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Wydarzenia szkolne z ostatnich dni!
Koszykówka chłopców, finał Góry
Grosza i VII Tydzień Wolontariatu.

Zrób to sama! Makijaż
sylwestrowy!

Kawiarenka charytatywna dla
psiej chaty!

Sprawdź co mówią gwiazdy na
temat Twojego życia w roku 2018!

pierniki

kawiarenkameritum

makijaż

                          Kącik rozrywkowy
 
     REBUSY, DOWCIPY, ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE...

                     Duża dawka śmiechu i pomoc gwarantowana!

Trudno wyobrazić sobie Święta bez korzennego
zapachu piernika w całym domu, dlatego podzielimy

się z wami przepisem na pyszne świąteczne pierniczki i
ciasteczka!
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ŚWIĘTA JUŻ TUŻ TUŻ!

Święta Bożegonarodzenia zbliżają się wielkimi krokami, jednak czy zadaliśmy sobie kiedykolwiek pytanie skąd pojawiły się
niektóre zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe? W tradycji chrześcijańskiej jest to święto upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa. To stała uroczystość liturgiczna przypadająca na dzień  25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem
trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele rzymskokatolickim jest to święto
nakazane. Jednakże w Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego (tzw. Kościoły wschodnie,
głównie Cerkiew greckokatolicka i Kościół prawosławny), Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn.
obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego.
Zwyczaje bożonarodzeniowe:
Do starych rytuałów bożonarodzeniowych należy od XVI wieku przybieranie choinki. Jodła, która także w zimie zachowuje swój
zielony strój, jest starym symbolem boskiej siły życiowej, niezwyciężonej także przez zimowe mrozy. W tradycji chrześcijańskiej
wiecznie zielone, a zarazem świecące drzewko ma wprowadzić do domów Chrystusa i przegnać wszelkie demony strachu,
wrogości i zazdrości. Pośród mroźnej i ciemnej zimy pragnie wnieść w nasz świat ciepło i światło.
Słowo opłatek wywodzi się z języka łacińskiego - oblatum i oznacza dar ofiarny. Jest to bardzo cienki, biały płatek chleba.
Wypieka się go tak jak chleb, z białej mąki i wody, jednak w odróżnieniu od tradycyjnego pieczywa, bez dodatku drożdży. Dziś
nikt nie wyobraża sobie, żeby wigilia nie zaczęła się od tego symbolicznego rytuału, jakim jest dzielenie się opłatkiem.
Siano wielu współczesnym kojarzy się ze żłóbkiem, w którym Maryja złożyła nowo narodzonego Jezusa. Wigilijny zwyczaj
kładzenia sianka pod obrusem ma jednak korzenie pogańskie. Do dziś jest nie tyle symbolem, co – niewinnym dziś –
zabobonem. Większość z nas pod wigilijnym obrusem kładzie sianko.
Również w ZSTiO "Meritum" panuję świąteczna atmosfera pełna ciepła i pogody ducha. Życzymy wszystkim spokojnych i
radosnych Świąt Bożegonarodzenia spędzonych w rodzinnym gronie oraz aby przyszły rok był jeszcze lepszy niż tegoroczny. :)

Aleksandra Bałaj

2LO 2LO 2LOOla Bałaj Ola Bałaj Ola Bałaj
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Dowcipy:

KĄCIK ROZRYWKOWY :)

Życzenia Bożonarodzeniowe.
 

1. W noc wigilijną, w blasku świec,
melodia kolęd płynie w mrok,

niech ci przyniesie radości moc
i wiele szczęścia w Nowy Rok!

2. Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok

będzie lepszy niż ten, który właśnie mija
3. Niech szacunek świata skronie Wasze oplecie,

niech Wam samo szczęście Pan Bóg da na świecie,
niech Rok po Roku upływa Wam w słodyczy.

