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Balonowa siatkówka, czyli biwak integracyjny 2016
W sobotę 17 września 2016 roku
uczniowie ZSiPO BSTO im. Z. Herberta
w Bełchatowie, wraz z wychowawcami
i Dyrekcją, wybrali się do ośrodka
konferencyjno – szkoleniowego „Przy
Patykach” w Kolonii Łobudzice, by
dokonać tradycyjnych otrzęsin – symbolicznego przyjęcia uczniów klas
pierwszych w poczet herbertowskiej
społeczności. Ponadto wyjazd miał na
celu bliższe poznanie nowych kolegów
i koleżanek oraz wspólne spędzenie
sobotniego przedpołudnia.
Pierwszym i najważniejszym punktem
programu były otrzęsiny, na które
wszystkie pierwszaki czekały z niecierpliwością i obawą. Przygotowana przez
uczniów starszych klas „uroczystość”
okazała się znakomitą zabawą. Tor
przeszkód, malowanie twarzy, „mleczna sztafeta” i konkurs wiedzy o szkole

i nauczycielach to kilka punktów programu otrzęsinowego. Najbardziej
atrakcyjnym punktem programu okazała się jednak gra w siatkówkę balonami wypełnionymi wodą. Reprezentanci drużyn z klas 1AG i 1BG długo
walczyli o zwycięstwo bohatersko
łapiąc balony w przygotowane do tego
celu ręczniki. Zabawę mieli nie tylko
uczestnicy tej konkurencji, lecz również widzowie, którzy dopingowali
obie drużyny.
Dopełnieniem znakomitego integracyjnego wyjazdu było pieczenie kiełbasek, poczęstunek w postaci pysznej
pizzy oraz możliwość udziału w wielu
oryginalnych konkurencjach i zabawach.
Biwak, jak co roku, okazał się świetną
propozycją integrującą naszą małą
herbertowską społeczność. Uczestnicy

O krwi i krwiodawstwie słów kilka
– spotkanie z przedstawicielką Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
W środę 21 września 2016 roku
uczniowie klas III A LO i III B LO wzięli
udział w niecodziennym spotkanku.
Organizator tego wydarzenia – pani
Magda Turlejska – zaprosiła do naszej
szkoły przedstawicielkę Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które mieści się w Łodzi. Głównym tematem spotkania był dar krwi,
a więc prelekcja na temat roli jaką
pełni krew w każdym organizmie.
Prowadząca wykład omówiła najważniejsze funkcje, jakie pełni ta płynna
tkanka w organizmie oraz zaprezentowała pokaz slajdów związany z tematem. Wiele uwagi prowadząca spo-

wrócili do Bełchatowa pełni radości,
wielu wrażeń oraz nowych znajomości
zawiązanych podczas wyjazdu.

P.S. Reprezentacja nauczycieli nieznacznie przegrała z drużyną uczniów
turniej w przeciąganiu liny.
Był to, jak zwykle, pasjonujący pojedynek, który, mimo przegranej, przyniósł
belfrom satysfakcję. Potwierdził bowiem, że uczniowie ZSiPO BSTO
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie
są nie tylko świetni w potyczkach intelektualnych, lecz również w zawodach
sportowych.

tkanie pani
edukator
poświęciła

krwiodawstwu i krwiolecznictwu zwracając się do młodych ludzi, którzy mogą być w przyszłości dawcami tego
cennego daru życia. Skupienie, z jakim
tę prelekcję oglądali uczniowie naszej
szkoły potwierdziło, że pewnie wielu
z nich zgłosi się do centrum krwiodawstwa by podzielić się tym, czego nic
i nikt nie może zastąpić…

Konkurs fotograficzny
- I miejsce
Mamy kolejny sukces fotograficzny.
W konkursie "Lato złapane w obiektyw", którego organizatorem było
starostwo powiatowe, najwyższą
ocenę komisji konkursowe otrzymała fotografia Mateusza Zawiasy
z kl.3B naszego liceum.
Nasze gratulacje!!!

