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Agresja Rosji na Ukrainę

Szkolne konkursy

   24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę.
Agresor rozpoczął atak od bombardowania wielu
miast ukraińskich, m.in. Kijowa, Charkowa i
Mariupola, a także prowadził ostrzał regionu
Lwowa w zachodniej Ukrainie. Celem rosyjskiego
wojska było zniszczenie lotnisk oraz innych
ważnych ze względów strategicznych miejsc.
Od momentu rozpoczęcia wojny do Polski zaczęli
masowo przybywać uchodźcy z Ukrainy. Wśród
nich są przede wszystkim kobiety i dzieci.
Szukając u nas schronienia, mogą liczyć na
ogromną pomoc i wsparcie. W całym kraju
rozpoczęły się zbiórki najbardziej potrzebnych
artykułów. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji
charytatywnej i przez wiele dni gromadziliśmy
środki higieniczne oraz żywność. Wszystkie
zebrane towary trafiały do fundacji "Widzialni",
która przekazywała dary do przygranicznych 
punktów pomocy uchodźcom.
     Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci wydarzeniami,
do których doszło za naszą wschodnią granicą.
Sława Ukrajini!
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  Twardy orzech do zgryzienia (całe szczęście,
że nie spód od pizzy) miała komisja podczas
wyłaniania zwycięzcy szkolnego konkursu.
Każdy z trzech zespołów przygotował jedyną 
w swoim rodzaju pizzę - oryginalną, smakowitą,
po prostu idealną. Jury obradowało długo i
musiało wzywać posiłki - dodatkowego sędziego.
Ostatecznie ustalono, że nie da się wskazać
najlepszej pracy. W związku z tym ogłoszono trzy
pierwsze miejsca. Rozdano nagrody, długo
oblizując się jeszcze po degustacji pizzy.
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Dzień bez plecaka
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    Miska, szuflada, dziecięce nosidełko i wózek
na lalki, grill, skrzynka po piwie, worek na nawóz
czy śmieci – to produkty plecakopodobne, które
pojawiły się 23 marca w naszej szkole. Wszystko,
do czego można było wsadzić zeszyty i piórnik,
przydało się do obchodzenia dnia bez plecaka. 
    Idea tego "święta" jest taka, by teczki i  torby
zastąpić... czymkolwiek. Kreatywność uczniów
nie miała granic - pomysły były rzeczywiście
zaskakujące, a niektóre wręcz szalone. 
Pojawiły się więc, poza wymienionymi już
wcześniej,  chlebaki, kontenery dla zwierząt czy
wózki sklepowe.
   Dzień bez plecaka to zabawna inicjatywa, która
wywołuje ogromne fale radości. Okazało się, że
wyobraźnia połączona z konceptem daje
niesamowite efekty. Lekcje tego dnia były
naprawdę wyjątkowo luźne, bo nie sposób było
powstrzymać się od śmiechu.
Miejmy nadzieję, że narodziła się "nowa świecka
tradycja" i że za rok znowu będzie można
podziwiać pomysłowość uczniów. 
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Drużyna szkolna .

Ruszyła Licealiada

Szkolny konkurs 
na gazetkę o krajach UE

      W marcu rozpoczęła się seria zawodów
sportowych w szkołach średnich powiatu
piotrkowskiego. W ramach Licealiady weźmiemy
udział w meczach eliminacyjnych w piłce
siatkowej, ręcznej, nożnej i w koszykówce.
Liczymy na spektakularne sukcesy naszych
drużyn. Trzymamy za nie kciuki, mogą liczyć na
nasz gorący doping w czasie zawodów.
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     W marcu pojawiły się kolejne dwie gazetki
ścienne poświęcone krajom Unii Europejskiej:
Słowenii (autorstwa klasy 3 ts) i Hiszpanii (klasa
2tg). To już dwie ostatnie prezentacje, które biorą
udział w szkolnym konkursie zorganizowanym
przez p. Ewę Lęk. Przypomnijmy, że od początku
roku w kąciku Koła Europejskiego mogliśmy
oglądać prace na temat: Grecji (3 f), Włoch (2tfs),
Chorwacji (3 tg) i Serbii (3 tf).
W kwietniu odbędzie się posiedzenie jury 
(p. E. Lęk, p. M. Rol i p. E. Świderska), które
rozstrzygnie konkurs. Zwycięzcę poznamy więc
w przyszłym miesiącu. Nagrodą będzie wyjazd
całej klasy na biwak do Koła.
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