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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

GRATULUJEMY UCZNIOM i NAUCZYCIELOM WYTRWAŁOŚCI 
W DĄŻENIU DO SUKCESÓW!

• W ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów szczególnie
   uzdolnionych „Prymus” o stypendium ubiegało się 193 uczniów. Na podstawie
  Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 1729/2013 z dn. 17.09.2013r.
   przyznano stypendia w kwocie 300,00 złotych miesięcznie na okres dziesięciu
    miesięcy. Nasi stypendyści to: Maciej Guzy (klasa III LO), Oliwia Masny (klasa III
    LO), Katarzyna Pyka (klasa II LO).                                                        .

• Maciej Guzy został laureatem stypendium Prezesa Rady Ministrów.

• Aleksandra Spirkowicz, uczennica klasy 6b SP została laureatką konkursu
    plastycznego na projekt koszulki „Zaistniej jako młody w pokazie mody”. Uczennica
    wzięła udział w pokazie mody na Stadionie Śląskim.

• Uczniowie klasy Ib Gimnazjum - Filip Banyś, Krzysztof Kordal oraz Jan Słupski 
     zakwalifikowali się do półfinału Wojewódzkiego Konkursu "NUDNA MATEMATYKA", 
  organizowanego przez Pracownię Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach.

WITAMY NOWYCH ŚMIAŁKÓW
W GRONIE UCZNIÓW STO

14. października odbyło się pasowanie uczniów
klas pierwszym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
na uczniów STO. Gratulujemy i życzymy sukcesów! 
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wrzesień i październik W STO

WYDARZYŁO SIĘ W STO -
- wrzesień / październik.

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

  

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

Oto niektóre z nich:

SZKOŁA PODSTAWOWA

• Uczniowie i uczennice klas 2B i 2G byli na wycieczce w Pszczynie, gdzie brali udział 
  w warsztatach „Tropem Żubra”. Warsztaty miały na celu przybliżenie dzieciom zagadnień
  z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

• Klasy 3B i 3D z okazji Dnia Chłopca wybrały się na film „Turbo”.

• Klasy 3B i 3D wybrały się na wycieczkę do Krakowa śladami Jana Matejki a przy okazji zwiedzą
  także zakład produkcji bombek, gdzie będą uczniowie mogli własnoręcznie wykonać ozdoby
  choinkowe. 

• 23 września odbyło się powitanie jesieni, przygotowano klasowe, jesienne galerie.

• 24 września odbył się klasowy etap konkursu ortograficznego.

• Uczniowie klas 4-6 SP biorą udział w konkursie plastycznym pt. "Zaprojektuj maskotkę
 Warowni Pszczyńskich Rycerzy". Konkurs organizowany jest przez Warownię Pszczyńskich
 Rycerzy w Pszczynie, ul. Bielska 50. Każda szkoła, która weźmie udział w konkursie, 
 niezależnie od wyboru jury, otrzyma zaproszenie do Warowni, które uprawnia do zwrotu
 kosztów przejazdu dla jednej klasy.

• Odbył się konkurs „Holiday comic”, w ramach którego Uczniowie w formie komiksu mieli 
 przedstawić wakacyjna własną lub wymyśloną historyjkę.  Zwyciężczyni, Ola Spirkowicz,  
 otrzymała darmowy kurs j. angielskiego w szkole Empik.

• 2 października uczniowie klasy 4 i 5 uczestniczyli w  wycieczce dydaktycznej  do Rud Wielkich. 
 Uczniowie poznali historię  średniowiecznego zakonu cystersów w tej malowniczej, o tej porze 
 roku miejscowości.  Zwiedzili  z przewodnikiem kościół, kompleks klasztorny i park.  W trakcie 
 warsztatów  „Dymarki cysterskie” uczniowie poznali średniowieczne  tradycje i sposoby 
  gospodarowania zasobami przyrody. Wielką atrakcją była możliwość  obserwacji  procesu wytopu
  żelaza w tradycyjnej dymarce a także zabawa przy zdobywaniu cysterskich sprawności                   .

•  Odbyły się zawody lekkoatletyczne organizowane przez AWF Katowice, w których zdobyliśmy 
  aż 4 medale - więcej informacji na naszej stronie internetowej:
     http://www.stoszkola.pl/wydarzenia/2013/09/medale-dla-sto-na-

zawodach-lekkoatletycznych.html
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GIMNAZJUM / LICEUM

WYDAJEMY 
GAZETKĘ

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/gazeta-na--sto/13/10/1/

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru "GAZETY NA STO", 
którą redagują uczniowie klas 4 -6 szkoły podstawowej.

wrzesień i październik W STO

• Chętni uczniowie klas II i III wzięli udział w zawodach pierwszego stopnia Olimpiady
   Matematycznej Gimnazjalistów.
• 30.09. wspólnie świętowaliśmy Dzień Chłopca. Klasy Ia i Ib Gimnazjum z okazji Dnia Chłopca
   wybrały się do kręgielni Punktu 44, aby integrować się i wspólnie uczcić święto Panów.

