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Piernikowe szaleństwo

Klasa 3 a hot i 3 b 
hot upiekły, a 
klasa 2te 
dekorowała 
pierniki dla dzieci 
z Domu Aniołów 
StróŜów
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 ZSE na Targach Edukacyjnych.
Targi odbyły się w dniach 01 - 02 grudnia, pod hasłem sięgnij po zawód. 
Nasza szkoła dumnie się prezentowała przy doskonale przygotowanym 
stanowisku. MłodzieŜ udekorowała  stół boŜonarodzeniowy oraz prowadziła 
miniwarsztaty z dekoracyjnego składania serwetek. Ponadto przedstawiała 
ofertę naszej szkoły zgromadzonym gimnazjalistom.

6 grudnia samorząd szkolny zorganizował Mikołajki, uczniowie zostali obdarowani 
słodkim poczęstunkiem.
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 Eliminacje Mistrzostw Katowic w siatkówce chłopców — 
w Zespół Szkół Ekonomicznych w Katowicach im. Wojciecha 
Korfantego.

DruŜyna siatkarek z naszej szkoły wzięła udział w baraŜach siatkówki 
dziewcząt i wygrały trzy mecze. Dziewczyny zakwalifikowały się do 
półfinału rozgrywek o Mistrzostwo Katowic.
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Mistrzostwa Katowic w piłce ręcznej chłopców - eliminacje.

Kolejny raz nasza druŜyna dziewcząt awansowała do Finału rozgrywek w piłkę ręczną
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W ostatni dzień nauki przed świętami, obejrzeliśmy jasełka przygotowane 
przez klasę 2a hot pod opieka ks. Szymona Karnówki.
Przedstawienie pod tytułem "Szopka bez szopki" i opowiadało o Kasi, która 
miała wówczas 6 lat. Nie chciała wpuścić Jezusa do swojego Ŝycia z 
powodu zabawy z koleŜankami. 10 lat później Jezus znów zapukał do jej 
drzwi, lecz nadal była nieugięta, poniewaŜ przygotowywała się na randkę z 
chłopakiem. Kasia, choć juŜ raczej – Katarzyna, mająca juŜ 30 lat- ułoŜyła 
sobie Ŝycie. Sprząta, gotuje, zajmuje się dziećmi, lecz nadal nie ma czasu 
dla Jezusa. Schorowana 70 latka niestety nie ma nadal czasu, gdyŜ 
zamierza iść do sąsiadki w odwiedziny.
Niewiele lat później umiera i puka w bramy Nieba. Jezus odpowiada jej, Ŝe 
tym razem On nie ma dla niej czasu. 
Na końcu mogliśmy usłyszeć przypowieść, mówiącą o tym, Ŝe trzeba 
kochać Jezusa juŜ teraz.
Przedstawienie było udane,zabawne i pouczające oraz wszyscy dobrze 
zagrali swoje role.
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18 grudnia 2017 r. klasy 1 hot, 1 te, 2 te oraz 3 b hot wzięły udział w spotkaniu z 
adwokat Magdaleną Sękowską. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z prawa 
karnego oraz postępowania w sprawach nieletnich. Pani mecenas przedstawiła 
regulacje prawne odnoszące się m.in. do przestępstw fałszowania dokumentów, 
zniesławienia czy cyberprzemocy, ponadto opowiedziała nam jakie rozstrzygnięcia 
zapadają w tego typu sprawach

Dzisiaj, w ten ostatni dzień nauki przed Świętami, więcej mówiliśmy jednak o 
Świętach niŜ o nauce. Najpierw obejrzeliśmy wspaniałe jasełka przygotowane 
przez klasę 2 a hot pod opieką księdza Szymona (zdjęcia poniŜej), a następnie 
przeŜywaliśmy nasze własne klasowe Wigilie.
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Szaleństwo dnia Maturzysty w ZSE  na dzień przed studniówką

STUDNIÓWKA 2018 !
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We wtorek 23 stycznia odbyła się Akcja Krwiodawstwa.
W Akcji wzięło udział siedemnastu uczniów oraz dwóch nauczycieli.

Oddaliśmy 8,5 litra krwi!

25 stycznia 2018r. uczestniczyliśmy w Finale Świątecznej Akcji pomocy 
dzieciom USKRZYDLAMY � 2017 organizowanej przez Dom Aniołów StróŜów. 
W programie były prezentacje z akcji, występy dzieci i podziękowania 
darczyńców. 
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W dniu 26.01.18r Samorząd Szkolny zorganizował "Dzień PiŜamowca".

Klasa 2 a hot (wych. Marek Halama :) była najbardziej śpiącą klasą :) i w związku 
z tym zajęła pierwsze miejsce.

Wszystkim "PiŜamowcom" gratulujemy poczucia humoru

10


