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"Jeżeli wybierasz się w p odróż..."
Szkoła to nie tylko uczestnictwo
w lekcjach odbywających się w zamkniętej (acz sympatycznej) przestrzeni szkolnego budynku. Szkoła to
również wycieczki i różnego typu wyjazdy, w trakcie których nie tylko odkryć można nieznane, lecz również
poznać od innej strony siebie, swoich
kolegów i koleżanki oraz nauczycieli.
I właśnie takich wycieczek w ciągu
kilku ostatnich miesięcy było kilka,
każda z nich miała niebanalny program
i każda dostarczyła uczestnikom wielu
niezapomnianych wrażeń.
W
piątek
18 listopada
2016 roku
uczniowie
klas II LO
uczestniczący w zajęciach fakultatywnych z geo-

grafii wzięli udział w Wielkiej Lekcji
Geografii, która zorganizowana była
w ramach 18. Explorers Festival
w Łodzi. Nasi uczniowie uczestniczyli
w bardzo bogatym programie wykładów i wizualizacji, na który składały się
m. in.: wykłady na temat Alaski, najwyżej wzniesionych obszarów Ziemi,
czy też ekstremalnego środowiska
strefy międzyzwrotnikowej.
We
wtorek
22
listopada
uczniowie klas
IALO i IIALO
wybrali się do
Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl pt. "Sen nocy (nie)letniej", który
w nowoczesny sposób przedstawiał
miłosną historię napisaną kilkaset lat
temu przez wybitnego dramaturga
Wiliama Szekspira.

Tańce, hulanki, swawole…
Dzień Marchewki
W piątek 18 listopada 2016 roku
uczniowie
klas
1AG i 2AG przy
współpracy opiekunek Samorządu Szkolnego – pani
Elżbiety Wichlińskiej – Stańczyk i pani
Joanny Prasol, zorganizowali akcję pod
hasłem
„Dzień Marchewki”. Marchewkowa akcja okazała się świetną
promocją zdrowego żywienia, o czym
świadczy fakt zjedzenia dużej ilości
marchewki przez uczniów i nauczycieli
oraz różnorodność strojów, fryzur,

znaczków i tatuaży z marchewką w roli
głównej, które można było zobaczyć na
korytarzach naszej szkoły
Nocny maraton filmowy
W nocy z piątku na sobotę 18 na 19
listopada, uczniowie klasy 2AG uczestniczyli w Klasowym Maratonie Filmowym. To nocne spotkanie było okazją
nie tylko do obejrzenia we wspólnym
gronie ulubionych filmów, lecz również
do spędzenia czasu w warunkach innych niż zwykle. Prawie wszyscy wytrwali do końca ostatniego filmu, który
skończył się o godz. 6 rano.

Piątek 2 grudnia 2016 roku był dniem,
w którym uczniowie klasy IIA LO wybrali się do Warszawy na Targi Uczelni
Brytyjskich zorganizowane przez British Council. Uczestnicy wycieczki mieli
okazję wziąć udział w konferencji prasowej, porozmawiać z przedstawicielami uniwersytetów z Wielkiej Brytanii,
zdobyć wiele cennych informacji na
temat studiowania w tym kraju oraz
podszkolić swoje umiejętności podczas
warsztatów językowych.
Kolejnym ciekawym punktem wycieczki było Muzeum Narodowe. Młodzi
turyści obejrzeli tam obrazy tematycznie związane z twórczością Henryka
Sienkiewicza (m.in. "Bitwę pod Grunwaldem" Jana Matejki) oraz wysłuchali
fragmentów utworów inspirowanych
malarstwem.
Dyskoteka andrzejkowa
W piątek 25 listopada
2016 roku w auli naszej
szkoły odbyła się dyskoteka, która związana była z przypadającym na 30 listopada dniem św. Andrzeja. Impreza, zorganizowana przez
Samorząd Szkolny i jego opiekunów,
nie mogła obyć się bez tradycyjnych
wróżb, czarów i przepowiedni.
Zabawa spotkała się z ogromnym odzewem uczniów naszej szkoły, którzy
do samego końca imprezy (17.0020.00) nie schodzili z parkietu. I był to
z pewnością wstęp do kolejnych dyskotek, które zorganizowane będą już
w niedalekiej przyszłości.

W zdrowym ciele zdrowy duch!
Jednym z priorytetów, jakimi kieruje
się szkoła kształcąc młodzież jest
wspieranie jej pełnego rozwoju
w zakresie zdrowia oraz pomoc
w związku z zagrożeniami płynącymi
zewsząd. Dlatego też w ciągu kilku
ostatnich miesięcy uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w wielu spotkaniach o charakterze profilaktycznym.
Ciekawym przedsięwzięciem, w którym wzięli udział uczniowie Herberta,
były II Jesienne Spotkania Młodych
Krwiodawców - zawody sprawnościowe, na które składały się dwa bloki:
I – to konkurencje zręcznościowe,
II- wyścigi rzędów. Mimo kontuzji
jednego z uczestników grupa świetnie

sobie radziła i z pewnością w czasie
kolejnych tego typu zawodów staną
na podium.
Bardzo ciekawą inicjatywą wykazała
się uczennica klasy IIIA LO - Aleksandra
Wdowiak, która 1 grudnia oraz
w dniach poprzedzających tę datę
spotkała się na godzinach wychowawczych ze swoimi kolegami z klas licealnych by zaprezentować krótki wykład
na temat profilaktyki HIV/AIDS. Akcja
ta związana była ze Światowym Dniem
Walki z AIDS, który przypada właśnie
1 grudnia.
W czasie tych niecodziennych spotkań
Ola przedstawiła kilka postaci związanych z show-biznesem, które zmarły

w wyniku AIDS, dokonała krótkiej
prezentacji na temat wirusa HIV, jak
również wciągnęła widzów w dyskusję
na temat faktów i mitów związanych
z tym wirusem.
6 grudnia 2016 roku natomiast
uczniowie klas 2AG i 2BG wzięli udział
w spotkaniu z funkcjonariuszem Straży
Miejskiej. Temat spotkania był z pewnością intrygujący, ponieważ dotyczył
alkoholu i uzależnień oraz zagrożeń
z nimi związanych. Celem zajęć było
ukazanie szkód ponoszonych przez
młodych ludzi pijących alkohol i sięgających po narkotyki oraz wyposażenie
młodych ludzi w wiedzę o naturze
choroby alkoholowej.