Cudownych, prawdziwie rodzinnych świąt,
opromienionych blaskiem Gwiazdy Betlejemskiej

całej rodzinie życzy…
4. W tym świątecznym nastroju składamy Państwu

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2018 Rok.
5. Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,

pomyślnego Nowego Roku,
a także wielu miłych chwil

spędzonych w gronie najbliższych

Aleksandra Bałaj

2LO

                   
                    Dowcipy:

1. Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci
coś ofiarować pod choinkę. - Nie trzeba,
syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność,
to popraw swoją jedynkę z matematyki. - Za
późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
2. Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy
wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża: -
Czy zabiłeś już karpia? - Tak, utopiłem go.
3. Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty
na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich
mówi: - Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. -
Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz
mi za co dziękować. - Wiem, ale mama mi
kazała.

Aleksandra Bałaj

Ola Bałaj
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SPRAWDŹ, CO CIĘ CZEKA W NASTĘPNYM ROKU ! 

2LO

 2018 rok jest przede
wszystkim czasem, w
którym najwięcej do

powiedzenia będą mieli
ludzie o szlachetnych

sercach oraz niezwykle
uzdolnionych umysłach.

Nadszedł czas na
pogłębianie wiedzy

związanej z osobistym
rozwojem duchowym

oraz uniwersalną
duchowością. Nie
czekaj tylko czym

prędzej sprawdź co
może wydarzyć się w
nadchodzącym roku,

jakie niebezpieczeństwa
przetną ścieżkę twojego

losu.
Aleksandra Bałaj

Ola Bałaj
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kajarojek

Pierwsze co musisz zrobić to przygotować oko do wykonania makijażu. Nałóż bazę pod cienie lub jeśli jej nie masz to
spokojnie możesz użyć korektora przeznaczonego pod oczy i lekko go przypudrować (działa tak samo). Dla ułatwienia
możesz przykleić taśmę klejącą (tak jak na zdjęciach), wtedy nie musisz się martwić, że coś Ci się rozmaże.  
Kaja Rojek

1. Nałóż ruchem rozcierającym w kącik zewnętrzny i
załamanie powieki delikatne brązowe cienie. W ten sposób
wykonturujesz oko, przez co będzie Ci łatwiej w kolejnych
etapach makijażu.

kajarojek

2. W kolejnym kroku stopniowo przyciemniaj zewnętrzny
kącik i załamanie, używając coraz ciemniejszych odcieni
brązu i czerni. Z każdym kolejnym dodaniem koloru
zjeżdżaj pędzelkiem coraz dalej załamania, kierując się w
dół. Wzdłuż linii rzęs precyzyjnym pędzelkiem nanieś
czarny cień, by optycznie pogrubić i zagęścić rzęsy.

kajarojek

3. Teraz najtrudniejsza część makijażu, ale spokojnie - do
zrobienia. Weź płaski najlepiej ścięty na prosto pędzelek i
nałóż na jego czubek korektor pod oczy. Następnie
postaraj się wyrysować półksiężyc na powiece,
zaczynając od kącika wewnętrznego (tak jak na zdjęciu).
Powstanie Ci wtedy tzw. odcięcie charakterystyczne dla
hitowego cut crease.

kajarojek

4. Następnie weź płaski zmoczony pędzelek i nałóż na niego iskrzące
cienie lub rozświetlacz, albo jeśli masz to świetnie nada się brokat
kosmetyczny. Postaraj się przenieść świecący produkt na obszar z
korektorem. Jeśli jednak pędzelek nie daje rady, to spokojnie możesz
użyć palców. Wtedy pędzelkiem możesz tylko nakładać ewentualne
poprawki przy odcięciu. 
Teraz pozostało Ci tylko wykończyć makijaż, zdejmij taśmę i
proponujemy rozświetlenie łuku brwiowego i wewnętrznego kącika
jasnym cieniem i niewielką ilością rozświetlacza oraz nałożenie
precyzyjnym pędzelkiem na dolną powiekę ciemnych cieni dla
połączenia się górnej powieki z dolną. Dodaj tusz i ciesz się swoim
makijażem sylwestrowym. Miłej zabawy!kajarojek

2lo
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KOLEJNA EDYCJA GRY TERENOWEJ W MERITUM!

