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WYCIECZKA DO WARSZAWY

W dniach 21 - 25 września, trzy uczennice klasy 3A miały okazję
uczestniczyć w wycieczce do Warszawy, organizowanej przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy.  Podróż do stolicy trwała sześć
godzin, ale minęła nam bardzo szybko i przyjemnie.

Od razu po przyjeździe udaliśmy się do siedziby Najwyższej Izby Kontroli,
gdzie zostaliśmy przyjęci przez samego Prezesa tej instytucji. Potem
odwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnierza i byliśmy świadkami zmiany
warty. Wieczorem zakwaterowaliśmy się w schronisku młodzieżowym,
gdzie zjedliśmy obiadokolację.

Kolejnego dnia zobaczyliśmy Belweder. Udaliśmy się również do Łazienek
Królewskich. Tam obejrzeliśmy pomnik Fryderyka Chopina oraz Pałac na
Wodzie. Później zwiedziliśmy Sejm RP. Obiad zjedliśmy w sejmowej
restauracji. Wieczorem spacerowaliśmy po Krakowskim Przedmieściu. Po
drodze mijaliśmy Pomnik Mikołaja Kopernika, Bazylikę św. Krzyża, Gmachy
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pałac Prezydencki. Spacer
zakończyliśmy na Placu Zamkowym, gdzie podziwialiśmy Kolumnę
Zygmunta III Wazy oraz Zamek Królewski.

Trzeciego dnia pojechaliśmy się do Wilanowa, gdzie zwiedzaliśmy Pałac
Króla Jana III Sobieskiego. Następnie odwiedziliśmy Świątynię Opatrzności
Bożej, skąd pojechaliśmy na Cmentarz na Powązkach. Po południu
mieliśmy okazję zrobić zakupy w centrum handlowym Złote Tarasy oraz
zobaczyć Pałac Kultury i Nauki.

Następny dzień zaczęliśmy od zwiedzania Zamku Królewskiego, po którym
udaliśmy się pod Pomnik Małego Powstańca. Całe popołudnie spędziliśmy w
Centrum Nauki Kopernik. Był to zdecydowanie jeden z najciekawszych
punktów naszej wycieczki. Mogliśmy nie tylko oglądać, ale także
przeprowadzać eksperymenty na wielu stanowiskach. Przekonaliśmy się,
że nauka może być bardzo fascynująca i wciągająca.

Ostatniego dnia spotkaliśmy się z Panem Markiem Michalakiem, który pełni
funkcję Rzecznika Praw Dziecka. Później odwiedziliśmy Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów, po którym zostaliśmy
oprowadzeni przez dyrektora tej placówki. Stamtąd udaliśmy się prosto do
Legnicy. Późnym wieczorem zmęczeni, ale zadowoleni dotarliśmy do domu.

Podczas pobytu w Warszawie zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc oraz
zabytków. Uważam, że wycieczka była naprawdę udana i długo będziemy o
niej pamiętać.

Izabela Zyskowska, kl. 3A
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Dnia 5 października w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do
Samorządu Uczniowskiego.
Wybory poprzedzone były głośną kampanią w trakcie, której kandydaci
prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy
uczniowie. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania i liczeniem głosów
czuwali przewodniczący klas.
Po ogłoszeniu wyników okazało się, że Przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego została Amelia Mucha z klasy 3A, a jej zastępcą został
Krzysztof Stawarz z klasy 3B. Natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia został
Bartosz Dzikowski z klasy 3C.
Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowała opiekunka Samorządu
Uczniowskiego pani Anna Borowiec. 

