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Jest taka cierpienia granica...- historia Rutki Laskier Pożegnanie klas maturalnych w Meritum

Dnia 27 kwietnia 2018 nadeszła uroczystość pożegnania
klas maturalnych. Młodsi uczniowie zorganizowali wspaniałe
przedstawienie artystyczne można było zobaczyć występ
wokalny oraz pokaz tańca towarzyskiego przygotowanego
przez uczniów MERITUM. Uroczystość była wzruszająca, a
pożegnanie dało się we znaki wszystkim nawet gronu
pedagogicznemu.

Strona Meritum

26 kwietnia 2018 roku w Siemianowickim Centrum Kultury odbyło się
spotkanie z cyklu”Jest taka cierpienia granica...”, które zostało
zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Meritum.Spotkanie poświęcone było historii Rutki Laskier. W czasie
spotkania można było porozmawiać z wieloma ciekawymi osobami ,
wykłady były przeplatane występami muzycznymi uczennic szkoły.

Strona Meritum
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Dni otwarte Meritum Młodzieżowa Rada Miasta

 Dnia 26 Kwietnia w naszej szkole odbyły się Dni otwarte. Nasi uczniowie
zachęcali gimnazjalistów, aby składali papiery do naszej szkoły.
Przygotowali także na ten dzień wiele atrakcji. Można było brać udział w
różnych konkursach. Na korytarzach można było spotkać naszą maskotkę
szkolną która przy wejściu witała przybywających gości. Gimnazjaliści byli
oprowadzani przez uczniów liceum.

Strona Meritum

Tego samego dnia odbyły się w naszej szkole także w naszej szkole wybory
do Młodzieżowej Rady miasta. Uczniowie poszczególnych klas oddawali
głosy w bibliotece. Uczniowie wybierali jednego kandydata z liceum i jednego
z technikum. Komisja składała się z uczennicy klasy technikum Doroty
Mastalerz oraz uczennic liceum Julii Copik i Weroniki Komar. Po
przeliczeniu głosów komisja ogłosiła wyniki. Radnymi Młodzieżowej Rady
miasta zostały Małgorzata Rupala oraz Marta Sobczyk. 

Strona Meritum
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                                                                                                            Praktyki w Irlandii

Praktyki 2018 IRLANDIA Grupa uczniów wraz z gronem pedagogicznym polecieli samolotem do
Irlandii. Tam mogli rozwijać swoje wybrane zawody szkolne jednocześnie poznając okolice. Mogli
podszlifować język i zawrzeć nowe znajomosci.

Strona Meritum

                                                                                                                  Matura 2018

Matura 2018 rozpoczęła się 4 maja na pierwszy ogień poszedł język polski. 7 maja z matematyka a 8
maja z językiem angielskim. Po przedmiotach obowiązkowych przyszedł czas na rozszerzenie i
matury ustne. Trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów !

nauczyciel
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                                                                                                                   Wolontariat

Dnia 19 Maja uczennice Liceum wzięły udział w otwarciu linarium na Pszczelniku. Można było również
spotkać tam prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha wraz z rodziną. Zadaniem naszych
wolontariuszek było malowanie twarzy dzieciom. W międzyczasie na stadionie na Pszczelniku
odbywały się mecze Footballu Amerykańskiego. Rywalizowały ze sobą drużyny m.in. Rebels z
Katowickiego AWF-u. Pojawiła się również drużyna Cheerleaderek. 

Pszczelnik

                                                                                                              Trochę humoru...
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