W Halloween szkoła została zaklęta, a uczniowie wieczorną piątkowa
porą, rozwiązując kolejne zagadki zdjęli urok z Meritum. Niedługo
później pełni energii gracze mieli okazję przypomnieć sobie treść

lektury gimnazjalnej Aleksandra Fredry "Zemsta". Gra terenowa na
bardzo wysokim poziomie została zorganizowana ponownie przez klasę
3cT, 4aT, 4bT oraz debiutantów z klasy 1LO. Śmiechu było co nie miara,

wszyscy uczestnicy wspólnymi siłami starali się pojednać Cześnika i
Rejenta. Integracja oraz nauka poprzez zabawę bardzo się wszystkim
spodobała i uczestnicy nie ukrywają, że czekają na kolejną "rundę", a

aktorzy obiecują kolejne tego typu atrakcje. 
Kaja Rojek

kajarojek kajarojek2lo 2lo
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A jak działa się nasz wolontariat?

MIKOŁAJ W MERITUM 
 6 grudnia w naszej szkole zawitał Święty Mikołaj ze swoim

reniferem, elfami i ślicznymi aniołkami. Nasi grzeczni
uczniowie dostali słodkie prezenty w czasie gdy pilnie

siedzieli nad książkami. Uczniowie byli zwolnieni z
obowiązującego stroju w naszej szkole jeżeli mieli na

sobie świąteczny akcent. Nasze Meritowskie sanie
doleciały również do dzieci z przedszkola nr 20 oraz nr 9,
aniołki bawiły się z przedszkolakami a Mikołaj rozdawał

prezenty wszystkim grzecznym dzieciom i wspólnie
śpiewali świąteczne utwory. Mikołajki, to polska nazwa

święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry,
obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do

XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od
pracy.

Alicja Rybczuk

alicjarybczuk

KAWIARENKA CHARYTATYWNA
DLA PSIAKÓW!

Dnia 15.12 br. w naszej szkole odbyła się
kawiarenka na rzecz Zwierząt Psia Chata w
Chorzowie. Wolontariuszki Jessika, Ania,

Martyna, Paulina i Julia zbierane pieniążki z
ciast, herbat, babeczek przekazą na

schronisko, aby zwierzatka mogły przeżyć
mroźna zimę.

Wiktoria Piechaczek

wiktoriapiechaczek

2lo

2lo
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FINAŁ VII TYGODNIA WOLONTARIATU!

8 grudnia odbył się VII Świąteczny Kiermasz Rodzinny. W tym dniu
zebrała się cała załoga Meritum, nauczyciele uczniowie, rodziny,

przyjaciele i absolwenci naszej szkoły. Atmosferę w Meritum opanowało
ciepło i miła rodzinna atmosfera. Wszyscy zajadaliśmy świąteczne

przysmaki, popijając aromatyczną kawą przy której mogliśmy
wsłuchiwać się w kolędy w wykonaniu naszych zdolnych absolwentów.

Alicja Rybczuk

alicjarybczuk

alicjarybczuk alicjarybczuk

2lo

2lo 2lo
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Nicole Wochnik

Nicole Wochnik

Przepis na świąteczne pierniki:                      
Składniki: 1 i 1/2 szklanki miodu 3/4 kostki
masła (ok. 150 g) lub wegańskiej margaryny
2/3 szklanki cukru ok. 500–550 g mąki
pszennej 20 g przyprawy do piernika 1
łyżeczka sody lub proszku do pieczenia 2
jajka

                                                                   
Przygotowanie: Masło lub margarynę
roztapiamy i studzimy. Wszystkie składniki
umieszczamy w do dużej misce i wyrabiamy
ręcznie lub mikserem. Masa może pozostać
nieco klejąca. Ciasto rozwałkowujemy na
grubość ok. 4-5 mm, podsypując mąką, aby
nie przywierało do blatu. Pierniki wykrawamy
foremkami i układamy na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Pieczemy przez ok. 8-
10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 ° C.
Studzimy i dekorujemy według upodobań.

Nicole Wochnik

Przepis na tradycyjne świąteczne ciasteczka:

Składniki: - 250 g masła, 250 g cukru,          
pół kg mąki, 4 jaja,                                        
ćwierć łyżeczki proszku do pieczenia , skórka
otarta z cytryny, opakowanie cukru
waniliowego.

