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I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych
im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

www.facebook.com/STOszkola sekretariat@stoszkola.pl

WAŻNE TERMINY

                      KLASYFIKACJA KOŃCOWA

PROJEKT GIMNAZJALNY

REKRUTACJA

• do 10.06. - propozycje ocen końcowych,
• 19.06. -       konferencja klasyfikacyjna.

                       

• 17-18.06. - prezentacje projektów klas
                       IIIa i b Gimnazjum.

                              
  
• 12.06., godz. 18.00 - spotkanie informacyjne
                                        dla Kandydatów do 
                                        Liceum STO oraz ich
                                        Rodziców.    
        

               

• 27.06. - pożegnanie klas III Gimnazjum,
• 28.06. - oficjalne zakończenie roku szkolnego
                  2012/2013.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

29.06.-02.09. - przerwa wakacyjna

WYDARZYŁO SIĘ W STO -
- kwiecień / maj.

W Zespole STO kładziemy nacisk na niekonwencjonalne
metody zdobywania wiedzy, stąd różnorodny wachlarz
zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, wykładów, projekcji itp.
 

  

•  dwie drużyny złożone z uczniów klas 4-5 SP wzięły udział
   w międzyszkolnym konkursie „Żyj z przyrodą w zgodzie”,
• uczniowie klas 1-3 SP uczestniczyli w spotkaniu 
   z przedstawicielami Straży Miejskiej w Katowicach,
• uczniowie klasy 6 SP uczestniczyli w wycieczce do Sztolni
   Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach,
• uczniowie Szkoły Podstawowej zorganizowali Dzień Książki,
• uczniowie klas 1,3 i 6 SP wzięły udział w kolejnym koncercie
   w Filharmonii Śląskiej w Chorzowie,
• uczniowie klasy 1G SP uczestniczyli w warsztatach Młodego
   aptekarza w aptece w Bytomiu,
• uczniowie klasy 6 SP wzięli udział w zajęciach z astronomii,
   które odbyły się w Planetarium Śląskim.
• uczniowie Szkoły Podstawowej, wspólnie z uczniami Gimnazjum
   oraz Liceum aktywnie brali udział w realizacji projektów, 
   prezentacji oraz warsztatach zorganizowanych z okazji 
   szkolnych obchodów Dnia Ziemi,
• uczniowie SP wzięli udział w konkursach matematycznych 
   „Zostań Mistrzem” oraz „Pikuś”,
• uczniowie klas 5 i 6 doskonalili swoją wiedzę ornitologiczną
   w trakcie wycieczki do rezerwatu „Łężczok”,
• uczniowie klas 4-6 mieli okazję obejrzeć przedstawienie
   teatralne „Królewna Śnieżka” wystawiane w Teatrze 
   im. S. Wyspiańskiego w Katowicach,
• dwanaścioro uczniów z klasy 5 wzięło udział w Ogólnopolskim
   Konkursie Ekologicznym EKO-Planeta.

Zapraszamy do regularnego śledzenia informacji
o wydarzeniach na stronie internetowej 
http://www.sto.katowice.pl/wydarzenia 

Oto niektóre z nich:

SZKOŁA PODSTAWOWA

www.sto.katowice.pl
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KWIECIEŃ i maj W STO

LAUREACI KONKURSÓW 
PRZEDMIOTOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się
z sukcesami naszych Uczniów
w konkursach przedmiotowych:

http://www.stoszkola.pl/gimnazjum/osiagniecia.html

http://www.stoszkola.pl/liceum/osiagniecia.html

http://www.stoszkola.pl/szkola-podstawowa/osiagniecia.html

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem
prezentującym ofertę Zespołu Szkół STO

http://www.stoszkola.pl/download/katalog.pdf

Warto uczyć się z nami!

Nasze Liceum znajduje się w czołówce
rankingu szkół ponadgimnazjalnych portalu
Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita. 

