Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Stanisława Staszica

NON-STOP 13
15 czerwca 2012

NUMER 3

1962-2012
W tym numerze:

O szkole

2-3

Partnerskie spotkanie

4

Sukcesy uczniów

5-6

Współpraca zagraniczna

7-8

Mądra głowa podstawowa

9

Nasza szkoła

10

Wywiad

11

Turniej szachowy

12

Jubileusz 50 – lecia szkoły

STR. 2

N O N - ST O P 1 3

NU ME R 3

O SZKOLE
W jednym z sierpniowych numerów „Gazety Opolskiej” w 1962 roku pisano: „Młodzież
szkolna Raciborza otrzyma we wrześniu nowy, piękny podarunek. Z dotacji państwowych wybudowano w tym mieście jeszcze jeden gmach szkolny. Nowa szkoła (…) posiada 15 sal lekcyjnych,
pracownie naukowe, świetlicę, czytelnię, bibliotekę oraz salę gimnastyczną.” W pierwszej kronice
szkolnej możemy znaleźć informację jak się to
wszystko zaczęło: „Centralna uroczystość
otwarcia nowego roku szkolnego w mieście
odbyła się dn. 3 IX w nowej Szkole Nr 13 przy
ulicy Staszica”. Wcześniej 1 września odbyło
się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej
pod przewodnictwem kierownika szkoły Józefa Kozika. Wrzesień był miesiącem wytężonej pracy dla wszystkich pracowników szkoły. Zagospodarowano cały budynek i jego otoczenie. Uzupełniono brakujące sprzęty, a jednocześnie odbywały się normalne zajęcia lekcyjne.
30 września 1972 roku, 10 lat po otwar- Odczytanie aktu nadania szkole imienia
ciu odbyła się uroczystość nadania imienia, a patronem „Trzynastki” obrano Stanisława Staszica.
Kolejne rządy w szkole sprawowali: Józef Sznajder 19671970, Stanisław Czuj 1970-1971, Alfred Nowak 197104.1974, Andrzej Jabrzyk 04.1974-08.1974, Edward Szot
1974-1996. Od 1996 roku władzę przejęła i pełni do chwili obecnej Bogusława Małek.
1 września 2009, tak jak przed laty, odbyło się w naszych
murach miejskie
rozpoczęcie roku
szkolnego. Gościliśmy prezydenta
miasta
Racibórz
Odnowiony korytarz szkolny
Mirosława Lenka. Uczniowie, nauczyciele i goście mieli okazję ujrzeć
odremontowany, nowoczesny budynek. Piękne sale lekcyjne, kolorowe
korytarze i
szafki w szatni
dla każdego
ucznia! Przyjem- Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
nie jest pracować i uczyć się w takiej szkole.
25 czerwca 2010 roku odbyło się w placówce Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2009/2010, na którym
pojawili się wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz,
śląski kurator oświaty Stanisław Faber, prezydent Raciborza Mirosław Lenk oraz radna sejmiku śląskiego Ewa
Lewandowska.
C.d. na str. 3
Adam Matusiewicz
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O SZKOLE
Obecnie w budynku Szkoły
Podstawowej nr 13 znajduje
się 19 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem
do Internetu, sala do projekcji
filmów, świetlica, sala zabaw,
biblioteka z centrum multimedialnym, sala do zajęć wyrównawczo-korekcyjnych, kuchnia i stołówka, gabinety pedagoga i pielęgniarki oraz świetlica terapeutyczna. Ponadto
placówka dysponuje salą gimnastyczną oraz salą do gimnastyki korekcyjnej. Do budynku szkoły przylegają trzy boiska sportowe.

W placówce prowadzone są od
lat zajęcia plastyczne, informatyczne, SKS, Teatr Trzynastka oraz wydawana jest
szkolna gazetka. Prowadzimy
klasy realizujące rozszerzony
program wychowania fizycznego przy współpracy z Miejskim Klubem Zapaśniczym
UNIA w Raciborzu.
Uczniowie klas I-III biorą
udział w lekcjach pływania.
Szkoła posiada swoją stronę
internetową, na której
umieszczane są
informacje
dla uczniów i rodziców oraz
aktualności z życia szkolnego.