                                                                                      
Przygotowanie: Wymieszaj wszystkie
składniki w dużej misce. Odstaw ciasto na
chwilę do lodówki. Potem rozwałkuj ciasto i
wykruj foremką wybrane formy. Piekarnik
nagrzej do 200°C, ciasteczka rozłóż na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.
Ciasteczka są gotowe po 10-15 minutach.
Można je polukrować, polać czekoladą lub
ozdobić cukrowymi perełkami oraz innymi
dodatkami, które możesz kupić w sklepie.

2LO

2LO
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Wydarzenia w Meritum!

martynawolff

martynawolff

GÓRA GROSZA!

7 grudnia 2017 roku ZSTiO Meritum
zaangażowało się w kolejną edycję Góry
Grosza. Szkoła uzbierała prawie 29  kg

monet! Klasą, która najlepiej spisała się i
przyniosła najwięcej „miedziaków” jest 2LO,

której udało się zebrać aż 5,9 kg. Zaraz po
klasie 2LO najwięcej monet zebrała kl. 3bT.
Dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie

oraz zapraszamy do akcji w następnym roku
;)

Martyna Wolff

ZAWODY KOSZYKÓWKI
CHŁOPCÓW!

W środę, 13 grudnia drużyna chłopców
naszej szkoły, zacięcie walczyła z innymi

zespołami. Chłopcy w grze świetnie pokazali
swój profesjonalizm oraz niesamowite

umiejętności. Do zawodów, naszą drużynę
przygotowała P. Joanna Drabik-Nos. 

Zespołowi udało się zdobyć 3 miejsce!
Gratulacje!

Martyna Wolff

2lo

2lo
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VII TYDZIEŃ WOLONTARIATU!

W Meritum odbywał się tydzień wolontariatu. 5 grudnia 2017 miała miejsce gala
Siemianowickich Barw Wolontariatu w  Parku Tradycji. Gala była wyjątkowa dla wolontariuszy
klubu Merit, ponieważ odebrali pierwszą nagrodę, w konkursie Wolontariusza Roku, za pracę
w projekcie Polichrom. Ten tydzień można nazwać, tygodniem pełnym wrażeń. Wolontariusze
i nie tylko wspierali Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży- celem tej akcji, było zbieranie
papierowych gazet, ręczników, karm dla kotów itd. Następną akcją był Opatrunek na ratunek
polegała na wspieraniu misyjnych przychodni w Afryce. Uczniowie przynosili środki
opatrunkowe. I tym razem wszyscy spisali się świetnie! Wolontariusze Klubu Młodych
Wolontariuszy Merit zajęli się również ptakami, w ogrodzie szkolnym wolontariusze
porozwieszali wiele smakołyków dla  ptaków. 
Wolontariusze naszej szkoły brali udział jeszcze w wielu innych akcjach, lecz te są opisane
również  w innych  artykułach.   

Martyna Wolff                                                                                          

martynawolff 2lo
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	1. W noc wigilijną, w blasku świec,
	melodia kolęd płynie w mrok, niech ci przyniesie radości moc i wiele szczęścia w Nowy Rok! 2. Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija 3. Niech szacunek świata skronie Wasze oplecie, niech Wam samo szczęście Pan Bóg da na świecie, niech Rok po Roku upływa Wam w słodyczy. Cudownych, prawdziwie rodzinnych świąt, opromienionych blaskiem Gwiazdy Betlejemskiej całej rodzinie życzy… 4. W tym świątecznym nastroju składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2018 Rok. 5. Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślnego Nowego Roku, a także wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych
	SPRAWDŹ, CO CIĘ CZEKA W NASTĘPNYM ROKU !