Julia Bach, kl. 3A
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Dnia 12 października, na drugiej godzinie lekcyjnej, uczciliśmy Dzień
Edukacji Narodowej akademią, w której udział wzięły wszystkie klasy
drugie i trzecie. Uroczystość poprowadzili Amelia Mucha i Krzysztof
Stawarz. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Elżbieta Zdanowicz, która
wygłosiła krótkie podziękowania dla nauczycieli i podkreśliła rolę, jaką
sprawują w wychowaniu młodzieży.
Niespodziankę przygotowali dla naszego gimnazjum uczniowie klasy 2c -
pod opieką Pana Roberta Wójcickiego, bowiem własnoręcznie wykonali
zegar, który wkrótce ozdobi korytarz szkoły.
Część artystyczną akademii uświetniła Małgorzata Jurkiewicz z klasy 3c,
która wykonała utwór na skrzypcach, po niej wystąpił Dominik Łabuda 
z klasy 3b grający na trąbce. Swój talent recytatorski zaprezentowała Natalia
Oknińska z klasy 2a.
Następnie część humorystyczną akademii przedstawili uczniowie klas 2a 
i 2b, którzy pod kierunkiem Pana Marka Biskupa i Pani Anny Trajewskiej
zaprezentowali polską edukację z przymrużeniem oka. Tego dnia w stronę
nauczycieli skierowano wiele miłych słów i podziękowań za trud 
i zaangażowanie wniesione w nasze nauczanie oraz wychowanie.

Julia Ficer, kl. 2A
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RAJD PIECZONEGO
ZIEMNIAKA

Dnia 7 października PTTK zorganizowało Rajd
Pieczonego Ziemniaka, w którym wzięli udział
uczniowie naszej szkoły. 

Wyjechaliśmy o 1038, z dworca kolejowego stacji
Legnica do Jezierzan. Z tej miejscowości
rozpoczęła się nasza wędrówka. Trasa
prowadziła przez malownicze polne i leśne
ścieżki, a jej długość wynosiła 5 kilometrów. 

Na mecie każdy uczestnik zjadł smacznego
ziemniaka i mógł uczestniczyć w różnorodnych
zabawach, a na koniec otrzymaliśmy pamiątkowe
znaczki. 

Po krótkim marszu wsiedliśmy do pociągu 
na stacji w Miłkowicach i wróciliśmy do Legnicy. 

Julia Bach, kl. 3A
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W INSTYTUCIE NISKICH
TEMPERATUR

Dnia 27 września klasa 3a udała się na wycieczkę naukową do Instytutu
Niskich Temperatur Państwowej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Opiekę sprawowali: nauczyciel fizyki pan Leopold Stefanek oraz pani
od biologii Beata Stempek. Wyjazd początkowo był zaplanowany na
godzinę 8:00, ale opóźnił się do godziny 9:30, ponieważ kierowca
spóźnił się.

Dojazd do Wrocławia zajął nam około godziny. Kierowca zaparkował
tuż obok budynku Państwowej Akademii Nauk . Po wejściu do budynku
musieliśmy poczekać jeszcze chwilę, po kilku minutach weszliśmy do
dużego holu. Wzdłuż ściany stały stoiska, przy których studenci
prezentowali odwiedzającym, eksperymenty z użyciem ciekłego azotu.
Po kilkunastu minutach oglądania  zostaliśmy zaproszeni na wykład.
Wykład ten dotyczył pracy naukowców, którzy dążą do ustalenia
temperatury zera bezwzględnego. Trwał on godzinę i był naprawdę
interesujący.  Po wyjściu z sali wykładowej mieliśmy kolejną okazję, by
przyjrzeć się z bliska niesamowitym doświadczeniom z ciekłym azotem.

Po około 30 minutach rozpoczął się kolejny wykład, którego tematem
była fotoluminescencja, czyli oddawanie przez obiekty światła
pochłoniętego wcześniej. Ten wykład, podobnie jak poprzedni, był
naprawdę ciekawy.

Nasza wycieczka dobiegła końca po zakończeniu drugiego wykładu. Do
Legnicy wróciliśmy o godzinie 15:00 wzbogaceni wiedzą o niskich
temperaturach. Zgłębiliśmy także wiedzę o zerze bezwzględnym,
którego wartość wynosi −273,15 °C.

Wojciech Kurzydło, kl. 3A
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