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Biwak integracyjny
Piątek 15 września 2017 roku był dla
naszej szkoły niezwykle ważny. Wtedy
właśnie nasza mała herbertowska
społeczność wybrała się na biwak
integracyjny do ośrodka „Przy Paty-

kach” w Kolonii Łobudzice. Wyjazd
udał się znakomicie: były gry i zabawy
na świeżym powietrzu, coroczny turniej międzyklasowy w przeciąganiu
liny, pieczenie kiełbasek, pyszna pizza

oraz świetnie spędzone kilka godzin,
podczas których wszyscy zapomnieli
na chwilę o nauce a skupili się na zabawie i poznawaniu nowych ludzi oraz
pogłębianiu już istniejących przyjaźni.

Salon Maturzystów‘ 2017
We wtorek 26 września 2017 roku
uczniowie klas maturalnych: klas IIIA
LO i IIIB LO, pod opieką wychowawczyń: pani Ewy Tomassy i pani Magdaleny Kapsy – Olejnik, wybrali się do
Łodzi na coroczne targi edukacyjne,
skierowane do uczniów ostatnich klas

szkół ponadgimnazjalnych - „Salon
Maturzystów’ 2017”. Przyszli abiturienci naszej szkoły wzięli udział
w wielu spotkaniach i warsztatach,
które pozwoliły im bliżej poznać zasady i procedury związane z egzaminem
maturalnym. Ponadto mieli możliwość

poznania ofert wielu
wyższych uczelni, nie
tylko z Łodzi, lecz również z innych dużych
miast, w których znajdują się najbardziej
popularne
uczelnie.

„Drzewko za makulaturę”
W sobotę 30 września 2017 roku
uczniowie, dla których ważna jest
ochrona środowiska i ekologia, wzięli
udział w ekologicznej akcji pod hasłem
„Drzewko za makulaturę” organizowa-

nej po raz ósmy przez Starostwo Powiatowe. Celem akcji było zebranie jak
największej ilości makulatury oraz
posadzenie „w zamian” kilkudziesięciu
drzewek. Była to nie tylko świetna

lekcja ekologii, lecz również współpracy z organizacjami lokalnymi oraz znakomity moment na poznanie nowych
ludzi i zintegrowanie się z kolegami
z „Herberta”.

Eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze
Mimo, iż zaczął się
niedawno rok szkolny,
nasi uczniowie nie
próżnują. Swoją przygodę z nauką rozpoczęli
od doświadczeń biologicznych i chemicznych.
Podczas zajęć fakultatywnych z przyrody, pod kierunkiem pana Sławomira
Marczaka, uczniowie klas drugich liceum wcielili się w role naukowców.
Temat zajęć brzmiał „Metoda naukowa i wyjaśnienie świata” a uczniowie,

wykonując doświadczenia, mieli doko- skiej, wzięli udział w lekcji terenowej
nać analizy swoich czynności: wskazać – poszukując oznak przyrody w parku
problem badawczy, podać hipotezę, miejskim zapoznali się z podstawami
cel badania oraz wyciągnąć wnioski ekologii i ochrony środowiska.
z wyników doświadczenia.

Natomiast uczniowie klasy 3BG pod
kierunkiem pani Magdaleny Turlej-

