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     II Forum Samorządów Uczniowskich

25 października w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi nasz
Samorząd Uczniowski po raz drugi brał udział w projekcie edukacyjnym " II Forum
Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego" pod
Honorowym Patronatem Starosty Wejherowskiego dr Gabrieli Lisius. Przed rozpoczęciem
przedstawiania zeszłorocznych działań naszego Samorządu brałyśmy udział w warsztatach
na temat „Co może młody człowiek w strukturze samorządu szkolnego i lokalnego?”
prowadzony przez pana Andrzeja Skibę z Instytutu Pomorskiej Ligii Debat. W drugiej części
spotkania 7 samorządów uczniowskich z różnych szkół zostało wprowadzonych ze swoimi
transparentami przez gospodarzy na główną salę,
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 wszyscy zaprezentowali świetne transparenty promujące ich szkołę, ale My, II Liceum
Ogólnokształcące w Rumi jako jedyna szkoła nie miałyśmy takiej prezentacji na skutek
tragicznego wypadku jaki nas spotkał, tj. przemoczenie przez deszcz naszej pięknej sówki
oraz rozpad transparentu na części pierwsze.Mimo to godnie i z uśmiechem na twarzach
zaprezentowałyśmy dwa filmy, jeden w stylu Harlem Shake a drugi Manekin Challenge.Na
koniec każda ze szkół otrzymała certyfikat uczestnictwa w forum oraz spis priorytetów 
podpisanych przez panią Starostę oraz przewodniczących Samorządów Uczniowskich.
Atmosfera panująca podczas forum przyczyniła się do integracji uczniów z różnych szkół
oraz wymiany doświadczeń, II Forum Samorządów Uczniowskich zrelacjonowała nasza
lokalna telewizja TTM: 
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2017-10-25/44458-samorzady-uczniowskie-z-powiatu-
podsumowaly-swoja-dzialalnosc.html?play=on

   https://www.youtube.com/watch?v=PyOzHQorfYI
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Niejednogłośnie kobiece
głosy naszego
Samorządu oznajmiły, że
w ubiegłym roku forma
konkursu podobała się
bardziej i wzbudzała
większą ciekawość
kolejnych etapów I Forum
Samorządów
Uczniowskich, gdyż w
tym roku w parze z
brzydką pogodą całe
wydarzenie znacznie się
dłużyło.

Marta Król klasa 1a
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                                                  Halloween

31.10.2017 roku, w naszej szkole zorganizowaliśmy prawdziwe halloween.
Było mrocznie, w szkole dominowały 2 kolory, czerń i czerwień. Uczniowie
klas 2 i 1 przebierali się za różne postacie. Akcja odbyła się z inicjatywy
Samorządu. Wielu uczniów przebrało się za duchy i straszydła.Oprócz
interesujących strojów i nienagannych makijaży, ogłoszony został konkurs
na dekorację drzwi do sal lekcyjnych i rzeźbę z dyni.  Zwyciężyły klasa II a
(kategoria dekoracja drzwi) i klasa  I b (kategoria dynia).
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                  HARCERECZKI

Dzisiaj opowiemy wam w skrócie jak wyglądał nasz wyjazd integracyjny
klas pierwszych.
Pierwszego dnia wyruszyliśmy w drogę, spotkaliśmy sie na dworcu
głównym w Rumi i pociągiem ruszyliśmy do Strzebielina Morskiego skąd
ruszyliśmy pieszo do naszego ośrodka.
Po drodze dopadł nas deszcz lecz nie popsuło nam to humoru i dalej
szliśmy. Gdy doszliśmy do ośrodka przywitali nas opiekunowie i
przydzielili pokoje, następnie na umówioną godzinę ruszyliśmy na zajęcia
sportowe.
Jedna z Ciekawszych zabaw była gra w węże i podzieliliśmy sie na
Pytongi i Anakondy. Ten podział został również na posiłki. Pijackie okulary
również dały nam dużo śmiechu i radości. 
Potem odbyła sie jedna z najlepszych zabaw, czyli ganialiśmy się w
słusznej sprawie. Czyli w poszukiwaniu woreczków które musieliśmy
odebrać innym drużynom. Nareszcie nadszedł czas na spotkanie z
psami które biegają w zaprzęgach i obejrzenie filmu z ich udziałem, te
wspaniałe pupile kochają się głaskać i tulić. Dzięki nim dwie osoby
pokonały strach przed dużymi psami. Wieczorem wybraliśmy sie na
ognisko i do lasu, było tak ciemno że szliśmy nadsłuchując kroki osób
przed nami. W głębi lasu zaczęła sie gra w której musieliśmy dobiec nie
zauważonym do "Rysia". Chłopcy bardzo wczuli się w grę i bardzo
dobrze sie bawili, dziewczyny również. Dużo osób w tym momencie
zaliczało upadki nie zauważając dołów czy wpadając w krzaki. Gdy
wróciliśmy odbyły sie 5 minutowe prysznice - było ciekawie.
Następnego dnia odbyła się wspinaczka na dwa sposoby  i strzelanie z
łuku. Niektórzy przełamali lęk wysokości a do niektórych jak sie okazało
lepiej nie podchodzić gdy mają przy sobie strzały.
Nadszedł czas na powrót do domu, ruszyliśmy pieszo do Strzebielina
Morskiego, pociąg miał być za chwile, lecz niespodzianka, Pani
powiedziała nam z okna że będzie duże opóźnienie. Niektórzy stwierdzili
że jak mamy tyle czekać to rozpakowujemy śpiwory i zawijamy się aby
było nam cieplej. Po jakimś czasie przyjechał pociąg i szczęśliwie
wróciliśmy do domu :).
Wyjazd był świetny i duża część osób z chęcią pojechałaby na niego
jeszcze raz !
Pozdrawiamy, Harcerki N, K z klasy 1a :)
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