
PRZEGLĄD WYDARZEŃ – CZERWIEC 

 

Po raz kolejny organizujemy Noc w Społecznej  
dla klas 4-7SP i Gimnazjum! 

 

Społek wraz z najstarszymi uczniami naszej szkoły 
wybrali się do Domu Dziecka, aby przekazać paczki 
z prezentami dla dzieci. To jednak nie są zwyczajne 
prezenty, to małe - DUŻE marzenia, które miały 
dzieci, a nasi rodzice pomogli w ich spełnieniu.  

 

W Społecznej świętowaliśmy Dzień Historii, 
podczas którego każda klasa pracowała metodą 
projektową wykonując plakaty, komiksy i 
karykatury historyczne, a następnie wspólnie cofając 
się do przeszłości przybliżaliśmy konkretne 
wydarzenia historyczne. Nagrodzeni zostali 
wszyscy zaangażowani.  

 

Uczniowie należący do koła historycznego brali 
udział w akcji sprzątania Cmentarza Żydowskiego 
w Częstochowie. Kirkut przez lata pozostawał w 
niepamięci mieszkańców naszego miasta, dlatego 
jest zaniedbany i porośnięty różnorodną 
roślinnością. Naszej grupie udało się oczyścić z 
konarów i drzew zaledwie kilka macew. 

 

Gratulacje dla Gabrieli Pyzalskiej i Bartosza Ujmy! 
Gabi otrzymała tytuł laureata w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Mitologicznej oraz wyróżnienie w 
międzyszkolnym konkursie "Śladami Józefa 
Piłsudskiego w Częstochowie", natomiast Bartek 
otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 
Historycznym "Albus". 

 

 Klasa 5 i 6 uczestniczyły w badaniach 
archeologicznych. 



 

Klasa 7 dziś odwiedza Muzeum Żydów 
Częstochowian 

 

 Klasy 1-3 wybrały się do grodu rycerskiego w 
Byczynie. 

 

Klasy 1 i 2 wspólnie razem wybrały się na wycieczkę 
rowerową.  

 

Nasi uczniowie znowu najlepsi w Polsce, tym razem 
z języka angielskiego. Gratulacje dla Zosii Pojnar 
oraz Radosława Dziewiątkowskiego za zajęcie 9. 
miejsca i Macieja Wąsowicza za zajęcie 10. miejsca w 
Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego 
Edi Panda. 

 

Nasze uczennice Ania Skrodzka i Wiktoria Kryczało 
zaprezentowały swoje taneczne umiejętności w 
częstochowskim hospicjum.. 

 

Nasz Społek z pomocą pani Ani - misjonarki, która 
odwiedziła tak niedawno Społeczną, trafił do 
Afryki. 



 

Społeczną odwiedził utytułowany sportowiec, a dla 
nas przede wszystkim tata Zosi- Pan Piotr Gacek. 
Nasi uczniowie klas 1-3 mieli okazje porozmawiać 
na temat siatkówki. To była niesamowita lekcja o 
sporcie, motywacji i sukcesie. . 

 

Uczeń klasy 2 Jawor Podpłomyk został laureatem 
Międzynarodowego Konkursu Kangur 
Matematyczny. 

 

Utrwalamy wiadomości dotyczące pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

 

W Społecznej po raz 2. odbył się Turniej Tenisa 
Stołowego. Mistrzem został Mikołaj Teperski, II 
miejsce zajął Andrzej Pakulski, a III Dorota Mencina. 

 

Zakończenie roku szkolnego. 

 

 