	2018 rok jest przede wszystkim czasem, w którym najwięcej do powiedzenia będą mieli ludzie o szlachetnych sercach oraz niezwykle uzdolnionych umysłach. Nadszedł czas na pogłębianie wiedzy związanej z osobistym rozwojem duchowym oraz uniwersalną duchowością. Nie czekaj tylko czym prędzej sprawdź co może wydarzyć się w nadchodzącym roku, jakie niebezpieczeństwa przetną ścieżkę twojego losu.
	Pierwsze co musisz zrobić to przygotować oko do wykonania makijażu. Nałóż bazę pod cienie lub jeśli jej nie masz to spokojnie możesz użyć korektora przeznaczonego pod oczy i lekko go przypudrować (działa tak samo). Dla ułatwienia możesz przykleić taśmę klejącą (tak jak na zdjęciach), wtedy nie musisz się martwić, że coś Ci się rozmaże.   Kaja Rojek
	1. Nałóż ruchem rozcierającym w kącik zewnętrzny i załamanie powieki delikatne brązowe cienie. W ten sposób wykonturujesz oko, przez co będzie Ci łatwiej w kolejnych etapach makijażu.
	2. W kolejnym kroku stopniowo przyciemniaj zewnętrzny kącik i załamanie, używając coraz ciemniejszych odcieni brązu i czerni. Z każdym kolejnym dodaniem koloru zjeżdżaj pędzelkiem coraz dalej załamania, kierując się w dół. Wzdłuż linii rzęs precyzyjnym pędzelkiem nanieś czarny cień, by optycznie pogrubić i zagęścić rzęsy.
	3. Teraz najtrudniejsza część makijażu, ale spokojnie - do zrobienia. Weź płaski najlepiej ścięty na prosto pędzelek i nałóż na jego czubek korektor pod oczy. Następnie postaraj się wyrysować półksiężyc na powiece, zaczynając od kącika wewnętrznego (tak jak na zdjęciu). Powstanie Ci wtedy tzw. odcięcie charakterystyczne dla hitowego cut crease.

	KOLEJNA EDYCJA GRY TERENOWEJ W MERITUM!
	W Halloween szkoła została zaklęta, a uczniowie wieczorną piątkowa porą, rozwiązując kolejne zagadki zdjęli urok z Meritum. Niedługo później pełni energii gracze mieli okazję przypomnieć sobie treść lektury gimnazjalnej Aleksandra Fredry "Zemsta". Gra terenowa na bardzo wysokim poziomie została zorganizowana ponownie przez klasę 3cT, 4aT, 4bT oraz debiutantów z klasy 1LO. Śmiechu było co nie miara, wszyscy uczestnicy wspólnymi siłami starali się pojednać Cześnika i Rejenta. Integracja oraz nauka poprzez zabawę bardzo się wszystkim spodobała i uczestnicy nie ukrywają, że czekają na kolejną "rundę", a aktorzy obiecują kolejne tego typu atrakcje.
	A jak działa się nasz wolontariat?
	MIKOŁAJ W MERITUM
	6 grudnia w naszej szkole zawitał Święty Mikołaj ze swoim reniferem, elfami i ślicznymi aniołkami. Nasi grzeczni uczniowie dostali słodkie prezenty w czasie gdy pilnie siedzieli nad książkami. Uczniowie byli zwolnieni z obowiązującego stroju w naszej szkole jeżeli mieli na sobie świąteczny akcent. Nasze Meritowskie sanie doleciały również do dzieci z przedszkola nr 20 oraz nr 9, aniołki bawiły się z przedszkolakami a Mikołaj rozdawał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom i wspólnie śpiewali świąteczne utwory. Mikołajki, to polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy.

	KAWIARENKA CHARYTATYWNA DLA PSIAKÓW!
	Dnia 15.12 br. w naszej szkole odbyła się kawiarenka na rzecz Zwierząt Psia Chata w Chorzowie. Wolontariuszki Jessika, Ania, Martyna, Paulina i Julia zbierane pieniążki z ciast, herbat, babeczek przekazą na schronisko, aby zwierzatka mogły przeżyć mroźna zimę.

