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Rajd do Dunina
W sobotę 23.03.2017 r. uczestniczyliśmy w XLIV
Rajdzie na Powitanie Wiosny. O godzinie 9.00
wyruszyliśmy z miejsca zbiórki w trasę, która liczyła
siedem kilometrów. Podczas wędrówki podziwialiśmy
malownicze krajobrazy, rozległe łąki, piękną Kaczawę i
zielone drzewa. Po drodze napotkaliśmy konie oraz
przechodziliśmy przez ruiny ogromnej willi włoskiej, w
której skład wchodził folwark, wozownia oraz budynek
gospodarczy. Obiekt ten nazywa się Vorwerk Dörnicht
- Czerwienice i został wpisany do rejestru zabytków.
Przechodząc mostem nad autostradą A4 na trasie
Smokowice – Dunino, machaliśmy kierowcom, którzy
odwdzięczali nam się tym samym. Kiedy zbliżaliśmy
się do celu, spotkaliśmy również osły i kozy. Na
miejscu dostaliśmy pamiątkowe odznaki, lizaki oraz
chleb i kiełbaski, które następnie piekliśmy nad
ogniskiem. Potem każdy zajmował się czym innym:
niektórzy grali w piłkę, inni bawili się na placu zabaw.
Temu wszystkiemu sprzyjała fantastyczna pogoda.
Uważamy, że był to świetnie spędzony czas. Naszym
zdaniem, był to najlepszy rajd, na jakim byliśmy.

Mateusz Staszków, Kuba Baziów, kl. IIC

Dzień Zdrowia
21 marca w pierwszym dniu wiosny postanowiliśmy
zatroszczyć się o nasze zdrowie i zorganizować w
naszej szkole Dzień Zdrowia.
Wysłuchaliśmy prelekcji wygłoszonej przez panią
Katarzynę Łochowską z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Legnicy na temat zaburzeń
odżywiania.
Następnie oglądnęliśmy przezabawne scenki o
zdrowym stylu życia pewnej rodziny. Klasa II b pod
opieką pani Beaty Stempek pokazała nam w pigułce
jak należy postępować, aby żyć zdrowo i bezpiecznie.
Po chwili zabawy przyszedł czas na zasady
racjonalnego odżywiania się, o których opowiedziała
nam mama naszej uczennicy pani Barbara Makuła. 
Ostatnim punktem programu był wykład doktora nauk
medycznych, onkologa pana Marcina Wolskiego. Pan
doktor zabrał nas w cudowną podróż historyczną pełną
ciekawostek o tym, jak to leczono i dbano o higienę na
przestrzeni wieków.
Pomiędzy wykładami degustowaliśmy zdrowe
przekąski przygotowane przez klasy II a i I c .
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Dnia 22.03.17r. w VLO nasze gimnazjum wzięło udział
w konkursie Zoom in on America, w którym
uczestniczyły szkoły legnickie i z okolic. Polegał on na
wcześniejszym przeczytaniu artykułów w języku
angielskim o kulturze i historii Ameryki, i późniejszym
rozwiązaniu quizu. Pytania były bardzo szczegółowe,
np.: „ Who was Handsome Dan?”, albo „ What does „
Seward’s Folly” mean?”. Reprezentowały nas dwa
zespoły; Krzysiek Gliwiński(IIID), Piotrek
Gramiak(IIID) i Kamil Dżanżałowski(IA) oraz Julia
Alchimionek(IIID), Julia Wołczańska(IIID) z Rafałem
Mickiewiczem(IIC).  Uczniowie TWP doskonale sobie
poradzili i wygrali 1 oraz 2 miejsce po raz czwarty z
rzędu. Brawo my!

                       Edukacja filmowa
                       Recenzja filmu "Nowy"

We wtorek 11 stycznia 2017 roku uczniowie
Społecznego Gimnazjum TWP w Legnicy udali się do
kina ,,Piast" na film pt.: ,,Nowy" w reżyserii R.
Rosenberga. Akcja filmu dzieje się we francuskiej
szkole średniej, do której przychodzi tytułowy nowy
uczeń. Próbuje on zaprzyjaźnić się z rówieśnikami,
jednak staje się obiektem ich kpin. Sytuację chce
odmienić poprzez zorganizowanie przyjęcia, na które
dodarło tylko troje uczniów. Po pewnym czasie
zaprzyjaźnia się z nimi. Film został oprawiony ciekawą
i dobrze dobraną ścieżką muzyczną. Otrzymał on
nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów
Frankońskich w Namurze w
2015 roku. Wątkami kluczowymi w tej produkcji są:
przyjaźń, dojrzewanie i wykluczenie z grupy. Polecam
ten film miłośnikom kina młodzieżowego, gdyż w
dosadny sposób oddaje realia zachowań w
szkołach. 