GIMNAZJUM

• 
   uczestniczyli w konkursie filozoficznym „Audaces fortuna iuvat”,
• uczniowie klas III a i b wzięli udział w Targach Edukacyjnych w Katowicach,
• uczniowie klas Ia i b uczestniczyli w wycieczce ornitologicznej w Zatorze,
• uczniowie Gimnazjum, wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej oraz
   Liceum aktywnie uczestniczyli w szkolnych obchodach Dnia Ziemi,
   realizując projekty, prezentacje oraz pogłębiając swoją wiedzę 
   dzięki warsztatom przedmiotowym,
• uczniowie klas IIa i b mieli okazję wziąć udział w warsztatach
   i wykładach z zakresu geologii i dziejów Ziemi organizowanych
   przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
• wybrani uczniowie klas I i II Liceum oraz III Gimnazjum wzięli udział 
   w wycieczce do Krakowa połączonej z odwiedzinami wystawy 
   „The Human Body Exhibition” oraz spektaklem teatralnym według
   sztuki H. Ibsena „Peer Gynt”,
• uczniowie klas III a i b pogłębiali swoją wiedzę na temat Holocaustu
   w trakcie wyjazdu do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
• grupa uczniów szczególnie zainteresowanych problematyką Zagłady
   wzięła udział w konferencji organizowanej przez Muzeum Auschwitz-
   -Birkenau w Oświęcimiu, poruszającej problem orkiestr obozowych. 
   Konferencji towarzyszyło spotkanie z Panią Heleną Dunicz-Niwińską, 
   98-letnią skrzypaczką, byłą członkinią orkiestry kobiecej 
   funkcjonującej w obozie Birkenau
• uczniowie klas II a i b uczestniczyli w warsztatach chemicznych,
• uczniowie klas III a i b wzięli udział w warsztatach z zakresu 
   przedsiębiorczości „Podejście do jakości na przykładzie firmy Toyota”.

uczniowie Marcin Sitarz (klasa I) oraz Barbara Bożek (klasa II)

LICEUM

• uczniowie klas I i II wzięli udział w warsztatach profilaktycznych
   dotyczących problemu uzależnienia od komputera,
• uczniowie klasy II uczestniczyli w warsztatach na temat AIDS,
   zorganizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki,
• uczniowie klas I i II mieli okazję doskonalić umiejętności
   tłumaczeń z zakresu języka angielskiego w trakcie, prowadzonego
   w języku angielskim, wykładu poświęconego J.R.R. Tolkienowi, który
   odbył się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu,
• tajemnice zawodu prawnika poznawali uczniowie klas I i II w trakcie 
   warsztatów tematycznych poświęconych ochronie dóbr osobistych 
   w Internecie, zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UŚ,
• wybrani uczniowie klas I i II mieli także okazję wysłuchać wykładów 
   poświęconych historii filozofii i dizajnu, a także wziąć udział w zajęciach
   uniwersyteckich studentów III roku filozofii w ramach Instytutu Filozofii UŚ,
• uczniowie Liceum także aktywnie włączyli się w realizację projektów 
   i prezentacji w związku z obchodami szkolnego Dnia Ziemi.

SUKCESY
W DEBATACH

OKSFORDZKICH

Reprezentacja naszego Liceum w składzie
Oliwia Masny, Maciej Guzy oraz Maciej Szlązak

zajęła II miejsce w finale Debat Oksfordzkich
organizowanych przez IPN oraz

Śląski Urząd Wojewódzki.

Przygotowanie merytoryczne:
dr Krzysztof Tracki

Gratulujemy!

MACIEJ GUZY
(II lo)

naszym reprezentantem
w Młodzieżowej Radzie

Miasta Katowice.
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czerwiec W STO

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

GRATULUJEMY UCZNIOM i NAUCZYCIELOM WYTRWAŁOŚCI 
W DĄŻENIU DO SUKCESÓW!

www.sto.katowice.pl

 

 
CZERWIEC 

 

03-07.06 Obóz naukowy dla klasy II Liceum, zakończony 
pierwszym próbnym egzaminem maturalnym. 