	FINAŁ VII TYGODNIA WOLONTARIATU!
	8 grudnia odbył się VII Świąteczny Kiermasz Rodzinny. W tym dniu zebrała się cała załoga Meritum, nauczyciele uczniowie, rodziny, przyjaciele i absolwenci naszej szkoły. Atmosferę w Meritum opanowało ciepło i miła rodzinna atmosfera. Wszyscy zajadaliśmy świąteczne przysmaki, popijając aromatyczną kawą przy której mogliśmy wsłuchiwać się w kolędy w wykonaniu naszych zdolnych absolwentów.
	Przepis na świąteczne pierniki:
	Składniki: 1 i 1/2 szklanki miodu 3/4 kostki masła (ok. 150 g) lub wegańskiej margaryny 2/3 szklanki cukru ok. 500–550 g mąki pszennej 20 g przyprawy do piernika 1 łyżeczka sody lub proszku do pieczenia 2 jajka
	Przygotowanie: Masło lub margarynę roztapiamy i studzimy. Wszystkie składniki umieszczamy w do dużej misce i wyrabiamy ręcznie lub mikserem. Masa może pozostać nieco klejąca. Ciasto rozwałkowujemy na grubość ok. 4-5 mm, podsypując mąką, aby nie przywierało do blatu. Pierniki wykrawamy foremkami i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez ok. 8-10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 ° C. Studzimy i dekorujemy według upodobań.
	Przepis na tradycyjne świąteczne ciasteczka:
	Składniki: - 250 g masła, 250 g cukru,           pół kg mąki, 4 jaja,                                         ćwierć łyżeczki proszku do pieczenia , skórka otarta z cytryny, opakowanie cukru waniliowego.
	Przygotowanie: Wymieszaj wszystkie składniki w dużej misce. Odstaw ciasto na chwilę do lodówki. Potem rozwałkuj ciasto i wykruj foremką wybrane formy. Piekarnik nagrzej do 200°C, ciasteczka rozłóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasteczka są gotowe po 10-15 minutach. Można je polukrować, polać czekoladą lub ozdobić cukrowymi perełkami oraz innymi dodatkami, które możesz kupić w sklepie.

	SMACZNEGO!
	Wydarzenia w Meritum!
	GÓRA GROSZA!
	7 grudnia 2017 roku ZSTiO Meritum zaangażowało się w kolejną edycję Góry Grosza. Szkoła uzbierała prawie 29  kg monet! Klasą, która najlepiej spisała się i przyniosła najwięcej „miedziaków” jest 2LO, której udało się zebrać aż 5,9 kg. Zaraz po klasie 2LO najwięcej monet zebrała kl. 3bT. Dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie oraz zapraszamy do akcji w następnym roku ;)

	ZAWODY KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW!
	W środę, 13 grudnia drużyna chłopców naszej szkoły, zacięcie walczyła z innymi zespołami. Chłopcy w grze świetnie pokazali swój profesjonalizm oraz niesamowite umiejętności. Do zawodów, naszą drużynę przygotowała P. Joanna Drabik-Nos.  Zespołowi udało się zdobyć 3 miejsce! Gratulacje!

	VII TYDZIEŃ WOLONTARIATU!
	W Meritum odbywał się tydzień wolontariatu. 5 grudnia 2017 miała miejsce gala Siemianowickich Barw Wolontariatu w  Parku Tradycji. Gala była wyjątkowa dla wolontariuszy klubu Merit, ponieważ odebrali pierwszą nagrodę, w konkursie Wolontariusza Roku, za pracę w projekcie Polichrom. Ten tydzień można nazwać, tygodniem pełnym wrażeń. Wolontariusze i nie tylko wspierali Ośrodek Rehabilitacji Jeży Jerzy dla Jeży- celem tej akcji, było zbieranie papierowych gazet, ręczników, karm dla kotów itd. Następną akcją był Opatrunek na ratunek polegała na wspieraniu misyjnych przychodni w Afryce. Uczniowie przynosili środki opatrunkowe. I tym razem wszyscy spisali się świetnie! Wolontariusze Klubu Młodych Wolontariuszy Merit zajęli się również ptakami, w ogrodzie szkolnym wolontariusze porozwieszali wiele smakołyków dla  ptaków.  Wolontariusze naszej szkoły brali udział jeszcze w wielu innych akcjach, lecz te są opisane również  w innych  artykułach.
	Martyna Wolff


