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LicueaŸiścui w Sotpocuie

Dnia 14.09.2022 roku pojechaliśmy na wycieczkę do Sopotu. 
Ten    piękny,  słoneczny  dzień    wypełniły  nam  przechadzki 
brzegiem  morza,  spacer  po  molo,    oglądanie  Starówki  i 
Krzywego Domu. Odwiedziliśmy także Kościół Garnizonowy 
św.  Jerzego.  Czasu  starczyło  jeszcze  na  kupno  pamiątek  i 
zbieranie  muszelek  oraz  bursztynów.  Z  zachwytem 
podziwialiśmy  nadmorskie  widoki,  poza  tym  mieliśmy 
okazję   zapoznać   się 
bliżej       z     przyrodą 

wybrzeża.  Wycieczka 

Była świetną okazją do   

integracji i odpoczynku       od 

szkolnych obowiązków.

 Karukonoszwe jesienią

      19.10. br.  uczniowie z kl. I i II udali się na wycieczkę w 
Karkonosze.  Spędzili  tam  pełne  wrażeń  4  dni.  Celem 
pierwszego był zamek Chojnik, natomiast na drugi dzień 
wyruszyli  w  trasę  na  Śnieżne  Kotły.  Piękna  pogoda  i 
cudne  widoki  na  jesienne,  bajecznie  kolorowe  góry 
zrekompensowały  trudy  wędrówki.    Ostatnie  dni 
poświęcono  na  spacerowanie,  gry  i  zabawy  i  wspólną 
zabawę  przy  ognisku.  Atmosfera  była  przyjemna, 
młodzież spędziła miło czas. 
     Do domu i szkoły wróciła zmęczona, lecz zadowolona - 
z nowymi siłami na pozostałych 8 miesięcy nauki.
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Połowinki

Dnia 7.10.2022 odbyły się w 
naszej szkole połowinki klasy 3a. 
Bawiliśmy się całe 6 godzin! I 
ciągle było nam mało 
Przygotowaliśmy wiele 
konkurencji, przy których było 
dużo śmiechu i zabawy. Każdy z 
nas przyniósł również coś do 
przekąszenia, więc stoły po 
prostu się uginały. Wspólnie 
stworzyliśmy również ściankę do 
zdjęć, na której zrobiliśmy sobie 
wiele pamiątkowych fotek. 

  Integruacuja w Połajewks

     Dnia 22.09.br. uczniowie klasy I LO wyruszyli do Połajewka.
         Swoją  integrację zaczęli od przeróżnych gier zespołowych 
na świeżym powietrzu. Spędzali razem bardzo dużo czasu. Ten 
wyjazd  był  naprawdę  dobrą  okazją  do  wspólnej  zabawy,  a 
tereny  wokół  ośrodka  tylko  temu  sprzyjały.  Wieczorem 
wszyscy  usiedli  przy  ognisku,  a  jego  żar  jeszcze  bardziej 
rozgrzewał serca  i dusze. Nikomu nie spieszyło się do spania. 
Trudno było przerwać rozmowy i rozejść się do swoich pokoi.  
Drugiego  dnia  rano  pierwszoklasistów  przywitała  mgła.  Gdy 
już  opadła,  pani  pedagog  profesjonalnie  zadbała  o  ich 
integrację. Wyjazd spełnił oczekiwania uczestników i do szkoły 
wrócili z dużą motywacją do działania i nauki.

 Otruzwęsiny

       Po dwóch miesiącach nauki nadszedł w końcu ten długo 
oczekiwany  przez  uczniów  kl.  I    dzień-  "Otrzęsiny". 
Uroczystość  ta  odbyła  się  28.10  br.  i  została  podzielona  na 
dwie  części.  Pierwszą  wypełniły  gry  i  zabawy,  a  potem 
nastąpiła  część  ofcjalna,  w  czasie  której  pan  Dyrektor 
pasował  uczniów  na  pełnoprawnych  członków  społeczności 
liceum. Przez dwie godziny uczniowie  i nauczyciele świetnie 
się  bawili.  Pierwszoklasiści  byli  zaskoczeni  i  zdziwieni 
konkurencjami  dla  nich  przygotowanymi.  Jedną  z  nich  było 
wzajemne  karmienie  się  jogurtem  z  zamkniętymi  oczami. 
Dzień  ten  był  był  bardzo  wyjątkowy  dla  kl.  I  liceum.  Mamy 
nadzieję, że uczniowie zapamiętają go na całe swoje życie.