                                        Przemysław Markieta IIIGA

Nasz podróże małe i duże

Dnia 11 lutego 2017r. wybrałam się wraz z rodzicami
na czterodniowy wyjazd do Madrytu.
Już pierwszego dnia, po zakwaterowaniu się w hotelu,
udaliśmy się na wieczorne zwiedzanie
okolicy. Z okna naszego pokoju można było podziwiać
operę i Pałac Królewski. 
Następnegodnia, z samego rana pojechaliśmy metrem
przed stadion Realu Madryt - Santiago Bernabeu,lecz
niestety nie weszliśmy do środka. Później dotarliśmy
pod Bramę Europy, która zrobiła namnie niesamowite
wrażenie. Po godzinnym odpoczynku w hotelu
wybraliśmy się na słynną
ulicę Gran Via oraz zrobiliśmy w miejscowych
sklepach drobne zakupy. 
Kolejnego dniaspacerowaliśmy po parku Retiro.
Mieliśmy również okazję zobaczyć Metropolis, a także
PałacSprawiedliwości. W dzień wyjazdu, przeszliśmy
się po Królewskim Ogrodzie Botanicznym i
zwiedziliśmy wnętrze Katedry Almudeny.
Uważam, że wyjazd był bardzo udany, mimo
deszczowej pogody. Mam nadzieję, że będzie takich
więcej.

Małgorzata Jurczyk IIC
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Liczba pi, najsłynniejsza liczba świata – stosunek
długości obwodu koła do długości jego średnicy – to w
przybliżeniu 3,14. Tak w notacji amerykańskiej
zapisuje się datę 14 marca i dlatego w tym dniu
obchodzimy Dzień Liczby Pi. W ten dzień w roku 1879
urodził się także Albert Einstein, najsłynniejszy uczony
świata. Również w naszej szkole obchodziliśmy to
matematyczne święto. Na ścianach można było
przeczytać 14 nieznanych faktów o liczbie pi, a także
poznać ciekawe wzory, w których znajduje się ta
najpopularniejsza liczba. 

VII Legnicki Konkurs Matematyczny odbył się w
sobotę 8.04.2017 r. w auli I Liceum. Do zawodów
zasiadło 50 uczniów: ze szkół podstawowych 29
uczniów i gimnazjów 21 uczniów. Organizatorami
konkursu byli: Ośrodek Doradztwa Metodycznego i
Doskonalenia Nauczycieli, I Liceum Ogólnokształcące,
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oraz Społeczne
Gimnazjum TWP. Konkurs objął Honorowym
Patronatem Prezydent Miasta Legnicy. Naszą szkołę
reprezentowali: Małgorzata Jurczyk i Michał
Bukowczyk z kl. 2c oraz Krzysztof Gliwiński z kl. 3d.
Krzysztofowi udało się stanąć na najniższym stopniu
podium w kategorii gimnazjów. Serdecznie
gratulujemy!

Bruno Kaczmarczyk z kl. 3d uzyskał tytuł Mistrza
Gramatyki Angielskiej podczas konkursu, który odbył
się w środę 28 marca. Konkurs Gramatyki Języka
Angielskiego organizowany przez Akademickie Liceum
Ogólnokształcące w Legnicy przyciągnął wielu
gimnazjalistów, ale to Bruno otrzymał największą
liczbę punktów 62/65. Brawo!
Pozostali uczestnicy również uzyskali dobre wyniki,
Julia Wołczańska 5 miejsce popraw Julia Alchimionek
7 miejsce, gratulujemy!!!

Gimnazjada Dziewcząt w piłce nożnej
W dn. 11.04 odbyła się gimnazjada dziewcząt w piłce
nożnej. Nasza drużyna pod opieką p. Beaty Kilmeckiej
zajęła IV miejsce. W skłąd naszej reprezentacji
weszły: bramkarz-Adrianna Drewniak, atak-Natalia Biel
i Katarzyna Poszytek, a w obronie zagrały Julia
Alchimionek i Aleksandra Poszytek. W pierwszym
meczu nasze piłkarki zremisowały z Gimnazjum nr 5
0:0 zdobywając tym samym 1 punkt. W drugiej
rozgrywce powtórzyły ten sam wynik z Gimnazjum nr
2. Kolejne mecze nie poszły nam jednak tak
pomyślnie. Z Gimnazjum nr 1 straciłyśmy jedną
bramkę, a z Budowlanką przegrałyśmy z wynikiem
3:0.
Najbardziej spektakularnym pojedynkiem okazał się
mecz pomiędzy Gimnazjum nr 1 a Gimnazjum nr 3,
gdzie ku ogromnemu zaskoczeniu publiczności
"Jedynka" wygrała w pięknym stylu z wynikiem 3:0.
Nie były to dla naszej drużyny sprzyjające warunki. Na
boisku brakowało koncentracji i porozumienia, co
zaowocowało słabym wynikiem. Mimo wszystko
dałyśmy z siebie wiele i cieszymy się, że nie
zajęłyśmy ostatniego miejsca. 
                                              Adrianna Drewniak IIIA


