu żywności w sklepach sieci Biedronka. Od 

kilku lat zbieramy produkty w sklepie przy ul. Kasprzaka 16. Wolontariusze wraz z 

opiekunami zebrali 346 kg żywności, z której zostało przygotowanych 30 paczek 

świątecznych dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów naszej placówki. 

Naszych wolontariusze byli jak zwykle uśmiechnięci i niezawodni .

• KARTKA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA- Nasi wolontariusze zrobili śliczne kartki 

dla samotnych babć i dziadków z Domu Pomocy Społecznej ,,Pod Dębem”, 

których wnuczki często w ogóle nie odwiedzają. Zostały  wręczone  podczas 

obchodów ich Święta- nawet nie spodziewaliśmy się, że tak bardzo ucieszą 

osoby starsze życzenia od nieznajomych wnuczków.


