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Szkoła promocji zdrowia
II
Społeczne
Liceum
Ogólnokształcące przystąpiło
do „Wojewódzkiego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata
2018-2020” organizowanego przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w Radomiu.
Jednym z obszarów programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez podejmowanie
działań profilaktycznych mających na celu kształtowanie świadomość uczestników ruchu
drogowego.
Jest to kontynuacja programu „B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak
Niechroniony”. Zachęcamy młodzież do wykorzystania „starych” odblasków i wprowadzenia
ich do ponownego użycia, inspiracją mogą stać się filmy dostępne w internecie w myśl
powiedzenia „noś odblaski i ciesz się życiem”.
Uczniowie naszej placówki w ramach projektu wezmą udział w szkoleniach z
zakresu: wychowania komunikacyjnego, przygotują „Dzień Bezpieczeństwa” oraz „szkolną
tablicę ”BRD”. Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny. To najważniejsza zasada bezpiecznego
poruszania się po drodze. W czasach, gdy większość ludzi dysponuje dobrymi samochodami i
porusza się nimi bardzo szybko, często wbrew rozsądkowi, istotne jest z jakiej odległości
kierowca ma szanse zobaczyć nas na drodze. Zadbajmy o to abyśmy już z daleka byli dobrze
widoczne dla kierowców. W przypadku, gdy mieszkacie w małej miejscowości, drogi nie są
aż tak oświetlone jak w dużych miastach najlepszym wyjściem będzie założenie odblaskowej
kamizelki.
KIEROWCO:
- uważaj na pieszych i rowerzystów poruszających się po drogach,
szczególnie
w
miejscach
nieoświetlonych,
- pamiętaj o włączonych światłach mijania przez całą dobę,
- korzystaj podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, dbaj też o
bezpieczeństwo
pasażerów,
szczególnie
dzieci
- zapewnij sobie dobrą widoczność, miej zawsze czyste szyby,
- nigdy nie siadaj za kierownicę w stanie po spożyciu alkoholu, nie
pozwól, aby robili to też inni, zwracaj uwagę na innych uczestników
ruchu drogowego, z rozsądkiem stosuj zasadę
ograniczonego zaufania, bądź przewidujący na
drodze,
- stosuj się do norm i reguł opartych na przepisach prawa o ruchu
drogowym.
PIESZY:
korzystaj
z
chodnika
lub
drogi
dla
pieszych,
- nie przechodź przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
idąc
po
poboczu
lub
jezdni
idź
lewą
stroną
drogi,
- nie wchodź na jezdnię zza przeszkody bezpośrednio przed jadący pojazd,
- poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używaj elementów
odblaskowych
w
sposób
widoczny
dla
innych
uczestników
ruchu.

Bal maturalny 2018
13 stycznia 2018 r. przyszli
maturzyści
II
Społecznego
Liceum
Ogólnokształcącego
bawili się na swojej studniówce.
Uroczystość
rozpoczęto
punktualnie o godzinie 1900 w
sali
bankietowej
„Alicja”.
Prowadzący: Wioleta Pieńkosz i
Sebastian Kowalczyk serdecznie
przywitali
p.
Dyrektora,
nauczycieli,
rodziców,
zaproszonych
gości
i
tegorocznych maturzystów. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Adam Ochenkowski,
który oficjalnie otworzył bal, życzył maturzystom dużo szczęścia i pomyślności, odczytał
także serdeczne życzenia od p.Elżbiety Dzikowskiej. Ten wyjątkowy wieczór był niezwykły z
jednego jeszcze powodu – mówił do uczniów dyrektor - Dziś nie usłyszycie od swoich
nauczycieli: znów jesteś nieprzygotowany, nie odrobiłeś pracy domowej, nie masz zeszytu,
weź się w końcu do nauki. Tych słów nie usłyszycie, gwarantuje to wam. Życzę wam dobrej
zabawy, życzę wszystkim, żeby cały czas panowała wspaniała atmosfera, a uśmiech nie
znikał z naszych twarzy. „Serdeczny druhu przybywaj, wesela z nami zażywaj! Skończymy o
pianiu kura, później już tylko matura!”
Po słowach Dyrektora: „poloneza czas zacząć” uczniowie dostojnie zatańczyli staropolski
taniec pięknie przygotowany pod kierunkiem p. Iwony Mościckiej - nauczycielki wychowania
fizycznego.
Następnie uczniowie złożyli kwiaty na ręce p.Dyrektora, wychowawców - p.Emilii Zyry i
p.Wiesława Białczaka oraz nauczycieli w podzięce za opiekę i troskę okazaną w trakcie
edukacji. Serdeczne podziękowania złożyli również rodzicom, którzy przez całe życie
wspierają ich swoją radą i zachęcają do pokonywania przeszkód. W imieniu rodziców głos
zabrała przedstawicielka Rady Rodziców p.Bożena Sutnik.

