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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 04.09.2017 roku, o godzinie 10:30, w naszej szkole odbyło się
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Wszyscy zebrali się na
dziedzińcu ILO, gdyż przy tej szkole mieści się siedziba Społecznego
Gimnazjum TWP.

Oficjalną część rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego 
a capella. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie zostali powitani
przez prowadzących  uroczysty apel – Krzysztofa Stawarza z klasy 3B oraz
Gabrielę Ossolińską z klasy 2B. 

Po krótkim wstępie przez prowadzących, zebranych przywitała Pani
Dyrektor Elżbieta Zdanowicz, a następnie rozdała stypendia uczniom.
Życzyła też całej społeczności uczniowskiej wszelkich sukcesów
naukowych i wiele zdrowia.

W pewnym momencie zabrzmiał dzwonek w rękach prowadzącej
uczennicy. Ten dźwięk oficjalnie obwieścił rozpoczęcie nowego roku
szkolnego i po chwili uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z
wychowawcami.

Amelia Mucha, kl. 3A

Fot.:

Fot.:

WOLONTARIAT
Dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych lub całego
społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-
przyjacielskie.

WOLONTARIUSZ 
Osoba, która z własnej woli, świadomie i bezinteresownie przyjęła na siebie
odpowiedzialność bezpośrednią lub pośrednią w pomocy innym ludziom.

WOLONTARIAT W POLSCE
Wolontariat w Polsce powojennej ograniczał się do Związku Harcerstwa
Polskiego oraz ruchów czy organizacji kościelnych, jednak od 1990 roku
zaczął rozwijać się w licznie powstających od tego roku organizacjach
pozarządowych. Z ogólnopolskich badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2008
roku wynika, że około 11, 3%, czyli blisko 4 miliony dorosłych Polaków jest
lub bywa wolontariuszami.

WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE
Uczniowie TWP chętnie biorą udział w różnorodnych akcjach
charytatywnych. W minionym roku szkolnym pomagaliśmy przy zbiórce
żywności w Biedronce i organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka,
zbieraliśmy pieniądze na Górę Grosza, a także karmę dla zwierząt z
legnickiego schroniska, a to tylko kilka akcji, w których braliśmy udział.
Wolontariat cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. To, co
najważniejsze to nie tylko różnorodność działań i form pomocy, ale także
zróżnicowany stopień trudności i odpowiedzialności. Każdy ma szansę
znalezienia akcji na miarę własnych sił i możliwości. Często w wolontariacie
odnajdują swoje miejsce uczniowie, którym sama nauka nie daje satysfakcji.
Poprzez udział w różnych akcjach na rzecz potrzebujących, wolontariusze
uczą się odpowiedzialności i uczestnictwa w życiu społecznym.

Julia Bach 3GA,
Julia Hasiuk 3GA

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Okazuje się, że w dobie urządzeń
elektronicznych, szybko liczących, niezbędna jest
znajomość pamięciowego obliczania, z reguły
prostych rachunków (np. w sklepie). Na
podkreślenie niezbędności tej umiejętności,
społeczność międzynarodowa ustanowiła Dzień
Tabliczki Mnożenia, który obchodzony jest 
29 września.
W naszej szkole w dniu 14 września Samorząd
Uczniowski postanowił uczcić ten dzień,
przedstawiając w okolicznościowej gazetce
ściennej sposoby szybkiego mnożenia w pamięci,
które zaprezentowały następujące uczennice z
klasy 3GA: Natalia Antonowicz, Julia Bach, Kinga
Dawidowska i Julia Hasiuk. Gazetkę można
obejrzeć na szkolnym korytarzu obok sali nr 11.
Serdecznie zapraszamy do przeczytania.

Julia Bach 3GA,
Julia Hasiuk 3GA

Fot.:

Fot.:

Anna Borowiec

Anna Borowiec

J.B., J.H

J.B., J.H.
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WYCIECZKA DO KOTLINY KŁODZKIEJ

W dniach 13 do 15 września wyjechaliśmy na wycieczkę z klasą 3c do
Sokolca. Mieszkaliśmy w pensjonacie ,,Wisła”.  Naszymi opiekunami byli: p.
A. Borowiec, p. K. Waszkiewicz, p. B. Bondzior oraz p. L. Stefanek.

