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Coraz bliżej święta...

          Mikołajki

Tradycyjnie 6 grudnia Mikołaj przybył
do naszej szkoły wczesnym rankiem.
Były cukierki i dużo dobrej zabawy.
Wchodzących do szkoły witała pani
Dyrektor Halina Tamioła oraz
przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego ze Społecznego
Gimnazjum TWP. Częstowali wszystkich
cukierkami, które Mikołaj zostawia dla
grzecznych dzieci.

Dnia 06.12.2017 r. z okazji Mikołajek
uczniowie klas 1 i 2 udali się na
przedstawienie teatralne do kina Helios w
Legnicy. Spektakl opowiadał o życiu i
rywalizacji pomiędzy młodym i zdolnym
kompozytorem Amadeuszem Mozartem, a
równie wybitnym Antoniem Salierim.
Wszyscy uczestnicy wyjścia byli pod
ogromnym wrażeniem gry aktorskiej i
umiejętności aktorów. Stwierdzili, że z
chęcią wybraliby się po raz kolejny, aby
zobaczyć tak wspaniałe dzieło. 
sdma;ldaks;ldkDominika Leśniewska
adm;lakslkdsa;Zuzanna Daraż, kl. I E
Opis seansu ze strony kina:
Do Wiednia, muzycznej stolicy świata,
przybywa młody Mozart. Jego geniusz
i sposób bycia drażnią wiele osób,
ale przede wszystkim nadwornego
kompozytora cesarza. Bogobojny
Antonio Salieri jest zazdrosny o sukcesy
przebojowego Amadeusza .
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I A w Karpaczu

Pierwszego dnia weszliśmy do Karkonoskiego Parku
Narodowego przy Świątyni Wang i zaczęliśmy spacer
w kierunku Strzechy Akademickiej. Cała wyprawa
zajęła nam ponad trzy godziny. Drugiego dnia, czyli
29.09.2017 r. wyruszyliśmy do centrum Karpacza,
gdzie miło spędziliśmy czas. To była bardzo udana
wycieczka!

dsadafNadmorska przygoda I D i I E

W dniu 19.10.2017 r. klasy I D oraz I E wraz z
opiekunami: p. Robertem Wójcickim, p. Marcinem
Twardowskim i p. Waldemarem Małkiem, wyruszyły
do Trójmiasta. Trasa została wzbogacona o wycieczkę
na Hel.

sjdjaljsdlkI C również w Karpaczu :)

W dniach 05-06.10.2017 r. klasa I C wybrała się
na pierwszą wycieczkę szkolną do Karpacza.
Opiekunkami naszej górskiej przygody były panie:
Bogusława Haratym, Alina Sasińska i Wioletta
Grosicka.

odfafsHumaniści odkrywają tajemnice historii

W dniu 5.10.2017 r. klasa 1 b wraz z wychowawcą p.
Tomaszem Dziurzyńskim oraz p. Pawłem
Olszewskim wybrała się na wycieczkę integracyjną.
Celem były Góry Sowie, gdzie wędrowaliśmy
podziemnymi korytarzami Kompleksu Włodarz. W
drodze powrotnej odwiedziliśmy Świdnicę.
Zwiedziliśmy tam niezwykłą budowlę-Kościół Pokoju.
Zachwyceni wróciliśmy do Legnicy. Mamy nadzieję na
kolejny klasowe wyjazdy.  fsfsfssfaNatalia Renk, kl. IB
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Michał Kosmecki, otrzymał od wicekuratora
dolnośląskiego Janusza Wrzala statuetkę „Orła
Dolnośląskiego” oraz nagrodę pieniężną w wysokości
3 tys. zł. Nagroda „Orzeł Dolnośląski” przyznawana
jest corocznie jednemu uczniowi szkoły
ponadgimnazjalnej z naszego województwa. Każdy
wniosek został poddany ocenie. Brano pod uwagę
osiągnięcia edukacyjne ucznia, aktywność społeczną,
sukcesy i talenty. Wniosek zawierał również
obowiązkową opinię dyrektora, samorządu szkolnego i
rekomendacje różnych instytucji.

