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"Jeżeli wybierasz się w p odróż..."
Uczniowie naszej szkoły już od początku 2017 roku bardzo chętnie uczestniczyli w wycieczkach nie tylko o charakterze kulturalnych, lecz również edukacyjnym…
W środę 1 marca 2017 roku uczniowie
uczestniczący w zajęciach fakultatywnych z geografii wzięli udział w serii
otwartych wykładów z cyklu „Ogarnij
Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim”,

W czwartek 23 lutego 2017 roku
uczniowie klas
drugich licem
wzięli udział w
niezwykle bogatej w atrakcje
wycieczce do
Warszawy.
Uczestnicy na
początku wyjazdu zwiedzili
Centrum Nauki Kopernik. Liczne pokazy, eksperymenty oraz warsztaty
wywołały wśród młodych naukowców
z Herberta falę ekscytacji. Dopełnieniem tej swoistej przygody z nauką był
udział w trójwymiarowym pokazie
„Trzeci wymiar życia”, dzięki któremu
które prowadzone były przez wybit- widzowie mogli poczuć się prawdzinych specjalistów z zakresu nauk geo- wymi poszukiwaczami życia pozaziemgraficznych.
skiego.

W sobotę 18 lutego 2017 roku natomiast miłośnicy sztuki teatralnej poznali Vladimira – tytułowego bohatera
spektaklu wyreżyserowanego przez
Jakuba Zubrzyckiego w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Intrygujący tytuł
oraz treść widowiska – czym jest sztuka manipulacji? W jaki sposób można
wpływać na ludzi? – zrobiła na widzach
ogromne wrażenie…
W piątek 20 stycznia 2017 roku zainteresowani uczniowie i nauczyciele
wybrali się do
Teatru Nowego
im. K. Dejmka w Łodzi na spektakl
w reżyserii Pawła Pitery pt. „Przyjazne
dusze” – niepozbawioną czarnego
humoru komedię o niezwykłym powrocie pary małżeńskiej pod postacią
duchów do swego domu, w którym
mieszkają już inni lokatorzy…

Z kalendarza wydarzeń
Od początku 2017 roku braliśmy udział
w takich wydarzeniach, które wpisane
są niejako w kalendarz uroczystości
szkolnych, kościelnych lub związanych
z tradycją…
W piątek 6 stycznia 2017 roku grupa
zainteresowanych uczniów i nauczycieli wzięła udział w tradycyjnym Orszaku Trzech Króli, który przeszedł
ulicami Bełchatowa.
To nie jedyny przemarsz naszych
uczniów i nauczycieli ulicami miasta,
w jakim braliśmy udział. We wtorek
28 lutego 2017 roku uczniowie klas
gimnazjum wzięli udział w korowodzie
ostatkowym - barwnym pochodzie
przebierańców, który jest zaakcentowaniem końca karnawału.

13 stycznia 2017 roku – na 111 dni
przed pierwszym egzaminem maturalnym – uczniowie klas trzecich wzięli
udział w balu studniówkowym. Impreza, będąca czasem nieskrepowanej
i swobodnej zabawy, jest równocześnie początkiem okresu, kiedy maturzyści z coraz większym zniecierpliwieniem czekają na pierwsze majowe
dni…

Nie możemy przy tej okazji zapomnieć
o 14 dniu lutego.
Walentynki to w końcu dzień, podczas
którego zakochani wyznają sobie miłość, obdarowują się prezentami
i pocałunkami. Tego dnia w naszej
szkole było czerwono od serduszek,
apetycznie od słodkich niespodzianek
i radośnie od uśmiechów.