Dzieci objęte są programami
unijnymi „Pij mleko", „Owoce
w szkole", „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do
w i e d z y " ,
o r a z
„Indywidualizacja procesu nauczania i w ycho w ania
uczniów klas I-III szkół podstawowych".

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Od 4 września 2009 r. w naszej
szkole realizowany
był Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Od stycznia do czerwca
2011 roku III etap Projektu realizowała klasa Ib pod opieką
p ani Małg orzaty Mły narczyk. Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zaję-

ciach dodatkowych
W specjalnie zorganizowanych
i wyposażonych ,,Ośrodkach Zainteresowań" uczniowie rozwijali
indywidualne zdolności: językowe, matematyczne, przyrodnicze,
wizualno-przestrzenne, muzyczne, ruchowe, intrapersonalne
i interpersonalne.
6 czerwca 2011odbył się pokaz
efektów pracy uczniów zaprezentowany na forum publicznym z
udziałem zaproszonych gości i
rodziców. Prezentacja efektów pt.

„W krainie bajek" łączyła wszystkie rodzaje aktywności dzieci
z wykorzystaniem środków dydaktycznych otrzymanych
w ramach Projektu. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
taneczne, wokalne, teatralne
oraz recytatorskie. Po zakończeniu pre ze ntacj i w rę czo no
uczniom
podziękowania za
udział w Projekcie. Zajęcia te
były dla dzieci wspaniałą zabawą
i przygodą niosącą wiele radości
i pozytywnych emocji.
M. Młynarczyk

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
Od października 2011 roku
w naszej szkole realizowany
jest
projekt
w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał
Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych".
Głównym założeniem projektu
jest zaspakajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych

każdego ucznia klas I – III,
zgodnie z jego zainteresowaniami, predys pozy cjami
i możliwościami zarówno edukacyjnymi, jak i rozwojowymi.
Dorota Świst
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Partnerskie spotkania uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13
w Raciborzu i Szkoły Specjalnej z Ostrawy
Po raz kolejny w ramach współpracy polsko – czeskiej doszło do
integracyjnych spotkań uczniów
z dwóch zaprzyjaźnionych szkół:
Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu oraz Szkoły Specjalnej
z Ostrawy. Pierwsze spotkanie
miało miejsce 18 kwietnia 2012
roku w Ostrawie. Grupa 20 dzieci z SP 13 pod opieką pań: Katarzyny Jasion, Janiny Kalwali
i Sylwii Kotuli - Koczenasz spotkała się ze swoimi czeskimi rówieśnikami ze Szkoły Specjalnej.
Po przyjeździe zostaliśmy serdecznie powitani i ugoszczeni

Zajęcia plastyczne w Ostrawie

pysznymi, czeskimi wypiekami.
Po smakowitym początku dzieci
zostały rozdzielone do 4 grup tematycznych. W każdej grupie
złożonej z naszych i czeskich
uczniów pod okiem czeskiego nauczyciela ćwiczyły swoje umiejętności plastyczno - techniczne.
Pierwsza grupa malowała na
płótnie. Druga tworzyła przestrzenne obrazy z tekturowych
wycinanek. Trzecia miała za zadanie pomalować wycięte wcześniej przez gospodarzy styropianowe zwierzątka i umieścić je na
obrazie przedstawiającym łąkę i
niebieskie niebo tak aby stworzyły przestrzenny obraz. Na dzieci
z czwartej grupy czekała chyba
największa niespodzianka tego
spotkania. Wzięły udział w zaję-

ciach ceramicznych gdzie miały
okazję ulepić z gliny różnorodne
figurki, wykazując przy tym dużą
fantazję oraz zdolności manualne. Ich prace zostały wypalone w
piecu ceramicznym. Wszystkie
prace wykonane przez naszych i
czeskich uczniów zostały przywiezione do Raciborza i są eksponowane w naszej szkole. Zachęcamy do ich obejrzenia.

rowywanego raciborskiego zamku, gdzie największą atrakcją dla
dzieci okazało się przymierzanie
rycerskich zbroi. Na zakończenie
wycieczki odwiedziliśmy raciborskie muzeum, w którym to największe wrażenie sprawiła egipska mumia. Po powrocie do szkoły dzieci mogły na gorąco przelać
swe wrażenia z pobytu w Raciborzu. Farbkami wodnymi stworzyły wiele atrakcyjnych prac, które
po oprawieniu zostaną przekazane do szkoły w Ostrawie. Na zakończenie zjedliśmy wspólny śląski obiad, który naszym gościom
bardzo smakował.

