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Ze zbiorów:

                                     DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Ze zbiorów:

Dnia 18 marca 2015 roku nasze gimnazjum zamieniło się w baśniowy Hobbiton, gdzie na gości czekali Hobbici, Elfowie i Krasnoludy. A wszystko miało to
miejsce w Dniu Otwartych Drzwi. Bardzo się cieszymy, że tak dużo uczniów ze szkół podstawowych skorzystało z naszego zaproszenia. Mamy nadzieję,
że nasze propozycje zyskały aprobatę i niedługo znów się zobaczymy. Niespodzianką dla osób uczestniczących była loteria. Można było wygrać nagrodę –
książkę "Hobbit" J.R.R. Tolkiena. Ogłoszone zostały wyniki Konkursu Literackiego "Moja niezapomniana przygoda w Legnicy" dla uczniów szkół
podstawowych a organizowanego przez Społeczne Gimnazjum TWP.

Redakcja

Ze zbiorów: Ze zbiorów:
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                                                 Z ŻYCIA SZKOŁY

ROFILAKTYKA W NASZEJ SZKOLE
24 marca uczniowie klas Iga i Igd uczestniczyli w zajęciach na temat
narkotyków i dopalaczy. Były to już ostatnie, w tym roku szkolnym, zajęcia z
profilaktyki uzależnień. Celem tych zajęć była promocja zdrowia,
propagowanie życia bez narkotyków i dopalaczy oraz kreowanie twórczych
postaw. Z gimnazjalistami, na zaproszenie pedagoga szkolnego, spotkała się
instruktorka sanepidu i realizatorka programów profilaktycznych. Dla
uświetnienia i podsumowania programu z zakresu uzależnień, uczniowie kl.
1GA przygotowali program artystyczny o tematyce profilaktycznej.

Szkolny Pedagog
Fot.:

MY DUŻO WIEMY
Od lat nasze gimnazjum uczestniczy w wielu konkursach. 19 marca 2015
roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla laureatów konkursu
zDolny Ślązak Gimnazjalista. Nas reprezentowali Marta Duda i Michał
Kosmecki. Obok na fotografii: nasi na uroczystej gali.
Trochę inny zespół gimnazjalistów otrzymał I nagrodę w Konkursie Wiedzy o
Stanach Zjednoczonych U.S. Challenge „Zoom In on America” 2015. Są to
uczniowie: Katarzyna Poleszczuk, Michał Kosmecki i Jakub Szpyrka.
Gratulujemy!

Redakcja Fot.:

Fot.:

WIOSENNY RAJD

21 marca 2015 roku odbył się pierwszy rajd w drugim półroczu szkolnym.
Wszyscy uczniowie byli zachwyceni tym, że w końcu po okresie zimowym
możemy znowu wybrać się na wycieczkę.
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy na stacji benzynowej na obrzeżach
Legnicy, a skończyliśmy w Jaśkowicach. Na szczęście po wcześniejszej
mroźnej pogodzie, pierwszy dzień wiosny był ciepły i słoneczny. Po około
pięciu godzinach drogi dotarliśmy do miejsca końcowego rajdu nad jeziorem.
Na miejscu był plac zabaw i boisko do siatkówki, gdzie mogliśmy aktywnie
spędzić czas. Jak zwykle uczestniczyliśmy w rozmaitych konkursach m.in.
„Wiedza o powiecie”, robienie kwiatów z papieru czy „Pierwsza pomoc. Rajd
był wspaniały i już nie mogę doczekać się kolejnego, który odbędzie się w
kwietniu!

Julia Widziewicz, kl. 2GDFot.:

TO JEST JEDNAK SPORT
9 marca 2015 r. w Klubie Nauczyciela w Legnicy odbyły się drużynowe
zawody szachowe  o Mistrzostwo Legnicy szkół gimnazjalnych.
Reprezentacja naszej szkoły, w składzie:  Rojo Maribel, Roder Piotr,
Małecki Kacper oraz Markieta Przemysław, zajęła II miejsce  i uzyskała
awans do turnieju strefowego. Ze wszech miar popieramy ten intelektualny
sport i serdecznie gratulujemy!
ZNAM POWIAT LEGNICKI
Jak co roku nasze gimnazjum uczestniczyło w Konkursie Krajoznawczym
"Znam powiat legnicki jak swój dom" organizowanym przez Zarząd Oddziału
PTTK w Legnicy. Konkurs odbył się 10 marca 2015 roku. Drużyna SG TWP
zajęła IV miejsce. Gratulujemy drużynie i popieramy zdobywanie wiedzy o
najbliższym regionie!

