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Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu  

10 stycznia 2017  

 

13 grudnia 2016 uczniowie klasy IIc IILO w Nowogardzie mieli okazję wziąć udział w zajęciach 

projektu Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Ekipa ANP zorganizowała „zabawę w rząd”, w którą 

uczniowie bardzo się wczuli. „Partie uczniowskie” usilnie próbowały utworzyć rząd, przekupić media 

i zbilansować budżet. Na koniec zajęć, wszyscy razem urządzili burzę mózgów, w której próbowali 

zdecydować, o kim przygotować I część projektu pt. "Nowoczesny patriota w mojej okolicy". 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=102:akademia-nowoczesnego-patriotyzmu&catid=78&Itemid=435
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Projekt - ANP  

13 stycznia 2017  

 

9 stycznia 2017 roku, grupa uczniów z  IILO w Nowogardzie udostępniła światu pierwszą z trzech 

część projektu Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, która w postaci krótkiego filmu prezentuje osobę 

Daniela Jacewicza, którego to uczniowie uznali za ciekawą osobistość i Nowoczesnego Patriotę. 

W skład ekipy, która najbardziej przyłożyła się do tej części projektu, przez nagranie, montaż 

i organizację spotkań z panem Danielem, wchodzą: Amanda Puszcz, Iga Bajkowska, Paulina 

Wierzbicka oraz Eryk Kociuban. Film dostępny jest ns YouTube.com (pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=qr4wCOEkTuU), zachęcamy do jego obejrzenia! 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=103:projekt-anp&catid=78&Itemid=435
https://www.youtube.com/watch?v=qr4wCOEkTuU
https://www.youtube.com/watch?v=qr4wCOEkTuU
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Próbna matura  

13 stycznia 2017  

  

Od 9 do 12 stycznia 2017 w naszym liceum podobnie jak w wielu innych odbyła się próbna matura. 

W tym roku 85 uczniów przygotowuje się do matury. W poniedziałek była próba matury z języka 

polskiego, wtorek z matematyki, środę języka nowożytnego a czwartek z wybranego przedmiotu na 

poziomie rozszerzonym. 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=101:probna-matura&catid=78&Itemid=435
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Zamigotał świat tysiącem barw…Studniówka 2017  

27 stycznia 2017 

 

21 stycznia 2017 roku pięknie udekorowane forum II Liceum Ogólnokształcącego zapełniło się 

tłumem gości przybyłych na Studniówkę. 

„DZIŚ będziemy się bawić, niefrasobliwi naszą młodością. Schowamy troski  i zmartwienia, bo 

dziś jest NASZA NOC, niezapomniana, szczęśliwa. Dzisiejsza noc roziskrzy się radością, rozbłyśnie 

tysiącem barw. Zachowajmy ją w naszej pamięci, tę beztroską zabawę u progu dorosłości. Zapomnijmy 

na chwilę, że za sto dni matura!” – witali zebranych maturzystów i gości Wiktoria i Szymon. Były też 

ciepłe i serdeczne słowa skierowane do rodziców i dziadków. Niektórym w oku zakręciła się łezka. 

Energetyczna, zabawna część artystyczna w brawurowym wykonaniu maturzystów zachwyciła 

zebraną publiczność. Energii nie zabrakło naszym maturzystom aż do białego rana. Tańce na forum 

o północy – tradycyjnie polonez, walc, ale też kankan, zorba. Działo się, oj działo!  

To była niezapomniana noc! 

Informacja własna 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=104:zamigotal-swiat-tysiacem-barw&catid=78&Itemid=435
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Pomorska Liga Historyczna  

31 stycznia 2017 

 

25 stycznia 2017r. pięcioro uczniów z klasy IC naszego liceum wzięło udział w pierwszej rundzie 

Pomorskiej Ligi Historycznej. Tematyka obejmowała dzieje historyczne Pomorza Zachodniego 

w latach 1945-1989. Pierwsza runda odbyła się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 

Szczecińskiego i składała się z trzech etapów: sprawdzianu pisemnego składającego się z pięciu pytań 

opisowych, quizu złożonego z trzydziestu pytań zamkniętych oraz konkursu „detektyw historii” 

w którym na podstawie podanego opisu do odgadnięcia była postać historyczna. W rywalizacji brały 

udział 23 drużyny z całego województwa, a nasza w składzie: Agata Kubacka, Paulina Skubała, 

Kamila Jaszcz, Dawid Margas i Oskar Kołodziej, zajęła 7 miejsce. Jednak to dopiero początek, 

ponieważ konkurs składa się z 4 etapów, a jego rozstrzygnięcie nastąpi dopiero w czerwcu. 

Uczestnicy 

  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=105:pomorska-liga-historyczna&catid=78&Itemid=435
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NDK i przyjaciele dla Nadii  

 07 lutego 2017  

„Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego  

z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym.” 
 Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha) 

 

Kolejny raz pokazaliśmy wielkość naszych serc oraz naszych portfeli wspólnie z całą 

społecznością uczniowską jaki i gronem pedagogicznym włączyliśmy się do akcji „NDK i przyjaciele 

dla Nadii”. 

Przez dwa tygodnie zbieraliśmy pieniążki do puszki, które później  były przekazane rodzicom 

małej Nadii  podczas koncertu charytatywnego 3 lutego 2017 roku. 

Koncert był ciekawym doświadczeniem dla grona pedagogicznego naszej szkoły. Godziny prób 

i wspólne wymyślanie strojów wszystko po to, aby przyciągnąć jak największą liczbę mieszkańców 

naszego miasta na koncert podczas którego odbyła się licytacja na rzecz Fundacji Dzieciom – Nadia. 

Informacja własna  

http://www.zsonowogard.edu.pl/lo2/index.php?option=com_content&view=article&id=106:ndk-i-przyjaciele-dla-nadii&catid=78&Itemid=435