Miesiąc później, 17 maja 2012
roku, w ramach rewizyty tym
razem my mieliśmy przyjemność
ugościć 15osobową grupę wraz z
wychowawcami i zorganizować im jednodniowy
pobyt w naszym mieście. Tegoroczne spotkania zostały
Gości serdecznie powita- bardzo pozytywnie odebrane
ła pani dyrektor Bogu- przez obydwie strony. Zarówno
sława Małek i zaprosiła my w Czechach jak i czescy
do zwiedzenia naszej uczniowie u nas mieli możliwość
szkoły z możliwością zaj- zetknięcia się z innymi kulturarzenia w każdy kąt. Na- mi. Poprzez wspólną pracę w
stępnie przyszedł czas grupach dzieci miały możliwość
na zwiedzenie Raciborza zdobywania wielu w nowych doi tu niezastąpioną oka- świadczeń.
zała się pani dyrektor,
Sylwia Kotula - Koczenasz
która poprowadziła grupę przez raciborskie
atrakcje, zasypując nas
mnóstwem fachowych informacji
i ciekawostek jak wytrawny przewodnik.
N a s z a
wędrówka
po Raciborzu zaczęła się od
budynku
sądu, dalej powiodła nas do
kościołów
w rynku i
kolumny
Maryjnej.
Stamtąd
ud aliśmy
się
do
pięknie
o d re s t auZ wizytą w raciborskim zamku
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Sukcesy uczniów

STR. 5

Asy III klasy

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach, zdobywają w nich czołowe
miejsca i wyróżnienia. W ciągu ostatnich lat nasi
„olimpijczycy” zdobyli wiele nagród i prestiżowych
tytułów. Do naszych największych, tegorocznych,
drużynowych osiągnięć należą m. in.:
I miejsce w powiatowym konkursie Mądra
Głowa Podstawowa
I miejsce w XIII Konkursie Matematycznym
o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza
I miejsce w powiatowym Eko-Macie
II miejsce w matematycznym konkursie Czar
Par
I Powiatowy Konkurs Learning is fun dla
klas VI
II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym
II miejsce w XII Międzyszkolnym Konkursie
Lektur dla klas III
III miejsce w Powiatowym Konkursie Asy III
Klasy
Do najcenniejszych sukcesów indywidualnych należą
m. in.:
Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci
i Młodzieży Projekt „Matematyka innego
wymiaru” - I miejsce w kraju - Jacek Nitychoruk, - II miejsce w powiecie i IV w
woj. śląskim Anna Wieczorek
XX Wojewódzki Konkurs NUDNA MATEMATYKA – I miejsce – Maciek Małek
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym – II miejsce – Jacek Nitychoruk
IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla
klas V-VI Mini Maraton – I miejsce –
Jacek Nitychoruk
Konkurs gwary śląskiej – I miejsce – Weronika Modlich
XIV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„Mistrz Ortografii” – III miejsce
Magdalena Jaroniak
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
Kangur 2012: 2Beniamin—bardzo
dobry wynik – Jacek Nitychoruk, 2
Maluch – Maciej Małek, 2Beniaminwyróżnienie – Anna Wieczorek
Jacek Nitychoruk i Marta Tambor.

Tegoroczny konkurs został zorganizowany w auli
domu studenta PWSZ. W naukowych zmaganiach
wzięły udział 22 reprezentacje szkół. Uczniowie naszej szkoły: Magdalena Jaroniak i Tymoteusz Kędzior zajęli III miejsce. Przygotowała ich Małgorzata Sochacka.