Przyszła pora na uroczysty pierwszy taniec. Tradycyjnie uczniowie poprosili nauczycieli do
walca. Kolejna tradycja to wręczenie „złotych ust” dla pedagogów za ich śmieszne, celne
powiedzenia. W tym roku otrzymali je: p.Dyrektor Adam Ochenkowski, p.Iwona Mościcka,
p.Dalibor Mieszczyński, p.Piotr Oliwiak oraz p.Rafał Mędelski.
Dobre humory wszystkim
dopisywały i podczas kolejnej
części programu studniówki, kiedy
to
uczniowie
na
wesoło
opowiedzieli o szkole i lekcjach w
swoich scenkach kabaretowych.
Po toaście wygłoszonym przez
przedstawiciela Rady Rodziców p.
Sylwestra Góreckiego i lampce
szampana uczniowie ruszyli na
parkiet. W rytmach utworów
zespołu muzycznego "Medium"
wszyscy tańczyli do białego rana.
Po północy nastąpiło ogłoszenie werdyktu konkursu na Króla i Królową Balu. Wszyscy
dobrze się bawili, świetnie tańczyli, ale Królowa jest tylko jedna, została nią Justyna Duda , a
Królem Szymon Samsel.
Na 100 dni przed jednym z najważniejszych w życiu egzaminów - wieczór 13 stycznia
2018r. bez wątpienia pozostanie w pamięci na długi czas.

POWODZENIA NA MATURZE!!

Nowości czytelnicze w bibliotece szkolnej II SLO
1 „Tu byłem. Tony Halik”. Fascynująca i
przewrotna biografia Tony'ego Halika jest
dowodem na to, że czasem prawdziwe życie jest
bardziej nieprawdopodobne niż najlepsza
powieść. Większość z nas pamięta go z telewizji, kiedy w programie „Pieprz i wanilia”,
tworząc razem z Elżbietą Dzikowską charakterystyczny tandem, opowiadał o swoich
egzotycznych podróżach. Ale tak na prawdę zanim urodzony w Toruniu Mieczysław
Sędzimir został Tonym Halikiem przeżył kilka różnych życiorysów. Który z nich jest
prawdziwy? Odpowiedź - w trakcie podróży po Francji, Meksyku, Stanach Zjednoczonych,
Argentynie i Polsce - znalazł jeden z najlepszych polskich reporterów młodej generacji, autor
głośnej
książki
„All
Inclusive”
Mirosław
Wlekły.
2. „Ogród ciemności i nne opowiadania” Odkrywanie Lema nigdy się nie kończy. Do jego
opowiadań zawsze można wracać i mieć pewność, że odnajdziemy w nich nowe wątki i
pokusimy się o nowe interpretacje. To lektura pełna wiedzy i genialnych pomysłów,
podtekstów filozoficznych, zmuszająca do zastanowienia, ale też nadzwyczaj zabawna.
3. „Widnokrąg” Wiesław Myśliwski. Bohaterem powieści Myśliwskiego jest Piotr, Piotruś.
Jest on jednocześnie jej narratorem. Z perspektywy czasu wspomina swoje dzieciństwo i
młodość, przypadające na okres wojny, a potem pierwszych lat komunizmu (właściwie stalinizmu). Zagłębiając się w karty powieści obserwujemy jak poszerzał się widnokrąg
naszego bohatera. Asystujemy przy jego pierwszych doświadczeniach miłości, rozpaczy,
cierpienia, pierwszego upojenia alkoholem, , a także dwoistości prawdy o ludziach.
4 „Indyk beltsville” to niesamowita gratka i dla miłośników prozy Jerzego Pilcha, i dla tych,
którzy nie mieli dotychczas okazji poznać jego twórczości. Po raz pierwszy zebrane w
jednym tomie wszystkie opowiadania pisarza gwarantują udaną lekturę i ucztę duchową na
najwyższym poziomie. Mamy tu opowiadania z debiutanckiego zbioru „Wyznania twórcy
pokątnej literatury erotycznej” oraz teksty z pogranicza literatury pięknej i felietonistyki, jakie
wcześniej ukazały się w „Bezpowrotnie utraconej leworęczności” oraz w „Moim pierwszym
samobójstwie”. Jest też pięć utworów dotychczas nie drukowanych w formie książkowej.56
opowiadań, 774 strony. Od PRL-u po XXI wiek. Przez Wisłę, Kraków i Warszawę. Wnikliwe
obserwacje i nostalgiczno-ironiczne wspomnienia. Jeden spójny, zmieniający się i
fascynująco Pilchowski świat.