• Odbył się konkurs „Holiday comic”, w ramach którego Uczniowie w formie komiksu mieli
   przedstawić wakacyjna własną lub wymyśloną historyjkę -  zwyciężyła Magda Skrzynecka,
   która nagrodę oddała osobie na drugim miejscu więc kurs językowy w szkole Empik
   otrzymał Bartek Mrózek z III Gimnazjum. 
• Uczniowie i uczennice Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach Nauki bez Granic
   pt: British English.
• 17.09. - Uczniowie wybrali się na spektakl teatralny „Emigranci” S. Mrożka do Domu 
   Kultury Koszutka.
• 24.09. - odbył się szkolny etap konkursu ortograficznego.

• 11.10. odbyły się zajęcia „Bezpieczna Szkoła” prowadzone przez Towarzystwo Zapobiegania
   Narkomanii. 

• 11.10. - w klasach II Liceum odbyło się Ogólnopolskie Badanie Kompetencji Przyrodniczych.

• 14-18.10. - odbyła się wycieczka historyczno-geograficzna klas III Gimnazjum  oraz II i III Liceum
   „Szlakiem Sienkiewicza”, Ukraina. 

• 16.10. - klasa Ia Gimnazjum  i niektóre osoby z Ib Gimnazjum  obejrzały widowisko 
"Święty Franciszek - wezwanie z Asyżu" prezentowane z okazji 35 rocznicy wyboru Papieża.

• 18.10. -  odbył się Ogólnopolski Konkurs z zakresu języków obcych MULTITEST 2013 – dla
    klas  1-3 Gimnazjum.

11.10 odbył się międzynarodowy test z języka anielskiego dla Gimnazjum i klas 6 SP
 TOEFL  JUNIOR ! badający znajomość języka w środowisku szkolnym.

Szersze informacje dostępne na stronie internetowej:
http://www.stoszkola.pl/wkrotce/2013/09/ciekawy-project-jezykowy-toefl-junior.html
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październik i listopad W STO

www.sto.katowice.pl

Zbieramy plastikowe nakrętki na rzecz 
Śląskiego Hospicjum dla Dzieci.
Zakrętki odbierane będą przez
pracowników hospicjum co miesiąc. 
Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży
przeznaczone będą na lekarstwa, 
strzykawki, pieluszki dla dzieci.
Z a k r ę t k i  p r ze ka z y w a n e  b ę d ą
ta k ze  ro d z i co m  d z i e c i ,  k tó re
p o trzeb u j ą  wózek  inwa l id zk i ,  
a nie stać ich na jego zakup.

 

 

PAŹDZIERNIK

 
 

21-27.10.

 

Wymiana młodzieży z Gimnazjum z Marne (Niemcy).

 
 

22.10.

 

Warsztaty chemiczne dla klasy IIIb Gimnazjum.

 
 

22-29.10.

 

Wyjazd edukacyjny do Kingswood, Wielka Brytania –

 

Szkoła Podstawowa, 
chętni uczniowie z klas 4-6.

 
 

25.10.

 

Wycieczka

 

integracyjna klas I Gimnazjum

 

do Wieliczki.

 
 

28.10.

 

Warsztaty w języku angielskim dla Szkoły Podstawowej –

 

klasy 4-6.

 
 

30.10.

 
Konkurs wiedzy o Języku Angielskim i Kulturze Krajów Anglosaskich –

 
II, III 

Liceum.
 

 

30.10. Klasy 4 – 6 SP - wyjście do teatru na spektakl "Ten obcy".  
 

 
LISTOPAD

 
 05.11

 

Spotkanie młodzieży gimnazjalnej ze Strażą Miejską na

 

temat:

 
"Odpowiedzialność prawna nieletnich".

 
 

07.11

 

Akademia z okazji Święta

 

Niepodległości.

 
 

12.11

 

Warsztaty chemiczne dla IIIa gimnazjum.

 
 

19.11

 

Warsztaty chemiczne dla IIIb

 

gimnazjum.

 
 

22.11.

 

Klasy 4 -

 

6 SP-

 

wyjście do teatru na spektakl "Śladami Stasia i Nel".

 
 

25.11.

 

Dzień Pluszowego Misia dla klasy 4 –

 

6

 

SP.

 
 

29.11.

 

Szkolne Andrzejki.
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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.
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Oto kilka cennych wskazówek dla dorosłych:
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