Mistrz ortografii
2 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 na Ostrogu
odbył się XIV już Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich
z jedenastu raciborskich szkół podstawowych. Konkurs trwał 2 godziny i składał się z 2 etapów: dyktanda i zabaw ortograficznych. Temat tegorocznego
konkursu był związany z zuchami. Prace sprawdzała
czteroosobowa komisja wybrana spośród przybyłych
nauczycieli. Reprezentantka naszej szkoły Magdalena Jaroniak (opiekun Małgorzata Sochacka) zdobyła
III miejsce. Gratulujemy!
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Matematyczny

Sukcesy

Czar par

szóstoklasistów

25 kwietnia w auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu odbyła się kolejna edycja turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły Matematyczny Czar par. Uczniowie klas
czwartych i piątych szkół podstawowych w tym roku
zmagali się z bardzo ciekawymi łamigłówkami matematyczno-logicznymi. W kategorii klas czwartych
uczniowie Maciej Małek i Marcin Wójcicki zajęli II
miejsce. Są to uczniowie Ireny Procek. Gratulujemy!

Jacek Nitychoruk uczeń klasy VIb odniósł kolejne sukcesy w konkursach matematycznych. Tuż
za nim w konkursach jest Ania Wieczorek.
W IV Powiatowym Konkursie dla klas V-VI
Mini Maratonie Matematycznym Jacek zdobył I miejsce a Ania IV miejsce.
W XIII Konkursie Matematycznym o Puchar
Prezydenta
Miasta
Racibórz indywidualnie Jacek Nitychoruk zajął I
miejsce i zdobył tytuł Najlepszego Matematyka Szóstoklasisty, Ania Wieczorek uzyskała II
miejsce. Zespołowo (skład: Jacek, Ania i Agata
Sepioło) SP 13 również zajęła I miejsce.
W
Matematycznych Mistrzostwach
Polski Dzieci i
Młodzieży
P r o j e k t
„Matematyka
innego wymiaru” Jacek zajął
I miejsce i zdobył złoty medal. Ania Wieczorek
w tym samym konkursie zdobyła II m. w powiecie, a czwarte w woj. śląskim.

I Powiatowy Konkurs
Learning
W Gimnazjum nr 2 w Raciborzu odbył się I Powiatowy Konkurs Learning is
fun dla klas VI szkół podstawowych. Wzięło w nim
udział osiem szkół podstawowych: SP 1, SP 4, SP
13, SP 15, SP 18, Zespół
Szkolno – Przedszkolny
nr 1 z Markowic oraz
szkoły z Pietrowic Wielkich i Szonowic.
Uczniowie naszej szkoły, Natalia Sławek i Jacek Nitychoruk, zajęli II miejsce ex aequo z uczniami SP1.
Zostali przygotowani przez Laurę Kiersz. Gratulujemy!

Pr zy g o t o w ał a
i ch
dra. Gratulujemy!

p.

J u st y n a

Wy-
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Współpraca międzynarodowa
W maju 1998 roku Szkoła Podstawowa Nr 13 nawiązała współpracę z Zakladni Skola im. T.G.
Masaryka w Opawie. Głównymi celami i kierunkami współpracy, które opracowali wspólnie
dyrektorzy obu placówek było wzajemne poznawanie systemów szkolnictwa, programów kształcenia oraz partnerstwo szkół, poznanie stylu życia, kultury i obyczajów partnerów zagranicznych, doskonalenie posługiwania się językiem obcym, udział w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych, wspólne przedsięwzięcia pedagogiczne nauczycieli.
Realizacji tych założeń służyły wspólne spotkania Rad Pedagogicznych i uczniów organizowane
cztery razy w ciągu roku po dwa w każdej ze szkół. Podczas wizyt w naszej szkole dla uczniów
i nauczycieli z Opawy zorganizowane były między innymi:


IX 1998r. – przedstawienie teatralne „Bery i bojki śląskie”



XII 1998r. - przedstawienie teatralne „Jasełka”



IV 1999r. - zawody sportowe dla klas IV, V, VI, wspólne lekcje j. angielskiego, j. polskiego, biologii i plastyki



IX 1999r. - lekcja historii w Muzeum w Raciborzu. Oglądanie wystawy pt.”750-lecie
Raciborza”



III 2000r. – przedstawienie teatralne „Calineczka” związane z
powitaniem wiosny. Zajęcia plastyczno-techniczne: ozdabianie
pisanek technikami typowymi
dla Czech. Zwyczaje i tradycje
wielkanocne w Polsce i Czechach.



V 2000r. – zajęcia rekreacyjno –
sportowe, bieg terenowy w parku
leśnym Obora. Wspólne ognisko
połączone z nauką piosenek czeskich i polskich.