W środę przed dziewiątą rano zebraliśmy się na dziedzińcu. Gdy wszyscy
byli na miejscu, przyjechał autokar. Spokojnie zapakowaliśmy bagaże i
zasiedliśmy na swoich miejscach. Jechaliśmy około dwóch godzin z
postojem. Tak trafiliśmy do zamku Grodno, gdzie podobno straszy Biała
Dama. Naszym zdaniem, to po prostu bajka. Następnie z zamku udaliśmy
się do autokaru, by wyruszyć w dalszą drogę pod Wielką Sowę, która ma
1015 metrów n.p.m. Podczas zdobywania tej góry wiał silny wiatr i kropił
deszcz. Kiedy doszliśmy do celu nad naszymi głowami rozpościerała się
biała mgła, przypominająca mleko. Gdy ruszyliśmy w dalszą drogę i
przyjechaliśmy do Sokolca. Zakwaterowaliśmy się w pensjonacie, zjedliśmy
obiadokolację, a potem mieliśmy wykłady z matematyki, historii i fizyki. Po
całym dniu znużeni, poszliśmy spać.
Drugiego dnia zaraz po śniadaniu pojechaliśmy do twierdzy Kłodzko, gdzie
odegraliśmy wojnę Austrii z Prusami. Wygraliśmy oczywiście my, klasa 2c.
Moim skromnym zdaniem nikt nie miał z nami szans. Zobaczyliśmy jeszcze
sztolnię i wróciliśmy do pensjonatu, gdzie mieliśmy wykłady z matematyki i
historii. Po nich odbyła się dyskoteka, na której każdy świetnie się bawił.
Trzeciego dnia zwiedzaliśmy ośrodek Włodarz, czyli sztolnię z planu ,,Riese”
zaprojektowaną w czasach II wojny światowej. Podczas zwiedzania było
niebezpiecznie, bo w każdej chwili kamień mógł spaść na kask, który
zabezpieczał nasze głowy. Zjedliśmy też tam obiad, a bigos z chlebem,
którym się raczyliśmy, smakował tak sobie. W Świdnicy zwiedziliśmy
jeszcze Kościół Pokoju. 

Potem z wielkim żalem, wróciliśmy do autokaru a godzinę później byliśmy
już w Legnicy.Tegoroczną wycieczkę uważam za udaną i mam nadzieję na
kolejną za rok.

Natalia Bürger,kl. 2C

Fot. ze zbiorów:

NIESAMOWITE GRY W TWIERDZY KŁODZKIEJ

13 września pojechałam  na wycieczkę szkolną do Kotliny Kłodzkiej.
Wycieczka trwała trzy dni, program był bardzo napięty, zobaczyliśmy
mnóstwo ciekawych rzeczy, m.in. Kościół Pokoju, sztolnie w Walimiu,
sztolnie we Włodarzu, Twierdzę w Kłodzku, oraz mnóstwo innych rzeczy. 
Najbardziej podobała mi się jednak wizyta w Kłodzku a dokładniej 
w Twierdzy Kłodzkiej. Ogromny kompleks położony na wzgórzu skrywał
wiele tajemnic, które odkrywaliśmy grając w grę terenową. Podzieliliśmy się
na dwie drużyny. Każdy chciał być ze swoją klasą więc finalnie wyszła
drużyna 2c (Austria) oraz drużyna 3c (Prusy). Gra była podzielona na dwa
etapy.  Pierwszy polegał na sprawdzeniu naszej wiedzy, przewodnik
opowiadał nam różne ciekawe historie o wojnach Austriacko-Pruskich, 
a następnie odpowiadaliśmy na  zadawane pytania. Za dobre odpowiedzi
dostawaliśmy denary, które na koniec gry były potrzebne by wygrać. Drugim
etapem była musztra wojskowa, podczas której uczyliśmy się maszerować
ale także uczyliśmy się współpracy podczas różnego rodzaju gier
fizycznych  i planszowych, na tym etapie naszej zabawy również
otrzymywaliśmy denary. Trzecim etapem były bitwy Austriacko-Pruskie.
Pierwszą bitwą była gra w warcaby Austriaki vs. Prusi. finalny wynik to 2-1
dla Austriaków. Nasza drużyna wygrała. Drugą bitwą było przeciąganie liny i
tu  również wygrali Austriacy 3-0. Trzecia ostatnia bitwa polegała na
przerzucaniu granatów (gąbek, piłek i innych) na stronę przeciwnika. W tym
etapie również wygraliśmy my! Po podliczeniu denarów zdobytych podczas
wcześniejszego  testu wiedzy - Austriacy wygrali 4-0 z Prusami. Byliśmy  z
siebie bardzo dumni. 
Najbardziej zaskakującym elementem naszej zabawy, był wystrzał
z armaty. Początkowo przewodnik szkolił chłopców, nikt przecież nie
spodziewał się, że będziemy strzelać. Jednak kiedy załadował armatę
i kazał zatkać uszy zrozumieliśmy, że to chyba jednak nie jest żart. Armata
wystrzeliła z wielkim hukiem.
 Wycieczka bardzo mi się podobała i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś
odwiedzę takie niesamowite miejsce jak Twierdza Kłodzka.
                                                                 
