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Żeglarska przygoda w Gimnazjum nr 1 trwa!  

W minionym tygodniu piętnaścioro uczniów Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach 

popłynęło na rejs po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. To już druga tego typu impreza 

organizowana dla naszych podopiecznych. Rejs rozpoczynał się i kończył w porcie 

Ekomarina w Giżycku. Tym razem celem były południowe jeziora Mazur i wizyta w 

Mikołajkach. Grupa została zaokrętowana na trzech jachtach typu Tango i Twister. Pogoda 

dopisała, wiatry były przychylne, co prawda deszcz też trochę zmoczył, ale udało się im 

dotrzeć aż do Pisza. Niespodzianką było śluzowanie się przez Śluzę Guziankę – to nie lada 

przeżycie i nowe doświadczenie dla młodych żeglarzy. Dzięki tej śluzie pokonali 

dwumetrową różnicę poziomów między Jeziorem Bełdany, a Guzianką Małą i Wielką oraz 

położonym dalej na południe Jeziorem Nidzkim. Atrakcji w czasie tego tygodnia nie 

brakowało. W Mikołajkach cała grupa - dzięki hojności jednego ze sponsorów - w ramach 

relaksu udała się do Aquaparku Tropikana w Hotelu Gołębiewskim. Miło było poszaleć na 

zjeżdżalniach. Z kolei podczas postoju na bindudze kolejna niespodzianka - odwiedziły ich 

dzikie konie, tarpany. Kto by pomyślał, że będą takie towarzyskie, skoro są dzikie. Warto 

dodać, że uczniowie samodzielnie wykonywali wszystkie czynności zarówno związane z 

żeglowaniem, jak i prozaicznym sprzątaniem, czy przygotowywaniem posiłków. Jednak nikt 

nie narzekał, bo warto było. Droga powrotna przebiegała na pełnych żaglach i trochę na 

silniku, żeby zdążyć na pociąg do Katowic, bowiem każda przygoda kiedyś się kończy. Nie 

wszyscy jednak chcieli wracać, za to na pewno wrócą na Mazury w przyszły roku szkolnym.  

Fotorelacja.  

Komers 2015  

W piątek 12-ego czerwca odbył się komers klas trzecich. Impreza została uroczyście 

rozpoczęta Tańcem Narodowym - Polonezem - przez wszystkich uczniów. Po oficjalnym 

wstępie natychmiast rozpoczęła się zabawa. Wodzirej świetnie się spisał prowadząc różne 

zabawy i tańce. Młodzież nie schodziła z parkietu, nie przeszkodziła im w tym nawet wysoka 

temperatura :D! Nie obyło się oczywiście bez podziękowań dla rodziców i nauczycieli. Przez 

cały wieczór panowała miła i wesoła atmosfera, która towarzyszyła wszystkim do samego 

końca. Śmiało można stwierdzić, że trzecioklasiści jeszcze bardziej zintegrowali się po trzech 

latach spędzonych razem w szkole.  

Maria Dominiec - uczennica klasy III A  

Fotorelacja.  

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.  

02 czerwca braliśmy udział w bardzo ciekawej wycieczce do Muzeum Powstań Śląskich w 

Świętochłowicach. Odbyło się to w ramach konkursu o Powstaniach Śląskich 

organizowanego przez Muzeum Miejskie i Gimnazjum nr 4 w Tychach. Po rozgrywkach, w 

których brało 12 szkół z tyskiego rejonu, wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie mogli wziąć 

udział w bardzo ciekawym wyjeździe. Po wizycie chcemy bardzo serdecznie polecić 

wszystkim tyzanom to muzeum. Fantastycznie zorganizowane i wyposażone muzeum, w 

którym nikt nie będzie się nudził. W 80% muzeum multimedialne i dlatego bardzo ciekawe 

dla dzieci i młodzieży. Jako historyk polecam wszystkim mieszkańcom Śląska wizytę w tym 
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miejscu, gdzie każdy zdobędzie wyczerpującą wiedzę na temat ważnego dla naszej ziemi 

epizodu historycznego.  

Jeszcze raz serdecznie polecam:  

Jacek Biernacki - wicedyrektor Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach.  

Fotorelacja.  