X 2000r. – z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej udział Grona Pedagogicznego
z Opawy na wspólnej akademii. Zwiedzanie szkoły, sal lekcyjnych, wymiana doświadczeń z pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli polskich i czeskich.



III 2001r. – I Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Regionie raciborsko-opawskim.



V 2001r. – udział klas II i III w Sportowym Turnieju Miast i Gmin



XII 2001r. – zajęcia plastyczne dla klas IV i VI – ozdoby choinkowe. Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i Czechach.



X 2002r. – Obchody 40-lecia Szkoły Podstawowej Nr 13. Udział w akademii i imprezach towarzyszących.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w następujących zajęciach w Opawie:


IV 1999r. – zwiedzanie szkoły, wspólne zajęcia lekcyjne, zwiedzanie ogrodu botanicznego w Nowym Dworze.



VI 1999r. – zawody sportowe: piłka siatkowa i koszykowa.



X 1999r. – zwiedzanie miasta – historia i zabytki Opawy.
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IV 2001r. – Grono Pedagogiczne SP
13 wzięło udział w obchodach 75lecia szkoły w Opawie.



IX 2001r. – wycieczka turystyczna
dla klas II do Radunia i Hradca nad
Morawicą. Flora i fauna okolicy.
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Współpraca
międzynarodowa
C.d.

IV 2002r. – zawody sportowe z gier
i zabaw dla klas II i III.

8 XII 2005 ustalono, że szkoły przystąpią do programu eTwinning za pośrednictwem mediów
elektronicznych i będą realizować projekt międzyprzedmiotowy. Ustalono, że tematem projektu będzie "Moje miasto i okolice". Nauczyciele języka angielskiego, przyrody, plastyki i języka
angielskiego służyli pomocą uczniom. Projekt realizowany był w językach ojczystych (czeskim
i polskim) oraz w języku angielskim. Wynikiem projektu było wykonanie plansz, albumów, rysunków oraz prezentacji komputerowych przedstawiających Racibórz i Opawę. Część prac wykonanych przez uczniów została zaprezentowana na wystawie w szkole w Opawie. Nasi
uczniowie dzięki udziałowi w projekcie
zwiększyli swoje umiejętności stosowania
ICT, użyli języka angielskiego do komunikacji i wymiany informacji.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice obu szkół
bardzo wysoko oceniali wzajemną współpracę. Wszyscy mieli możliwość poznać historię, zabytki i tradycje obu miast oraz
przybliżyć sobie zwyczaje związane z obchodami różnych świąt i uroczystości w Polsce i
Czechach.
Nauczyciele mogli wymieniać się doświadczeniami pedagogicznymi, wzbogacić swój
warsztat pracy oraz poszerzyć wiedzę o regionie opawsko-raciborskim.
17 grudnia 2009 szkoła podpisała dekret o
Podpisanie dekretu o współpracy
współpracy z czeską Zakladni Skola z
Ostravy.
Cele dekretu współpracy ze Szkołą w Ostravie:

integracja uczniów do społeczeństwa w ramach Unii Europejskiej;

wymiana doświadczeń w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z różnymi dysfunkcjami;

udział uczniów obu szkół we wspólnych zajęciach: plastycznych, sportowych, teatralnych i innych;

bliższe zapoznanie się z kulturą obu miast
i regionów;- wymiana doświadczeń między nauczycielami i dalszymi pracownikami szkół.
Pod adresem : http://www.zskptvajdy.cz można
obejrzeć naszą partnerską szkołę.
Helen Pritchard z wizytą w SP13

W dniach 26–29 maja 2010 roku w szkole gościła dyrektor Szkoły Podstawowej St Peter's Church w Wrexham, Helen Pritchard. Wizyta ta związana
była z nawiązaniem współpracy miasta i szkół z partnerskim Wrexham.
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Mądra głowa
22 maja 2012 r. w SP 13 odbył się XI Miejski Konkurs
„Mądra Głowa Podstawowa”.
Uczniowie raciborskich szkół zmagali się z testami
sprawdzającymi ich wiedzę z j. polskiego, historii, matematyki i przyrody. Musieli też wykazać się znajomością polskich przysłów, umiejętnością sprawnego korzystania ze słowników, wiedzą na temat państw Unii
Europejskiej, a także zdolnościami manualnymi.
Pierwsze miejsce oraz tytuł „Mądrej Głowy Podstawowej 2012 r.” otrzymała drużyna SP13 w składzie: Jacek Nitychoruk, Natalia Sławek, Marta Tambor, Anna Wieczorek i Karolina Maciaszek.
Organizatorzy konkursu Z. Bobyk, A. Lipiec i E. Kocyłowska dziękują wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a uczniom za wspólną
zabawę.
Elżbieta Kocyłowska