                                                          Aleksandra Krótka, kl. 2GC 

Anny Borowiec
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BORÓWKA AMERYKAŃSKA

   Mały słodki owoc, który pochodzi z Ameryki Południowej, ale
rozpowszechniony został dopiero w Ameryce Północnej, stamtąd
rozpowszechnił się na cały świat Rośliną sadowniczą borówka
amerykańska stała się jednak dopiero w latach 30-tych XX wieku, zaś
wszystkie uprawne odmiany zostały wyhodowane w USA. Aktualnie około
80% borówek pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, lecz plantacje tego
owocu znajdują się na każdym kontynencie. Największym producentem w
Europie jest Polska.

   Owoce borówki są bogatym źródłem wszelkich witamin. Zawierają
witaminy A, B, C, E, potas, magnez, żelazo, wapń oraz bardzo dużą ilość
antyoksydantów. Są także mało kaloryczne przez co są idealną przekąską
dla osób na diecie. Jej owoce poprawiają wzrok, regulują trawienie, są
pomocne w walce z miażdżycą, obniżają poziom cholesterolu i cukru,
zmniejszają ryzyko nowotworów oraz zwiększają koncentracje. 

   Borówki można jeść oczywiście na surowo, oraz robić z nich smaczne
przetwory, soki, sosy oraz różnego rodzaju ciasta i desery. Idealnie także
pasują jako dodatek do mięs.

Jakub Watała, kl. 2GC

NIE ZAPOMNIJ O LETNIEJ PRZYGODZIE

Wszyscy uczniowie na całym świecie czekają z utęsknieniem na wakacje,
ponieważ można spać do dziesiątej, nie trzeba chodzić do szkoły. Niektórzy
moi koledzy wyjadą w tym roku za granice i przeżyją cudowne przygody, a
mnie czekają tortury w postaci 0,6 ara borówek.

Moi rodzice posiadają pole z borówkami. Mieści się na nim 11 grządek,
każda po 100 krzaczków. Łączna długość pola to 0,6 ara. Na naszej działce
pracują moi rodzice, sąsiedzi, oraz ja i mój brat. Pomagamy w ten sposób
rodzicom. Praca przy borówkach ma pewne wady, trzeba zacząć zbierać je
wcześnie, gdy krzaki są pełne małych i kwaśnych jak cytryna owoców,
zbieranie trwa w najlepsze do późnych godzin wieczornych. Po godzinie
pracy zaczynają boleć plecy, a po kilku godzinach nie czuje się nóg. Już nie
pamiętam ile razy modliłam się, żeby padało. Bowiem kiedy pada deszcz nie
można zbierać borówek. Niestety jak na złość słońce pięknie świeci.

Ja pracuję na polu cały dzień, jednakże w tym roku niespodziewanie pojawiła
się rosa, dlatego mogłam zaczynać pracę o dziesiątej. Na początku sezonu
borówkowego bardzo doskwierała mi samotność, ponieważ nikt w moim
wieku nie pracował i nie mogłam z nikim porozmawiać. Dlatego
postanowiłam namówić moją najlepszą przyjaciółkę, Zuzię, żeby pracowała
ze mną. Razem czas płynął nam szybko, śmiałyśmy się i rozmawiałyśmy o
wszystkim. A gdy miałyśmy „głupawkę” to zaczynałyśmy śpiewać naszą
ulubioną piosenkę: „There is nothing holding me back” Shawn'a Mendes'a.
Szczególnie interesowała nas polityka Donalda Trumpa, więc mówiłyśmy o
tym, co zmieniłybyśmy w jego kraju.

Wspólna praca nas zbliżyła, chociaż okazało się, że lubimy zupełnie inne
rzeczy, na przykład: ona lubi grę w piłkę nożną, kolor czarny, sukienki, a ja
wolę czytanie i uczenie się, kolor biały oraz spodnie. Jak mówi mądre
przysłowie: „Przeciwieństwa się przyciągają”, nasza przyjaźń właśnie taka
jest. Mimo, że jesteśmy różne, to i tak dogadujemy się znakomicie.

Tegoroczne borówki okazały się zupełnie znośną torturą. Obie z Zuzią
zarobiłyśmy i jeszcze bardziej się zbliżyłyśmy do siebie.

Natalia Biirger, kl. 2GC
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