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JESIENNE PARKIETAŻE 
W dniu 30 października klasa II C wykonała projekt pod tytułem "Dywan
Jesieni". Opiekunem projektu był prof. Robert Wójcicki. Tym projektem są
różnobarwne kompozycje z jesiennych liści, zwane parkietażami. W
niektórych zachowane są pełne kształty wielobarwnych liści, inne zaś
skomponowano tylko z ich powycinanych elementów. Można zauważyć, że
klasa II C włożyła wiele pomysłowości i serca w te prace. Projekt stał się
bazą do opracowania okładki tego numeru gazetki szkolnej.

Zapraszam serdecznie do obejrzenia prac klasy II C, które można zobaczyć
w auli I LO.

Jędrzej Paluch kl. 2C

Fot.:

Fot.: Fot.: Fot.:

Moje Hobby
Wspinaczka jest sportem polegającym na przemieszczaniu się w górę lub w
bok najczęściej na ścianie lub na zboczu góry.
Wspinaczka jest narodowym sportem Francji, ale jego popularność obejmuje
cały świat. Najlepszym wspinaczem na świecie jest Czech Adam Ondra, a
najlepszym w Polsce jest Andrzej Mecherzyński (aktualny mistrz Europy).
Można go oglądać na YouTubie, gdzie prezentuje technikę profesjonalnego
zdobywania ścian

Istnieją trzy rodzaje wspinaczki:
1. Zawodnik wspina się z liną przygotowaną i podpiętą z góry, ale czasami
wpiętą z dołu. Przed osiągnięciem celu może prosić o blok, czyli zatrzymuje
się w miejscu, ale na zawodach taka prośba nie jest dozwolona, więc
oczywiście asekurujący spuszcza wspinacza w dół.
2. Zawodnik wspina się na czas gdzie musi drogę około 15 m pokonać, w jak
najkrótszym czasie.
3. Bouldering, to wspinaczka bez liny, na przewieszoną na 3m ścianę.

Być może zachęciłem moją pasją, aby uczęszczać na wspinaczkę do Geco
Areny w Legnicy. Serdecznie polecam. Drużyna seniorów tego klubu często
zwycięża w Polsce, w rundach zimowych. A sporą atrakcją w Lubinie jest
„Kielich” (zdjęcie powyżej), jeden z najwyższych obiektów wspinaczkowych
w Polsce, gdzie na zawodach prawie doszedłem do finału.

Marcel Załoziński, kl. 2C

Na ściance:

Jędrzej Paluch kl. 2C

J.P. J.P. J.P. Marcel w eliminacjach
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 9 listopada 2017 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Apel przygotowała klasa 3c pod
kierunkiem Pana Bogusława Bondziora - nauczyciela historii, a oprawę
muzyczną zapewnił uczeń Dominik Łabuda z klasy 3b.
 
Gdy wszyscy zebrali się już w auli, przywitano dyrekcję, nauczycieli i
uczniów naszego gimnazjum i wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy.
Następnie artyści przybliżyli nam historię naszego kraju w czasach, gdy był
on w 123-letniej niewoli. Uczniowie nie tylko opowiadali, ale także śpiewali
pieśni patriotyczne i recytowali wiersze. Byli ubrani w przepiękne stroje,
których użyczył Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Po apelu został
przeprowadzony konkurs wiedzy, dotyczący tej uroczystości, w którym
wzięły udział dwuosobowe reprezentacje klas. Wygrały ex aequo klasy 3a i
3b, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie z klasy 2b i 2c, a na
najniższym stopniu podium stanęła 
klasa 2a.

Wszyscy uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali, to wielkie,
historyczne widowisko.

Małgorzata Jurczyk kl. 3C
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PROJEKTY ARTYSTYCZNE
*

25 października życie naszej szkoły zdominowały projekty artystyczne.
Uczniowie klasy 2b przedstawiali w auli swoje artystyczne wizje
dotyczące emocji i barw. Prace były starannie przygotowywane na
zajęciach artystycznych prowadzonych przez Panią Iwonę Rostkowską.
Widownię stanowili uczniowie klasy 2c oraz Dyrektor Danuta
Horodecka i Pani Anna Trajewska. 