STR. 9

STR. 10
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Nasza szkoła została założona w
1962 roku, czyli 50 lat temu. Pięć
dni w tygodniu ponad 300 osób
przechodzi przez próg szkoły, niektórzy mają zły humor z tego powodu, a inni już czekają, by porozmawiać z przyjaciółmi. Każdy ma inną wizję wymarzonej szkoły, ale czy ktoś uważa, że właśnie nasza jest najlepsza? Moim zdaniem mamy
świetne grono pedagogiczne, dużo rozrywek np.:
„salę kinową”, konkursy, dyskoteki, wyjścia do
różnych ciekawych miejsc. Na przerwach możemy
dobrze się bawić na szkolnym boisku. Nauczyciele
rozmawiają z nami i pomagają w rozwiązywaniu
problemów.
Julia Zgol, kl. Vb

W szkole jest fajnie i ciekawie. Tu każdy odkryje
z jakiego przedmiotu jest najlepszy. Niektóre dni
w szkole są dobre, inne czasem trochę złe. Dwa
lata temu był remont i teraz szkoła jest ładna,
chociaż gdzieniegdzie już zniszczona przez
uczniów.

Nasza szkoła jest wspaniała. Znajduje się przy ulicy
Staszica w Raciborzu
Dwa lata temu skończył się
jej remont i jest w niej bard z o
ładnie. Budynek ma kolor
zielony. Dyrektorką szkoły jest pani Bogusława
Małek, a jej zastępcą pani Sylwia Madera, która
również jest nauczycielem historii. Niedawno w
naszej szkole panie polonistki urządziły dzień szalonej fryzury. Do szkoły przyszła fryzjerka i robiła
fryzury dzieciom.
Chodzimy do klasy 5b. Jest nas 29 w tym 15
dziewczyn i 14 chłopaków. Nasza klasa ma dobre
wyniki w nauce. Naszą wychowawczynią jest Irena Procek.
Miło spędzamy czas w szkole i dlatego uważamy,
że nasza szkoła jest wspaniała.
Michalina Kulot i Agnieszka Bugla, kl.Vb

Kalendarium SP 13

Julia Chęciek i Wiktoria Kaszuba, kl.IVb

Nasza szkoła jest nawet fajna, ale gdy są luźne
lekcje.
Julia Madej i Natalia Peszke, kl. IVa
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Rok szk. 1962/1963 - 612 uczniów


1964/1965-oddano do użytku boisko szkolne

W mojej szkole zadają za dużo zadań domowych.
Przynajmniej przerwy między lekcjami są fajne.



1969/1970-1026 uczniów

Piotr Bieżuński i Krzysztof Prasek, kl. IVa



1987/1988-743 uczniów



VI 2006przyznanie pierwszych Orłów Trzynastki



2010/2011 - 324 uczniów



Skład pierwszego posiedzenia rady pedagogicznej 1 września 1962 :

Bardzo lubię moją szkołę! Jest w niej 35
różnych pomieszczeń. Lekcje trwają 45 min, ale
mogłyby być trochę krótsze! ;). Podoba mi się, ponieważ jest zielono-pomarańczowa.
Kamila Meca i Anita Postolak, kl. IVa
Nasza szkoła organizuje dużo imprez, dyskotek, bali
i przedstawień np. 8 marca to tradycyjnie Dzień
Kobiet, w naszej szkole stał się Dniem Szalonych
Fryzur. Każdy uczeń mógł wykazać się pomysłowością i kreatywnością. Gościliśmy też Panią fryzjerkę,
która pokazała jak można szybko przygotować super
fryzury i zmienić kolor włosów.
Uczennica kl. Vb
Nasza szkoła jest całkiem fajna… Nauczyciele są
mili i bardzo wymagający. Lekcje są ciekawe i wiele
się z nich uczymy. Czasami podczas lekcji mamy tzw.
luźne lekcje. Nasza szkoła jest niewielka jednak nam
się podoba. Mamy też duże boisko.
Jessica Benedykt i Małgorzata Jabłońska