Dzień Zakochanych
Święto zakochanych obchodzone jest jedynie raz w roku, dlatego każda para powinna
dołożyć starań, aby na długo pozostało w jej pamięci.
1. Romantyczna kolacja we dwoje
Wydaje ci się, że to oklepany pomysł na spędzenie walentynek? Nic bardziej mylnego. Jeżeli
przygotujesz ją np. w klimacie...
2. Wspólne gotowanie
Najlepsza zabawa w kuchni jest zawsze we dwoje. Możecie wtedy bez końca sprawdzać
zdatność makaronu do spaghetti, wymazać się sosem pieczeniowym czy wspólnie kibicować
waszemu piernikowi, żeby wyrósł jak trzeba. Po takich wspólnych przejściach i samo jedzenie
będzie z pewnością przyjemniejsze
3. Sportowe wariacje
Połączenie przyjemnego z pożytecznym to także wspólne uprawianie sportu. W zimę, jeżeli
mieszkamy w pobliżu stoków lub nawet niewielkiej, ale jednak stromej górki, warto z nich
skorzystać i wybrać się na narty. W miastach zaś można pokusić się o wspólne wyjście na
lodowisko. Jeżeli nie umiecie jeździć na łyżwach, możecie się wybrać na siłownię czy basen.
4. Wieczór karaoke
Proste, ale skuteczne. Jest to tym zabawniejsza propozycja, im mniej jesteście utalentowani
w dziedzinie śpiewu. Zorganizowanie takiej imprezy jest bardzo proste – wystarczy tylko
komputerowy program do karaoke. Jak wiadomo grunt to dobra zabawa, a to w kogo się
wcielicie tego wieczoru i w jaki sposób to zrobicie – zależy od was.
6. Maraton filmowy
Może być w kinie, a może być też w domu przed telewizorem. Dla największych
kinomaniaków najlepsze jest rozpoczęcie maratonu z rana, aby obejrzeć jak największą ilość.
Niestety, większość par ma jakieś ograniczenia czasowe, dlatego też skupmy się na dwóch –
trzech wybranych w
drodze kompromisu
i negocjacji
tytułach. Seans
można z
powodzeniem
połączyć z kolacją.

Rozrywka
Chłopak mówi do swej dziewczyny:

- Ale będziemy mieli super walentynkowy wieczór. Mam trzy bilety do kina!
- Po co nam trzy?
- Dla twojej mamy, dla twojego taty i dla twojej siostry

Trwa egzamin. Profesor chodzi po sali i
sprawdza, czy nikt nie ściąga.
Nagle mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty.
Na to głos z sali:
- Mnie też, ale ja się leczę.

Wykładowca zwraca się do studentów:
- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone zajęcia i może iść do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego.
- Kto to zrobił?!
- Ja. Dziękuję, do widzenia.
______________________________________________
Jest taki moment, który daje życie,
że ktoś kogoś kocha najbardziej skrycie.
Dla nas ten moment właśnie trwa,
bo Ty kochasz mnie, a Ciebie ja.
W dniu świętego Walentego nic nie może dziać się złego.
Nikt nie może się dziś złościć, bo dziś święto jest miłości.

______________________________________________

Pamiętaj o przecinkach, interpunkcja
ratuje życie!
Mieszkańcy, bydło zdycha, burmistrz zakazuje jeść jego mięso!
Mieszkańcy bydło, zdycha burmistrz, zakazuję jeść jego mięso!
Zabić, nie ułaskawić!
Zabić nie, ułaskawić!

Rozstrzelać, nie wolno wypuścić!
Rozstrzelać nie wolno, wypuścić!

Lubię gotować rodzinę i zwierzęta.
Lubię gotować, rodzinę i zwierzęta.

Jedzcie dzieci!
Jedzcie, dzieci!

Operować nie można, czekać!
Operować, nie można czekać!