Maja w naszym ogrodzie!!  

Oj, działo się dzisiaj u nas!! :-) Jakiś czas temu p. Iwona Latocha, pasjonatka pięknych 

ogrodów, wysłała zaproszenie do realizatorów programu "Maja w ogrodzie". Zaproszenie 

spotkało się z zainteresowaniem (bo jakże mogłoby być inaczej;-)) i dziś zjawiła się u nas 

ekipa przygotowująca kolejny odcinek cieszącego się dużą popularnością programu. Przez 

kilka godzin realizatorzy zaglądali w każdy zakamarek ogrodu, rozmawiali z uczniami i 

nauczycielami. Wszyscy wspólnie pracowali w ogrodzie, tworzyli nowe kompozycje, sadzili 

nowe rośliny, wymieniali doświadczenia no i świetnie się przy tej pracy bawili. Jednocześnie 

odbywały się warsztaty florystyczne prowadzone przez pracowników Tyskiej Giełdy 

Kwiatowej. Efekty działań oceńcie sami:-) Przy okazji, zachęcamy do oglądania programu 

"Maja w ogrodzie". Może dzięki temu część z was zaangażuje się w prace w naszym 

szkolnym ogrodzie, a może nawet założycie kiedyś swoje, choćby niewielkie ogródki... Co by 

nie było, mamy nadzieję, że nasz ogród będzie dostarczać wam wiele radości i że będziecie 

dumni z takiego otoczenia swojej szkoły... I "pamiętajmy o ogrodach..."  

Fotorelacja.  

FESTYN MAJOWY 2015 „Pamiętamy o przeszłości…” 

X Festyn Majowy w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej rozpoczął się od części oficjalnej ze 

względu na świętowanie 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Na naszą uroczystość 

przybyli znamienici goście: pan Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra, dr Andrzej Krzystyniak 

pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy ze środowiskami 

kombatanckimi, pan Sławomir Sobociński radny Miasta Tychy, a także przedstawiciele 

Zarządu ŚZŻAK. Uroczystość uświetniła kompania honorowa z Powiatowego Zespołu Szkół 

w Lędzinach. Uczniowie przygotowani przez panią Ewę Bielas przedstawili symboliczną 

inscenizację związaną z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Forma Apelu 

Poległych z rąk hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego uświadomiła słuchaczom, 

jaką ofiarę złożył nasz kraj na ołtarzu wolności. Dopełnieniem były pieśni patriotyczne 

wykonane przez zwycięzców szkolnego konkursu. „Modlitwa Armii Krajowej” szczególnie 

poruszyła przybyłych gości, którzy ten nieoficjalny hymn AK wysłuchali w pozycji na 

baczność. To spełnienie hasła tegorocznego festynu „Pamiętamy o przeszłości”. Dzięki 

poświęceniu naszych przodków dziś możemy się cieszyć i bawić. Piękna pogoda sprzyjała 

uczestnictwu w przygotowanych atrakcjach. Można było postrzelać na strzelnicy, wziąć 

udział w loterii fantowej, włączyć się do gier i zabaw, zjeść pyszną grochówkę z kuchni 

polowej czy też kiełbasę z grilla. Wypieki przygotowane przez rodziców naszych uczniów i 

niejednokrotnie przez samych uczniów stawiały kupujących przed trudnym wyborem. 

Profesjonalna scena przyciągała widownię atrakcyjnymi występami, m.in. chóru naszych 

uczniów, popisami muzycznymi naszych absolwentów czy jak zwykle świetnych grup z 

MDK nr 1 oraz gwiazdy wieczoru – zespołu „Baobab”, który rozkołysał publiczność. Podziw 

budziły pokazy karate klubu Goliat oraz pokaz musztry uczniów Liceum Mundurowego z 