Jadwiga Skop, Emilia Dudkiewicz, Maria Sierka,
Józefa Orłowska, Brygida Molenda, Anna Pardon,
Jadwiga Chlebek, Jadwiga Przygoda, Irena Janeczek, Maria Zięba, Arnolda Bagińska, Paweł Nowosielski.
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Wspomnień czar
Fragment rozmowy z Małgorzatą Morka uczennicą SP 13 w latach 1988 - 1995.
Jak wspomina Pani szkolne lata?
SP 13 wspominam za każdym razem, kiedy
przyjeżdżam do Polski i przechodzę obok
niej. Spędziłam tam wspaniale chwile jako
uczennica, sportowiec i człowiek.
Nauczyciele z wych. fizycznego zaszczepili
we mnie „miłość” do koszykówki. Grałam
w nią w SKS-ach w szkole, a później w klubie RAFAKO Racibórz.
Jak spędzała Pani przerwy szkolne?
Przeważnie w biegu. Jako sportowiec nie
miałam czasu na siedzenie pod ścianą i rozmowy z koleżankami. Z tego, co sobie przypominam, to cały czas biegaliśmy po szkole
grając w berka lub chowanego. A jak było
ciepło to graliśmy na boisku w piłkę nożną
lub kosza. Nieraz dostawaliśmy spóźnienia
lub uwagi, ale warto było.
Jaki był Pani ulubiony nauczyciel/nauczycielka
i przedmiot?
Język angielski, Laura Kiersz.
Jak lata spędzone w SP13 wpłynęły na Pani dalsze
życie?
Myślę ze nauczycielka języka angielskiego nauczyła mnie podstaw na tyle dobrze ze w liceum było mi łatwiej rozwijać zdolności językowe a w konsekwencji tego nie wahałam pojechać na studia do USA ponieważ język angielski miałam juz dawno opanowany. Zdolności
koszykarskie związane są z całym moim życiem.
Czym Pani obecnie się zajmuje?
Obecnie mieszkam i pracuję jako masażystka
i fizjoterapeutka w Pradze. Mam męża i 2 letniego synka. Razem z mężem trenujemy i gramy w pierwszoligowym klubie Sparta Praga.
(…)
Przygotowały
Julia Han i Paulina Matysek

Małgorzata Morka z bratem

Z pierwszej kroniki
szkolnej

NON-STOP 13
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Turniej szachowy
5 czerwca 2012 Klub Szachowy „Silesia" Racibórz zorganizował w naszej szkole turniej o Puchar Dyrektora SP13. Wzięli w nim udział uczniowie klas III-V ze szkół: SP15, SP4, SP13 oraz dzieci z Przedszkola Nr 11.
Turniej szachowy rozpoczął się o godzinie 9.00. Młodzi szachiści rozegrali kilka rund i
wyłonili zwycięzców. Puchar wygrali uczniowie SP13.
Drugie miejsce zajęli zawodnicy SP4, trzecie Przedszkole Nr 11, a czwarte miejsce
przypadło dla SP15.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Najlepsi w poszczególnych kategoriach z SP13

Klasy IV
Wyniki:
1. miejsce SP 13
2. miejsce SP 4
3. miejsce Przedszkole nr 11
4. miejsce SP 15

Maciej Małek, Zuzanna Sczyrba

Klasy III
Chrobak Wiktor

Klasy II
Anna Sikora, Kasper Kaliniak

rocznik 2004
Zuzanna Szczecina (kl. II)

„13” już od lat współpracuje z Klubem Szachowym „Silesia”. Chętni uczniowie klas I-VI biorą
udział w zajęciach koła szachowego. W roku
szkolnym organizowane są turnieje szachowe,
w których mogą się zmierzyć z uczniami z innych szkół i zweryfikować swoje umiejętności.
Zajęcia z dziećmi od lat prowadzi pan Tadeusz
Wójcik– wielki pasjonat i wspaniały nauczyciel
gry w szachy.

