
PRZEGLĄD WYDARZEŃ – MARZEC 

 

Klasy 6 i 7 skorzystały z zaproszenia Politechniki 
Częstochowskiej i wzięły udział w wykładach 
dotyczących badania i wartości materiałów palnych 
oraz wilgotności powietrza. Na koniec uczniowie 
zobaczyli  jak projektuje się nowe przedmioty i jak 
drukuje drukarka 3D. Największą frajdę sprawiły 
łaziki marsjańskie..  

 

Uczniowie klasy 7 Paweł, Zosia i Paskal wzięli udział 
w Konkursie Łamigłówek i Krzyżówek z języka 
angielskiego zdobyli II miejsce.  
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Nasze uczennice Zosia Grduszak, Wiktoria Rubak i 
Ania Kołodziejczyk reprezentowały Społeczną w 
Igrzyskach Tenisa Stołowego. Zajęliśmy 4 miejsce. 

 

Uczestniczyliśmy w Zimowych Zawodach w Miejskim 
Przedszkolu nr 14. Nasza dzielna drużyna 
pierwszoklasistów zwyciężyła, radość była ogromna. 

 

W szkole odbył się drugi etap XIX Powiatowego 
Konkursu "Matematyka w praktyce". Do finałowego 
etapu awansował Paskal Piątkowski. 
 



 

Klasa 3a w Multicentrum Zodiak. 

 

Turniej tenisa stołowego chłopców naszą szkołę 
reprezentowali dzień Olaf, Tymon i Szymon.  
 
. 

 

Akcja „Pączek do Afryki” zakończona sukcesem. 
Uczniowie klasy 3a sprzedali dziś łącznie 135 
pączków, a co za tym idzie będziemy mogli pomóc 270 
afrykańskim dzieciom. 

 

Jawor Podpłomyk i Bartosz Ujma przystąpili do 
konkursu Maks Matematyczny, w którym przez 
godzinę mieli zapewnioną rozrywkę intelektualną w 
formie trzech gier matematycznych.  

 

Obchodzimy Światowy Dzień Wody. 



 

Cała Społeczna uczestniczyła w przedstawieniu 
charytatywnym pt. "Piotruś Pan". Wspieramy 
siedmioletnią Julię z porażeniem mózgowym. Wśród 
tancerzy nasi uczniowie i absolwenci. Brawa dla Niny, 
Weroniki i Julii. 

 

Kiermasz Wielkanocny. 

 

W Społecznej rozpoczynamy kurs pierwszej pomocy.  

 

Społeczną odwiedziły przedszkolaki z Miejskiego 
Przedszkola nr 14. W trakcie tej wycieczki nie tylko 
zwiedzili naszą szkołę, ale również zobaczyli czego 
można nauczyć się na biologii, fizyce, informatyce, 
języku niemieckim oraz jakie ćwiczenia wykonujemy 
na w-fie. 

 

Od dwóch tygodni w klasach 1-3 trwa projekt 
antysmogowy. Nasi uczniowie dowiadują się skąd się 
bierze smog i jak dbać o czyste powietrze. Tej akcji 
przyjrzymy się jeszcze kilkakrotnie. 



 

14 marca obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy 
Dzień Liczby PI.  Uczniowie 2 gimnazjum przedstawili 
projekt o liczbie PI swoim młodszym kolegom z 4 
klasy. 

 

Międzynarodowy Konkursu Kangur Matematyczny.  

 

W Społecznej sami wąsaci mości Panowie, co więcej 
również wąsate mości Panny. To wszystko za sprawą 
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poza wąsami 
poznaliśmy bliżej sylwetkę samego naczelnego wodza. 

 

Światowy Dzień Wody. 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologiczno - 
Przyrodniczej "Woda, źródłem życia"  
III miejsce zajął uczeń naszej szkoły Bartosz Sawczuk. 



 

Społeczna na Zawodach Lekkoatletycznych. 

 

IV Warsztaty Kreatywne "Społeczna- ART". Wspólnie 
razem przeżyliśmy niesamowite spotkanie z Pinokiem 
i innymi bohaterami przedstawienia. Pojawił się 
gadający świerszcz, dobra wróżka, Ogniojad, 
cyrkowcy, dwaj oszuści - lis i kot, syreny i koledzy 
Pinokia. Dżepetto wiele musiał przeżyć żeby 
drewniana laka zamieniła się w grzecznego chłopca. 
 
 

 

 