Lędzin. Ponieważ wśród naszych nauczycieli jest wielu mężczyzn, doszło do konfrontacji z 

uczniami w czasie meczu piłki nożnej zakończonego zwycięstwem nauczycieli. Uczestnicy 
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festynu mogli też wesprzeć działania Polskiej Akcji Humanitarnej – „SOS dla Nepalu”, w 

którą zaangażowali się nasi uczniowie. Przy okazji był to nie tylko Dzień Drzwi Otwartych 

naszego gimnazjum, ale także „otwarcia się” nauczycieli. Można ich było poznać w nieco 

innej roli. Potrafią nie tylko dobrze uczyć, ale ciekawie nakryć stół, zagrać w piłkę, upiec 

kiełbaski, zrobić smalec, przygotować ciekawe zagadki, które zadawali podczas 

odbywających się zajęć z biologii, matematyki, historii. Gdyby było mało atrakcji, to pan 

Arkadiusz Dominiec udostępnił tłumom chętnych „Muzeum Śląskiego Września 1939”, które 

dołączyło do „Nocy Muzeów”. A wszystkie te wydarzenia zostały objęte patronatem mediów: 

„Twoje Tychy” oraz „NOL Tychy” Na zakończenie, jak zwykle, odbyło się losowanie nagród 

głównych loterii festynu możliwej dzięki hojności naszych sponsorów, którym bardzo 

dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim rodzicom i przyjaciołom, którzy włączyli się w 

organizację. Zebrane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe szkoły.  

Fotorelacja.  

Narodowy Dzień Zwycięstwa.  

8 maja 2015 r. w ramach miejskich obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa, uczniowie 

naszego gimnazjum wraz z uczniami SP1 przeprowadzili apel przy pomniku pomordowanych 

tyszan w 1944 r. przy ulicy Kościuszki. Uczniowie wysłuchali informacji na temat miejsca, w 

którym odbyła się uroczystość oraz okazji, z której tam się spotkali. Złożyli wiązanki 

kwiatów, zapalili znicze. Na koniec odmówili modlitwę za zmarłych.  

Poniżej fotorelacja.  

3 MAJA.  

Poczty sztandarowe naszej szkoły jak co roku brały udział w miejskich uroczystościach 

obchodów święta uchwalenia Konstytucji 03 maja oraz kolejnej rocznicy wybuchu III 

Powstania Śląskiego. Pierwsza była uroczysta msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny 

z udziałem kombatantów, harcerzy, władz miasta oraz mieszkańców Tychów. Później pod 

pomnikiem Powstańca Śląskiego złożone zostały kwiaty przez wiele delegacji z naszego 

miasta. Ostatnim akcentem tych uroczystości było spotkanie pod pomnikiem Powstań 

Śląskich na Czułowie, w której również brała udział delegacja naszego gimnazjum.  

Poniżej fotorelacja.  

MŁODZI GŁOSUJĄ.  

Po raz kolejny nasze gimnazjum wzięło udział w programie "Młodzi głosują". W ramach tej 

społecznej akcji 30 kwietnia nasi uczniowie głosowali na 11 kandydatów na Prezydenta RP. 

Wszystko odbyło się zgodnie z ordynacją wyborczą. W głosowaniu wzięło udział 193 

uczniów naszej szkoły. Wyniki głosowania były następujące: Janusz Korwin-Mikke - 68, 

Bronisław Komorowski - 38, Janusz Palikot - 25, Andrzej Duda - 21, Magdalena Ogórek - 18, 

Paweł Kukiz - 15, Grzegorz Braun - 3, Paweł Tanajno - 2, Jacek Wilk - 2, Adam Jarubas - 0. 

Poniżej fotorelacja.  

ŚLADAMI GRUDNIA 1981.  

24 kwietnia klasa Ib wzięła udział w wycieczce do Muzeum Izby Pamięci KWK Wujek. 

Młodzież zwiedziła dwie części izby pamięci: pierwsza obejmuje historię kopalni od 1899 r., 
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druga związana jest z wydarzeniami z 16 grudnia 1981r., w której prezentowane są eksponaty 

związane z pacyfikacją kopalni. Stanisław Patek, uczestnik tragicznych wydarzeń, 

przedstawił informacje dotyczące stanu wojennego: liczbę sił milicji i wojska, użyty sprzęt 

wojskowy. Wskazał na materialne pamiątki: górniczy hełm jednego z zastrzelonych, łuski 

kaliber 9 mm, fiolki po gazie łzawiącym, część wyposażenia oddziałów ZOMO- mundur, 

tarcza, hełm, maska gazowa. Prelekcja została wzbogacona dokumentami wizualnymi: 

zdjęciami zastrzelonych górników i filmem, który zarejestrował wypowiedzi członków rodzin 

ofiar. Ponadto w muzeum wyeksponowane zostały książki, materiały prasowe, medale, 

znaczki poświęcone tematyce stanu wojennego. Uczniów gimnazjum szczególnie 

zainteresowała makieta ilustrująca miejsce wydarzeń i plan starcia górników z oddziałami 

milicji. Poniżej fotorelacja.  

