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SLO – gan 

Nr 77 
Ważne tematy: 

- Obóz wojskowy  

- Rajd Nadnarwiańskim  

        szlakiem 

- Integracja młodzieży  

   polsko litewskiej 

- Bezpieczeństwo 
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      OBÓZ WOJSKOWY W KRUKLANKACH  
                             

 

 

 

W dniach 15 – 17 maja 2018r. uczniowie z klas pierwszych i drugich 

uczestniczyli w obozie kondycyjno-szkoleniowym w Kruklankach, 

zorganizowanym w ramach szkolenia wojskowego. Zajęcia odbyły się dzięki 

uprzejmości dowódców: 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechniczngo Pana 

ppłk.Leszka Ślimaka, dowódcy 182 kompanii radiotechnicznej Pana kpt. 

Andrzeja Gąsiora oraz dowódcy Ośrodka Szkoleniowego Wojsk Lądowych w 

Bemowie Piskim Pana płk. Jarosława Wyszeckiego, logistyce pana dyrektora 

Adama Ochenkowskiego i opiece pedagogów: Danielowi Zarębie, Daliborowi 

Mieszczyńskiemu, Komendantowi obozu Pani Iwonie Mościckiej. 

Zajęcia odbywały się na terenie 182 kompanii radiotechnicznej w Kruklankach 

pod czujnym okiem instruktorów. 
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XVII Wojskowy Rajd 

"Nadnarwiańskim Szlakiem". 

 

 

  25 maja 2018 roku młodzież naszej szkoły, jak i uczniów z partnerskiej szkoły w 

Trokach na Litwie wzięła udział w Rajdzie Ostrołęka-Rybaki. 

   Rajd rozpoczęto rannym apelem z przypomnieniem zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach. 

   Młodzież została podzielona na 8 drużyn,  w czego skład wchodziło 3 drużyny 

ze szkoły Litewskiej oraz 5 drużyn z II SLO.  

          Drużyny rywalizowały że sobą na punktach kontrolnych w różnych 

konkurencjach pod czujnym okiem nauczycieli: p.Emilii Zyry,  p.Bożeny Graczyk, 

p.Rafała Mędelskiego,  p.Dalibora Mieszczyńskiego oraz p.Iwony Mościckiej. 

Zwycięzcami w klasyfikacji drużynowej okazali się: I m- ce drużyna „Wizna" II m-

ce „Czerwone Sokoły" , III m-ce„Orły",IV m-ce „Zielona Piechota" , V m-ce 

„Mysie Pysie". 
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Wizyta młodzieży z Litwy w II SLO  

im. Toniego Halika w Ostrołęce   

 

 

22 maja 2018r. rozpoczęła się wizyta młodzieży z polskiego Gimnazjum w 

Trokach na Litwie w naszej szkole w ramach projektu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w 

systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą 

prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej 

oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”. 
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Wizyta młodzieży II SLO w Trokach  

na Litwie 

 

 

 

Dnia 05.06.2018r. rozpoczęła się wizyta uczniów z II Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce w polskim Gimnazjum w 

Trokach na Litwie w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

„Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw oraz organizacji 

społecznych za granicą 

prowadzących nauczanie języka 

polskiego, historii, geografii, kultury 

polskiej oraz innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim ze 

szkołami w Polsce”.  
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Bądź bezpieczny w 

czasie wakacji !!! 

 

1. Bezpieczeństwo na drodze 

- Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, przestrzegaj 
przepisów ruchu drogowego,  

-  Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający 
głowę,  

-  Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych, 

- Bądź widoczny na drodze (używaj odblasków, świateł, kamizelki odblaskowej),  

 
2. Bezpieczeństwo nad wodą  

- Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych 
(kąpieliska strzeżone), 

-  Nigdy nie skacz do wody w miejscach, które nie są do tego przeznaczone,  

-  Nie wchodź do wody po posiłku, 

-  Zawsze słuchaj poleceń ratownika,  

-  W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym,  

-  Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość,  

-  Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go, 

-  Korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj kapok, 

- Podczas upalnych dni unikaj przegrzania i odwodnienia organizmu, pij dużo 
wody (3 litry na dzień), unikaj oparzeń słonecznych skóry, opalaj się tylko 
używając kremu z filtrem słonecznym, chroń oczy nosząc okulary słoneczne, noś 
nakrycie głowy. 

   
 

 


