qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
Nr 71
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui

SLO-gan

Spis Treści

Szkoła Promocji Zdrowia………………………………….…………………………………………..2
Wyjazd do Warszawy oraz debata Porozmawiajmy o bezpieczeństwie………...3

Wybory do samorządu szkolnego………………………………………………………………….4

Dzień nauczyciela i dzień chłopaka…………………………………………………………….5

Rozrywka……………………………………………………………….………………………………………..6

REDAKCJA
K.K. J.D. J.D. M.A. K.M. K.K.
1

Szkoła Promocji Zdrowia
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Wyjazd do Warszawy
W poniedziałek 25 września
grupa 50 osób wyjechała do
Warszawy, aby wziąć udział w
nagraniu nowego telewizyjnego
show
„The
Wall”.
To
dynamiczny, nowoczesny, pełen
emocji i zwrotów akcji program rozrywkowy, który bije rekordy
popularności w USA oraz we Francji. Obserwowaliśmy cały cykl
produkcyjny „od kuchni”. Mieliśmy okazję statystować w dwóch odcinkach.
Wymagało to przygotowań od uczestników m.in. odpowiedniego stroju.
Warunkiem była również znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym, ponieważ emisja programu odbędzie się w Australii.
Pomimo wielu godzin spędzonych na planie „The Wall”, młodzież była
zachwycona pobytem w Transcolor Studio. To było ciekawie przeżycie oraz
ekstra
okazja
do
treningu
języka
angielskiego.
W dniu 3 października 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
debacie społecznej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie –
możesz mieć na to wpływ” zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji
w Ostrołęce. Podczas spotkania z mieszkańcami omówiono działania
profilaktyczne realizowane przez policję, stan bezpieczeństwa na terenie
powiatu, efekty pracy policji, realizację wniosków zgłoszonych przez
mieszkańców podczas poprzednich debat, omówiono również zasady
bezpieczeństwa w zakresie pożarnictwa.
Przedstawiono działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji
służącej do zgłaszania miejsc, zdaniem mieszkańców niebezpiecznych.
Dodatkowo uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące poziomu
bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszkania, przeanalizowano aplikację
mobilną Moja komenda, dzięki której
szybko można skontaktować się ze
swoim
dzielnicowym.
Debatę
zakończyła dyskusja i pytania do
Policji i samorządowców.
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Wybory do samorządu uczniowskiego 2017/2018
W piątek, 29 września 2017 roku, w auli konferencyjnej odbyły się wybory do
władz parlamentu uczniowskiego. Kadeci mogli wybierać spośród dwunastu
kandydujących osób. Każdy uczeń II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Toniego Halika miał możliwość zgłoszenia swojej kandydatury i
przeprowadzenia kampanii wyborczej.
Program Samorządy mają głos, w który się włączyliśmy jest realizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej. W naszej szkole akcja została zorganizowana
przez klasę II B, o profilu wojskowo-policyjnym, nad którą czuwał szkolny
koordynator. Uczniowie głosowali od godziny 11.45 podczas lekcji
wychowawczej.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego 2017/2018:
1. Szymołon Jakub IIB
2. Płuciennik Magdalena IIB
3. Nurczyk Klaudia IA
4. Botwina Konrad IA
5. Duda Justyna IIIB
6. Głębocki Mateusz IIIB
7. Pieńkosz Wioleta IIIA
8. Deptuła Wiktoria IIIA
9. Głowacka Gabriela IB
10. Trzcińska Martyna IB
11. Kacprzyk Weronika IIA
12. Niedźwiecki Damian IIA
Komisja wyborcza pod przewodnictwem Aleksandry Warych ogłosiła wyniki
wyborów. Przewodniczącym samorządu został Jakub Szymołon, a jego zastępcą
został Konrad Botwina. Warto podkreślić, że frekwencja wyniosła 64,5 %.
Uczniowie chętnie wzięli udział w tym projekcie.
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Dzień

Nauczyciela

—

14

października

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone co roku przez 650 tysięcy nauczycieli,
pedagogów i wychowawców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14
października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest
powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza
w szkołach. W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy
obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami. To również okazja do wyróżnienia
najbardziej zasłużonych pracowników – tego dnia Minister Edukacji Narodowej wręcza
nauczycielom Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze. Święto nauczycieli obchodzone jest w większości państw na świecie, w
różne dni. Są oni wszak jedną z najliczniejszych grup zawodowych na świecie. Ich status
w Polsce postrzegany jest bardzo różnie. Podczas gdy część opinii publicznej uważa, że
nauczyciele są zbyt uprzywilejowani (dużo dni wolnych, mniejsza liczba godzin pracy w
tygodniu, prawo do wcześniejszej emerytury), sami pedagodzy czują się
niewystarczająco
wynagradzani
za
swoją
pracę.

Dzień Chłopaka — 30 września
Geneza tego święta w Polsce jest niejasna. Pewne jest jednak, że z roku na rok zyskuje
ono na popularności dzięki mediom, a szczególnie internetowi i portalom
społecznościowym. Obecnie Dzień Chłopaka obchodzony jest w kilku krajach, ale w
różnych terminach. Krajem, w którym święto to ma najdłuższą tradycję jest Japonia.
Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września,
głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, albo raczej
chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają chłopcom
życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. W Polsce jest to
święto nieco bardziej popularne od Dnia Mężczyzn, co wiąże się zapewne z
popularyzacją idei równości płci i większej aktywności ze strony kobiet, które dzięki
niemu zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców.
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