„Lektury ścieżką do… wielkiej literatury”.  

W piątek 10 kwietnia 2015 r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w Szkolnym Konkursie 

Bibliotecznym „Lektury ścieżką do… wielkiej literatury”. W pierwszym etapie uczniowie, 

którzy przecież przed egzaminem gimnazjalnym mają omówione wszystkie lektury, napisali 

test sprawdzający. Do II etapu, w którym trzeba będzie napisać tekst w dowolnej formie na 

wybrany przez siebie temat, zakwalifikowali się: Maria Dominiec (3d), Martyna Kotas (3a), 

Dawid Kasia (3b), Adrian Kowalski (3a), Julia Bialik (3a), Julia Kozłowska (3a), Adam 

Kurtok (3b), Marta Okoń (3d), Patrycja Pilorz (3b), Weronika Szot (3b). Zwycięzcy II etapu 

(pierwsze trzy miejsca) otrzymają bony do EMPIKU. 

Pielęgnowanie tradycji świątecznych.  

W czwartek 9.04.15 odbyły się gry i zabawy integracyjne dla klas pierwszych na sali 

gimnastycznej. Zabawy: wyścig z jajem, "jedzonko" - zjedzenie jajka na twardo na czas, rzut 

jajkiem, bitwa na jajka. I miejsce klasa IA, II miejsce klasa IB i III miejsce klasa IC. Poniżej 

fotorelacja.  

Miejskie obchody 75 rocznicy zbrodni katyńskiej.  

10 kwietnia 2015 r. poczty sztandarowe naszej szkoły brały udział w miejskich obchodach 75 

rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystości zorganizowane przez Panią Prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Janinę Półtorak. W uroczystej mszy w 

kościele pw. bł. Karoliny brali udział przedstawiciele władz miasta, IPN, służb 

mundurowych, organizacji kombatanckich oraz poczty sztandarowe i młodzież tyskich szkół. 

Po mszy pod obeliskiem katyńskich odbyły się uroczystości rocznicowe. Poniżej fotorelacja.  

"Wiosna w Tychach" - rozwiązanie konkursu 

fotograficznego.  

W II konkursie fotograficznym "Wiosna w Tychach" po burzliwych naradach jury w składzie: 

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Krumpolc, opiekun SU Janusz Szostak, 

plastyk Kornelia Charchut, informatyk Grzegorz Balsam, szkolny fotograf Rafał Falkowski 

wygrało zdjęcie wykonane przez Nikolę Tabakę z klasy 1c. Wyróżnione zostały dwa zdjęcia 

Wiktorii Skaźnik z klasy 2a i jedno zdjęcie Krzysztofa Grzegorczyk z klasy 1b. Teraz wy 

możecie głosować, które zdjęcie było najlepsze "lajkując" je. Powodzenia i gratulujemy 
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zwycięzcom. W galerii w kolejności od lewej: Nikola Tabaka 1C, Krzysztof Grzegorczyk 1B 

oraz dwa zdjęcia Wiktorii Skaźnik 2A. Foto tutaj.  

Konkurs na Wielkanocne jajo.  

27.03 zakończył się konkurs na Jajo w dwóch kategoriach. Na najładniejsze jajo, w którym 

zwyciężyła klasa 2b w składzie Natalia Graj i Jońca Patrycja, drugie miejsce zajęła 

Małgorzata Granek, oraz na największe jajo zwyciężyła klasa 3a reprezentował ją Andrzej 

Pieczonka. Gratulujemy Foto tutaj.  

Wycieczka klasy 2B do firmy „Maspex”. 

