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ślubowanie klas pierwszych
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    Dnia 14 października 2016 r. zgodnie z tradycją odbyła się w naszej szkole akademia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Pani Dyrektor, Elżbieta Nowicka wręczyła
nagrody zasłużonym nauczycielom. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste
ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów XX Liceum Ogólnokształcącego.

   Po humorystycznej akademii odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. Pierwszoklasiści
wykonywali zadania, które wymyśliły klasy drugie. Zdobywali punkty za każdą konkurencję..
Najwięcej zabawy było podczas rozpoznawania nauczycieli ze zdjęć z dzieciństwa.
Pierwsze miejsce zajęła klasa Ic.
   Gratulujemy!    
                                                                                             
                                                                                                             Martyna IC
                                                                                                             Martyna IIC

"Jest jeszcze tyle pięknych i dobrych zdarzeń przed
Tobą, miejsc, których nie znasz, ludzi, o których jeszcze
nic nie wiesz. Tylko od Ciebie zależy, jaki zapach świata
poczujesz i co stanie się dalej."

                                                                Kaja Kowalewska
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Nastała już jedna z najbardziej lubianych przez
wiele osób pór roku - jesień.  Oznacza to czas
deszczu, spadających liści. Zwierzęta zaczynają
gromadzić zapasy na zimę.
Jednakże w tej porze roku występuje niezbyt
dobre dla nas przesilenie jesienne. 
Nie jest to choroba, lecz zespół charakteryzujący
się objawami psychicznymi i fizycznymi. Są one
spowodowane zmieniającymi się warunkami
pogodowymi.  
Najczęściej występującymi przyczynami są:
- warunki pogodowe - zachmurzenia , częstsze
opady deszczu, niższa temperatura, wcześniej
zapadający zmrok
- rzadsze przebywanie na świeżym powietrzu 
- jadanie cięższych i tłustych potraw -
zmniejszona ilość świtała dziennego 

Te czynniki przyczyniają się do złego
samopoczucia, niedotlenienia i osłabienia
organizmu. Często czujemy się zmęczeni i
ociężali. Pozbawieni jesteśmy energii i motywacji.
Pojawia się rozdrażnienie.

Najlepszym sposobem na uniknięcie przesilenia
jesiennego jest stosowanie zdrowej diety
zawierającej dużą ilość warzyw, owoców,
witaminy z grupy B (najwięcej zawierają ją
produkty pełnoziarniste takie jak kasza
jęczmienna, ciemny ryż, rośliny strączkowe,
kiełki). Warto też zaopatrzyć się w gorzką
czekoladę , która ma w sobie żelazo i magnez -
niezbędne do pomagania łagodzenia stresu oraz
poprawy koncentracji. Zaleca się również wypicie
przynajmniej 2,5 l płynów dziennie.

                                                           Weronika

książka na tle jesieni
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

12 października 2016 r. w naszej szkole odbyły
się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Poprzedzone zostały kampanią wyborczą
trwającą od 26 września do 10 października, w
trakcie której kandydaci rozwieszali plakaty ze
swoimi propozycjami działań. 12 października
odbyły się wybory. Każdy uczeń otrzymał
przygotowaną kartę do głosowania z nazwiskami
kandydatów. Na koniec Komisja Wyborcza
otworzyła urnę, podliczyła głosy i ogłosiła wyniki. 

Nowym przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego został Bartosz Paliński kl. II C, a
jego zastępcą Paulina Pietrzyk z kl. III D. 

Nowo wybranym przewodniczącym życzymy
wytrwałości w realizacji podejmowanych
działań!

wybory
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warsztaty

Warsztaty na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.

     W dniu 5 października 2016 r. kl. III D
rozpoczęła serię warsztatów na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach
akcji „Uniwersytet Łódzki jest zawsze otwarty,
więc... spotkajmy się w Paragrafie!”. 

Temat pierwszych zajęć brzmiał: „O 5
przykazaniu słów kilka, czyli nie zabijaj”.
Uczniowie dowiedzieli się m. in. czym różni się
zabójstwo od morderstwa, czy aborcja jest
rzeczywiście karalna i czy kobieta może nie
ponieść odpowiedzialności za ten czyn, czym
grozi namowa i pomoc w samobójstwie,
nieumyślne spowodowanie śmierci.
Te niezwykle interesujące warsztaty pozwoliły
zgłębić regulacje prawa karnego dotyczące
ochrony życia ludzkiego.
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Wszystko w naszym życiu dzieje się po coś.
Każda chwila szczęścia, spełnienia, radości, jak i
momenty smutku, klęski mają swój cel. Bardzo
łatwo jest się w tym zagubić. Najlepiej obierać
swoje cele, plany i dążyć do nich pomimo
wszystkich przeciwności. Osobiście mam dużo
zaplanowanych rzeczy, lecz bardzo często tracę
motywację, aby je zrealizować. Oczywiście,
potem żałuję, że odpuściłam. Zauważyłam, że
gdy mam dużo wolnego czasu nie wykorzystuję
go w dobry sposób. Nic nie robię, zazwyczaj śpię
cały dzień. Postanowiłam więc zapełnić swój
wolny czas obowiązkami: szkoła, praca, prawo
jazdy, opieka nad bratem i porządek w domu. Te
wszystkie czynności stanowią pewną całość.
Mam nadzieję, że doprowadzą mnie do
szczęścia. Wszystko co dzieje się w moim życiu,
to dobre i to złe, chcę zawdzięczać tylko sobie.
Chcę być niezależna i nikogo nie wykorzystywać.
Planuję odłączyć się od ludzi, którzy mnie
ograniczają i hamują. Gdy przychodzą chwile
zwątpienia i słabości, idę biegać. Podczas
biegania porządkuje myśli, obieram nowe cele i
odzyskuję motywację.

Tych wszystkich spraw w moim życiu jest dużo,
przerastają mnie i czasami brak mi sił. Nie
zamierzam się jednak poddawać. Wierzę, że to
co robię, zwróci mi się w pozytywny sposób.

Dominika

                        Zdjęcia z konkursu 
                    "Książka na tle jesieni"
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