05.06. Warsztaty z języka angielskiego dla klas II i III 
Gimnazjum – Teatr Korez. 

06.06. Warsztaty z przedsiębiorczości „Ważny wybór” 
prowadzone przez dr M. Lisa – Wyższa Szkoła 

Biznesu. 

 
08-21.06. 

 
Obóz żeglarski dla klasy I Liceum (Ryn). 

 

10-14.06. Wymiana młodzieży z Gimnazjum w Marne (Niemcy) 
– klasy II Gimnazjum. 

13.06. Zajęcia ekologiczne w oczyszczalni ścieków  
w Katowicach. 

20.06. Warsztaty biogeograficzne – Ojcowski Park 
Narodowy – dla klas II Gimnazjum. 

21.06. Wycieczka klas 1-3 Szkoły Podstawowej do Juraparku 
w Krasiejowie. 

22.06. Rajd rowerowy STO „Powitanie lata” dla uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

 

WYNIKI SPRAWDZIANU
 PO KLASIE 6 SP

OKE w Jaworznie ogłosiła wyniki
sprawdzianu po klasie 6 SP.

Nasi uczniowie uzyskali

32,3/40 p.      81%
Wyniki w województwie śląskim

(miasta powyżej 100 tys.
mieszkańców):

23,83/40 p.  czyli  60%

GRATULUJEMY UCZNIOM
I ICH NAUCZYCIELOM !
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ZDROWE ŻYWIENIE W STO

OD WRZEŚNIA WDRAŻAMY W STO
PROJEKT PROMUJĄCY ZDROWE

NAWYKI ŻYWIENIOWE.

•  Od najmłodszych lat podtykaj maluchowi różnorodne pokarmy. Ucz go nazw
    warzyw, owoców, pozwalaj mu je jeść samodzielnie tak wcześnie, jak tylko
    będzie to możliwe.
•   Nie dosładzaj pokarmów.
•   Jedzcie zdrowe posiłki razem przy stole tak często, jak tylko się da.
•   Wstań 15 minut wcześniej, przygotuj dziecku i sobie zdrowe pierwsze i drugie
    śniadanie.
•   Wprowadź zakaz kupowania i jedzenia słodyczy od poniedziałku do piątku
     po południu. Czas na słodkie co nieco (najlepiej wspólnie przygotowywane 
    w domu desery) wyznacz w weekendy.
•   Gotuj  w domu. Wspólne gotowanie z dzieckiem może być superfrajdą!
•   Dodawaj warzywa do każdego posiłku. Dzieci, zwłaszcza te małe, lubią jeść wszystko
    osobno. Rzodkiewka, pomidor, ogórek, papryka, marchewka naprawdę mogą
    zastąpić chipsy.
•   Nie kupuj napojów gazowanych. Nie wierz, że słodka herbata mrożona w butelce
     jest zdrowsza. Naucz dziecko pić wodę. Nawet jeśli jej nie lubi, spróbuj dosłodzić
     ją minimalnie, np..miodem  czy stewią, dodać cytrynę, miętę, świeżego ogórka.
•   Zanim kupisz produkt reklamowany jako idealny dla najmłodszych, sprawdź
    skład. Kakao, wiele herbatek rozpuszczalnych, kaszek, jogurtów i serków, soków
    i napojów składa się niemal wyłącznie z cukru.
•   Nie nagradzaj dziecka niezdrowym jedzeniem. Nie zabieraj go za dobre wyniki
    w nauce do fast foodu czy na lody dlatego, że było grzeczne.
•   Wspieraj aktywność sportową dziecka. Inwestuj w sprzęt sportowy zamiast w gry
    komputerowe.
•  Dawaj dobry przykład. Może czas zmienić dietę, zapisać się na siłownię?

Źródło: Katarzyna Bosacka, Rzodkiewka kontratakuje. 
„Wysokie Obcasy”, 25 maja 2013, s. 38.

www.sto.katowice.pl

Oto kilka cennych wskazówek dla dorosłych:
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