W dniu 24 marca klasa 2B gościła w firmie "Maspex", która ma swoją siedzibę na terenach 

przemysłowych w Tychach. Uczniowie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem zakładu 

pracy, linii produkcyjnej i obejrzeć jeden z najnowocześniejszych magazynów w Europie. 

Aby wejść na teren zakładu wszyscy musieli założyć specjalne ubrania i czepki, aby spełnić 

wymogi sanitarne. Klasa przyjęła to wyzwanie z wielką frajdą, a w nagrodę uczniowie mogli 

degustować różne napoje i obejrzeć film o firmie. Dziękujemy firmie "Maspex" za 

zaproszenie. Foto tutaj.  

Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Siatkowej. 

24.03 odbyła się 3 runda Wewnątrzszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej. Wyniki tutaj.  

III Tyskie Kryterium Sztafetowych Biegów Przełajowych. 

Nasze Gimnazjum wystawiło po dwa składy chłopców i dziewcząt. Dziewczyny w składzie: 

Zuzanna Ziemba, Mirela Kościańska, Magdalena Margiel, Katarzyna Królak zajęły II 

miejsce. Patrycja Fiałek, Agnieszka Sowa, Nicole Popielewska, Daria Golenia zajęły IV 

miejsce. Chłopcy w składzie: Przemysław Mika, Adam Kurtok, Andrzej Pieczonka, Wojciech 

Stachura zajęli III miejsce, Grzegorz Gładysz, Mateusz Krumpolc, Mateusz Mieszczak, 

Remigiusz Perdian zajęli IV miejsce. Wyniki tutaj. Kolejny bieg 14.04. Chętnych gorąco 

zapraszamy.  

Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych i 

Gimnazjów woj. śląskiego. 

23.03.2015r. Uczniowie naszej szkoły w składzie Marcelina Mąsior, Kamila Bodziony i 

Klaudia Sonik pod opieką Janusza Szostaka brali udział w Zlotcie Samorządów 

Uczniowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów woj. śląskiego. Tegoroczny Zlot 

zorganizowany został pod hasłem:" Jak dobrze mieć sąsiada - międzynarodowa współpraca 

szkół". Organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcący nr 7 w Katowicach. W pierwszej 

części, prelekcja dotyczyła spraw związanych z programami eTwining oraz Erasmus, w 

części drugiej młodzież pracowała w grupach warsztatowych, podczas których dzieliła się 

swoimi osiągnięciami i doświadczeniami. Tutaj na pierwszym planie my. Więcej fotek na 

stronie Tutaj  
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Dzień Patrona i Konkurs Pieśni Patriotycznej  

13 marca 2015 w ramach obchodów Dnia Patrona- Armii Krajowej uczniowie brali udział w 

Konkursie Pieśni Patriotycznej. Konkurs był dedykowany żołnierzom polskim z okopów I 

wojny światowej, z Legionów Piłsudskiego, ze wszystkich frontów II wojny światowej- i tych 

na zachodzie, i tych podziemnych w okupowanej Polsce, którym towarzyszyła pieśń rodząca 

się w strofach poety; poety- żołnierza, który słowami marszu nawoływał do walki, budził 

pragnienie Obrony Ojczyzny i niepodległości, zagrzewał do boju i wyrażał heroiczna zasadę, 

żołnierza- patrioty: „ słodko i zaszczytnie umierać za ojczyznę ”. 

Reprezentacje uczniów wszystkich klas zaprezentowały wybrane piosenki, wywołały z 

przeszłości słowa i melodie miedzy innymi „ Rotę ‘’, Hymn Szarych Szeregów, Hymn Polski 

Podziemnej, Modlitwę Armii Krajowej. Jury w składzie dyrektor mgr M. Chełchowska, mgr 

E. Bielas, mgr S. Pluta biorąc pod uwagę znajomość słów, wykonanie, stroje nawiązujące do 

treści przedstawianego utworu przyznało 

I miejsce – klasie Ib,  

II miejsce – klasie Ic, 

III miejsce – klasie IIIb. 

Wyróżnione zespoły klasowe otrzymały pamiątkowe dyplomy, słodycze a zwycięscy bony 

prezentowe do Empiku.  