Redakcja

Kamila Kolanowska, kl. 2GM

M. Schier-Okoń

Bogusława Haratym

Gabriela Wojtyniak, kl. 2GM
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ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA
Jeszcze raz wracamy do tematu obchodów "Światowego Dnia Kota" (patrz
W Szkolnym Labiryncie nr 15). W uzupełnieniu informacji, na temat konkursu
przeprowadzonego w naszym Gimnazjum, miło nam zakomunikować iż
nagrody dla zwycięzców wykonała nasza nauczycielka plastyki i zajęć
artystycznych - Iwona Rostkowska. Były to - rysunek, który powstał
specjalnie jako nagroda główna, dla Maribel Rojo i nagroda specjalna, dla
Dafne Peoglu, tomik wierszy pt.: "Skąd się w kocie bierze mruczenie"
napisanych i ilustrowanych przez przez Iwonę Rostkowską. Obok
prezentujemy obrazek kota - najnowsze dzieło Pani Iwony
Rostkowskiej"                                                                              RedakcjaFot.:

KRÓLOWIE
Uczniowie drugich klas, uczestniczący w zajęciach artystycznych z plastyki,
wzięli udział w warsztatach plastycznych w Galerii Satyrykon przy
Legnickim Centrum Kultury. Nauczyciel plastyki współpracuje z Galerią od
dwóch lat i bierze udział z młodzieżą w warsztatach, związanych z
prezentowaniem twórczości artystów zapraszanych na indywidualne
wystawy przez Satyrykon. Tym razem była to wystawa prac Katarzyny
Boguckiej pt.: "Królowie". Zadaniem uczestników warsztatów było pokazanie
w sposób karykaturalny wybranego przez siebie króla. Młodzi artyści
wywiązali się z zadania znakomicie, proponując zabawne portrety
królewskie, bez odzierania ich jednak z tzw. majestatu. Uczniowie,
wymieniając w trakcie pracy uwagi i wykazując się wiedzą historyczną,
stworzyli "nowy" poczet królów polskich, uwzględniający charaktery
poszczególnych władców, przerysowując z wyrozumiałością i dowcipem ich
słabości...
I miejsce otrzymała praca Karoliny Gontarskiej z kl. 2GM.

Iwona Rostkowska Ze zbiorów:

STUKNĘŁA SETKA
Dnia 23 marca uczniowie klasy I gd wraz z Panią Gabrielą Giedrojć
obchodzili "setną lekcję języka angielskiego", na której był obecny
niecodzienny gość. Świętowała z nami kuzynka jednego z uczniów, która
dotarła do nas z Anglii. Wszystko odbyło się na dwóch pierwszych lekcjach
języka angielskiego. Na setnej lekcji nie zabrakło nawet tortu, który był
przepyszny! Uczniowie częstowali się różnego rodzaju słodkościami,
napojami. W czasie delektowania się, w klasie panowała miła atmosfera.
Uczniowie z chęcią grali w gry, bawili się, i także zadawali pytania kuzynce
ucznia, oczywiście po angielsku.

Natalia Biel, kl. 1GDFot.:

     ~ W GALERII SATYRYKON ~ SETNA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ~
                                     ~ DEUTSCH WAGEN TOUR ~

DEUTSCH WAGEN TOUR
Dnia 31 marca 2015 roku do naszej szkoły przyjechała przedstawicielka
Deutsch Wagen Tour, aby zachęcić nas do nauki języka niemieckiego. 
Lekcje spędzone z Deutsch Wagen Tour przebiegały bardzo ciekawie. Było
wiele wspaniałych zabaw i rozgrywek. Najciekawsza była gra z chustą, oraz
słuchanie i odgadywanie niemieckich zespołów muzycznych. Podzieleni na
grupy, w zabawnych przebraniach, śpiewaliśmy piosenki po niemiecku. Nie
zabrakło też telewizji regionalnej DAMI, która nagrała naszą zabawę.
Byliśmy więc regionalnymi gwiazdami. Uczyliśmy się poprzez zabawę i
śmiech. To był cudowny czas spędzony w gronie kolegów i koleżanek...

Anna Kurc, kl. 1GA
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