*
Pierwszy happening przedstawiła grupa chłopców. Miał on na celu
sprawdzenie, czy ludzie kupią małe pudełko za niewielką cenę nie
wiedząc, co się w nim znajduje. Chłopcy przedstawili projekt w formie
filmu. Niestety projekt ten nie był zbyt dobrze przemyślany i nie
przyniósł zamierzonych skutków.

*
Następnym projektem był performance grupy dziewcząt. Miał on na
celu uosobienie emocji takich jak smutek, gniew, radość, wrażliwość i
miłość. Emocje były przedstawiane przez ludzi za pomocą barw,
ubioru, wyglądu. Uważam, że przedstawienie to było udane i bardzo
dobrze przemyślane.

*
Kolejną grupą byli ponownie chłopcy. Ich projekt nakłaniał do głębokiej
refleksji. Przedstawiał, bowiem choroby psychiczne.

*
Ostatnią już grupą była grupa dziewcząt, która przedstawiała
happening dotyczący śmierci dobrych emocji w ludziach. Dziewczyny
były poubierane w czarne, żałobne stroje, a na ramionach niosły
trumnę. Pod koniec przedstawienia, co bardzo zaskakuje, z trumny
wyłania się dziewczyna, która uosabia dobre emocje.

*
Moim zdaniem uczniowie klasy 2b włożyli dużo pracy w przedstawiane
projekty, a popełniane małe błędy podczas ich realizacji będą na pewno
dla nas cenną nauką.

Gabriela Ossolińska kl. 2B

Scan:
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Drużyna w składzie:
Jakub Błaszczyński,

Mateusz Jurek,
Dominik Łabuda,
Aleksandra Ożga,

Jędrzej Paluch,
Ada Roder

zajęła II miejsce
w szachach

drużynowych
Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Miasta

Legnicy 
w r. szk. 2017/18

Pani Anna Borowiec

Pani Anna Borowiec Redakcja
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OLIMPIADA WIEDZY O UZALEŻNIENIACH
 I CHOROBIE AIDS

17 listopada, uczennica naszej szkoły,
Aleksandra Ożga uczestniczyła w Rejonowej
Olimpiadzie Wiedzy o Uzależnieniach 
i Chorobie AIDS na poziomie szkół
gimnazjalnych. 
Komisja Konkursowa przyznała, co stwierdzamy
z wielką radością, I miejsce właśnie dla Oli. 
Serdecznie gratulujemy!

Redakcja

Fot.:

         OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
      BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA

Szczególnie miło nam powiadomić czytelników 
o sukcesach naszych uczniów w Olimpiadzie
Przedmiotowej. 
Dyplomy Uznania uzyskali uczniowie klas 2 i 3
(patrz obok): 
a) z przedmiotu biologia - 14,
b) z przedmiotu chemia – 13.

Natomiast Dyplom Laureata otrzymał Maciej
Tatys z klasy 2C. Serdecznie Gratulujemy!

Redakcja

Fot.:

FOTOKOLAŻ 
ZDJĘĆ WYKONANYCH 

PODCZAS PREZENTACJI 
SZKOLNYCH PROJEKTÓW

 PRZEZ PANIĄ ANNĘ TRAJEWSKĄ. 

PROJEKTY 
REALIZOWALI UCZNIOWIE 

POD OPIEKĄ PANI IWONY ROSTKOWSKIEJ.

Fot.:

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
„LIGA ZADANIOWA”

W naszej szkole trwa konkurs matematyczny
„Liga zadaniowa” organizowany przez Panią Annę
Borowiec. Odbyło się już 8 serii tego konkursu.
Każda seria - to trzy zadania, które należy
rozwiązać w określonym czasie. W ten sposób
uczniowie magą pogłębić wiedzę z matematyki.

Redakcja

H. Śliwiński, kl. 3C

Ze zbiorów TWP

Ze zbiorów TWP

Pani Anna Trajewska

Ze zbiorów TWP
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