Kolejne odwiedziny studentów z zagranicy  

Global Citizen Schools to projekt, w którym zagraniczni wolontariusze dzięki interaktywnym 

warsztatom w języku angielskim przybliżają uczniom różne aspekty ich kultury, budują w 

nich otwartość na obcowanie z innymi narodowościami, przełamywanie stereotypów oraz 

przybliżają im istotne tematy dotyczące globalnych problemów świata. Tym razem 

gościliśmy w dniach 02.-06.03.2015r. trzy studentki: Milanę z Serbii, Tamaki z Japonii oraz 

Olgę z Białorusi.  

Trzecie klasy już wiedzą jak zdrowo się odżywiać 

Każdy dzień należy rozpocząć zdrowo, dlatego postanowiliśmy zrobić w ramach zajęć 

technicznych kilka sałatek warzywnych i owocowych. Kulinarne plany mamy ambitne, więc 

naszym działaniom towarzyszył będzie blog kulinarny, na którym znajdziecie wypróbowane 

przez nas przepisy na „szybkie smakołyki”. Tutaj nasze przepisy - czyli G1 od kuchni.  

Walka z nadwagą - ważna sprawa?  

27 lutego klasy pierwsze uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez Naturhouse 

dotyczących zdrowego żywienia w ramach kampanii "Uwaga nadwaga".Głównym zadaniem 

było zwrócenie uwagi na problem nieprawidłowego sposobu odżywiania,jaki stosujemy i 

utrwalamy w naszych rodzinach. 

Nasi uczniowie studentami?  

W czwartek 26 lutego klasa 1b razem z panią Iwoną Kolińską-Latochą i księdzem Piotrem 

Kędziorem pojechała na Uniwersytet Śląski, gdzie trwał Festiwal Języka Ojczystego. 

Uczniowie wzięli udział w eksperckim panelu dyskusyjnym pt. „Co z tym ojczystym?”. 

http://kuchniag1.blogspot.com/


Zajęcia były wzbogacone ciekawymi wykładami. Wykłady były bardzo ciekawe i pouczające, 

a uczniowie mogli się poczuć jak przyszli studenci.  

Zimą też zdobywamy szczyty  

26 lutego 2015r. połączone siły klas 1a i 2a ekologiczno-turystycznych przypuściły skuteczny 

atak na dwa szczyty Beskidu Ślaskiego, Szyndzielnię oraz Klimczok. Pełna fotorelacja z 

komentarzem na naszym profilu FB.  

Dni Otwarte 

18 i 19 lutego 2015 r. w godzinach od 16.00 do 18.30 uczniowie szkół podstawowych 

samodzielnie lub z rodzicami przychodzili oglądać naszą szkołę. Frekwencja przekroczyła 

nasze najśmielsze oczekiwania. Przybyli mogli podglądać szkołę w działaniu. W wielu salach 

odbywały się zajęcia, więc można było zadać pytania nauczycielom oraz uczniom, a nawet 

uczestniczyć w zajęciach, bawiąc się w gry logiczne, ćwicząc fitness, rysując plakaty na 

Święta Wielkanocne, zmagając się z ortografią. Odbywały się też zajęcia w ramach 

interbloku, gdzie uczniowie eksperymentowali chemicznie i biologicznie.  

Przy wejściu odwiedzający otrzymywali ulotki informacyjne o szkole oraz o proponowanych 

klasach na przyszły rok szkolny: mundurowa; matematyczno – angielska; ekologiczno – 

turystyczna; artystyczno – medialna; usportowiona.  
Nad całością czuwała Dyrekcja szkoły, Małgorzata Chełchowska i Jacek Biernacki, 

odpowiadając na pytania i rozwiewając ewentualne wątpliwości naszych gości.  

Uniwersytet Śląski znowu gościł naszych uczniów  

17 lutego uczniowie z klasy 3b i 3d z opiekunami pojechali do Katowic na Uniwersytet 

Śląski, tym razem na Wydział Filologii Polskiej. Tam odbyła się bardzo ciekawa lekcja na 

temat frazeologii. Zajęcia prowadzili studenci polonistyki. Nasi uczniowie i uczennice z 

zainteresowaniem rozwiązywali zagadki związane ze związkami frazeologicznymi.  

 


