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"W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do
samego końca."
                                                                        Paulo Coelho
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Wakacje...

To zawsze bardzo długo
wyczekiwany czas dla
uczniów, dwa miesiące
odpoczynku od nauki,
nadmiaru testów oraz
stresu. Beztroski okres
pełen atrakcji, wysokich
temperatur, poznawania
nowych przyjaciół i
spędzania czasu z
poznanymi wcześniej. To
pora, która otwiera kolejny
okres w naszym życiu, bo
po tych dwóch miesiącach
udajemy się do kasy wyżej.
Po wakacjach pozostają
wspomnienia, które zostają
z nami na wiele lat.
Czasem i na zawsze. Każdy
z nas spędza wakacje w
inny sposób. Są to wyjazdy
w góry, nad morze lub za
granicę, a czasem pobyt u
ukochanej babci.

Możliwości jest wiele, ale to
gdzie spędzimy wakacje,
jest najmniej istotne. Ważne,
żeby dany nam czas
wykorzystać jak najlepiej. 

Teraz rozpoczynamy nowy
rozdział, nowy rok szkolny.
Reszta pozostanie w
naszych wspomnieniach…
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Wakacje za nami i musimy, niestety,
zaakceptować fakt, że to już wrzesień. Dzień
rozpoczęcia nowego roku szkolnego nadszedł
nieubłaganie. 

Pierwszego września o 9.00 wszyscy uczniowie
XX Liceum Ogólnokształcącego zebrali się na sali
gimnastycznej. Wtedy to Pani Dyrektor, Elżbieta
Nowicka, przedstawiła klasy, wychowawców,
grono pedagogiczne i przekazała informacje
dotyczące funkcjonowania szkoły. 

Po akademii uczniowie rozeszli się do klas i
spotkali z wychowawcami. Oprócz zapoznania
się ze statutem szkoły, systemem
oceniania,planem lekcji, były też rozmowy i
wakacyjne wspomnienia. 
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           Integracja klas pierwszych

Tradycją naszej szkoły jest coroczna integracja
klas pierwszych. W tym roku szkolnym, w dniu 8
września 2016 r., wszyscy nowo przyjęci
uczniowie wraz z wychowawcami udali się do
Rogowa. Wspólnie z przewodnikiem uczestnicy
integracji mogli odkrywać coraz to nowe i godne
podziwu okazy flory w tym największym (
zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby
stanowiących kolekcję gatunków drzew)
Arboretum w Polsce.

Dzień zakończył się ogniskiem, połączonym z
pieczeniem kiełbasek, wspólnym śpiewem i
tańcami. Oczywiście nie mogło zabraknąć
pamiątkowych zdjęć, które można obejrzeć
poniżej. Wspólnie spędzony czas z pewnością
pomógł uczniom zaaklimatyzować się w nowym
zespole klasowym.

Czym jest Arboretum? 
To ogród dendrologiczny – posiadający
najcenniejsze, najbogatsze gatunki drzew i
krzewów w Europie. 

Dziś kolekcje Arboretum składają się z kilku
podstawowych grup:

Kolekcje roślin drzewiastych – obejmuje
drzewa, krzewy i krzewinki zajmujące na
terenie ogrodu większość gatunków roślin.
Leśne powierzchnie doświadczalne – to
drzewostany z obcymi gatunkami drzew,
założone w celach doświadczalnych.
Kolekcje szklarniowe - uzupełnienie kolekcji
gruntowych, obejmują głównie rośliny ze
strefy subtropikalnej, czyli takie, które nie
miałyby szans przetrwać w gruncie.

Integracja Rogówintegracja

Rogów
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