Organizatorzy Konkursu Filozofii Klasycznej ogłosili
listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu
okręgowego. W tej grupie są trzy dziewczęta z naszej
szkoły: Katarzyna Rozmus - I B, Agata Kołodyńska -
II C i Maja Werbna - II  C. Trzecia edycja Konkursu
odbywa się pod hasłem „Kiedy jestem wolny?”
Opiekunem uczennic jest pan Paweł Olszewski.

W dniu 25.11.2017 r. w salach audytoryjnych Wydziału
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się etap
okręgowy LXIV Olimpiady Chemicznej. Uczestniczył
w nim Michał Kosmecki z klasy III C biologiczno-
chemicznej.
Opiekunem ucznia jest pani Alina Sasińska.
Gratulujemy! Czekamy na wyniki!

W dniu 25.11.2017 r. w salach audytoryjnych Wydziału
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się etap
okręgowy LXIV Olimpiady Chemicznej.
Uczestniczył w nim Michał Kosmecki z klasy III C
biologiczno-chemicznej.
Opiekunem ucznia jest pani Alina Sasińska.
Gratulujemy! Czekamy na wyniki!

                 Stypendyści "zDolny Śląsk"

W dniu 18 listopada 2017 r. we Wrocławiu
odbyła się Gala Stypendialna Programu „zDolny
Śląsk”, którą zorganizowała Fundacja Edukacji
Międzynarodowej przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Miło nam poinformować, że aż 3 uczniów naszego
Liceum zostało nagrodzonych: Krzysztof Łukasiewicz
– I A – stypendium sportowe, Mateusz Materek – II A –
stypendium za działalność społeczną, Michał
Kosmecki – III C – stypendium naukowe.

Orzeł Dolnośląski dla Michała Kosmeckiego!
                       Sukces w Konkursie Filozofii Klasycznej
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Różnorodne zajęcia klas 
o profilach biologiczno-chemicznym
i przyrodniczym

Z anatomią na Ty

Jedzenie to nie
problem!

Od października
do czerwca
roku szkolnego
2017/2018
uczniowie
z klasy 2c
o profilu

biologiczno-
chemicznym
raz w miesiącu
poszerzają
swoje
zainteresowania
przedmiotami
kierunkowymi

poprzez udział
w warsztatach
laboratoryjnych,
organizowanych
w ramach
kolejnej edycji
programu
dla licealistów

„Ciekawa
biochemia”.

Nasza szkoła
wzięła udział
w projekcie
„Jedzenie
to nie problem”.
Jego celem
jest przełamanie
stereotypów
oraz uświadomienie

otoczenia,
że zaburzenia
odżywiania
to choroba,
którą się leczy,
a powrót
do zdrowia
jest możliwy.

Klasa II C poszerzała swoją wiedzę
na warsztatach anatomicznych
organizowanych
przez Humanitarium we
Wrocławiu.Tematem zajęć było
doświadczalne sprawdzenie funkcji
jednego z największych
i najważniejszych organów
w naszym organizmie, jakim jest
wątroba.

Uczniowie klas 1 uczestniczyli
w warsztatach profilaktycznych
„Odpowiedzialne decyzje.
Profilaktyka HIV/AIDS”.Główne
zadanie programu to profilaktyka
i wczesna terapia uzależnień, stąd
działania psychoedukacyjne.

Odpowiedzialne decyzje klas 1:

uczniowie klas pierwszych
naszego Liceum uczestniczyli
w warsztatach profilaktycznych
„Odpowiedzialne decyzje.
Profilaktyka HIV/AIDS”.

Główne zadanie programu
to profilaktyka i wczesna terapia
uzależnień, stąd działania
psychoedukacyjne oraz
wspierające młodzież w jej rozwoju.
Zajęcia odbywały się w formie
grupowej.
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               I miejsce 
w szachach drużynowych

Sukces badmintonistów w
dffinałach wojewódzkich

dfdsfdsfSukcesy naszych siatkarzy i siatkarek 
sfsdfdsfdsfrw Licealiadzie Miasta Legnicy!
I miejscemdljfopisdjgfoijsodjgpsjfdfsgposjgII miejsce

W dniu 17 listopada 2017 r. w hali sportowej V Liceum
Ogólnokształcącego w Legnicy odbył się turniej
finałowy Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt.
Bardzo bobrze zaprezentowała się nasza drużyna,
która po zaciętej walce zdobyła II miejsce. 
Opiekunem uczniów jest pani Bogusława Haratym.
Serdecznie gratulujemy!

W dniu 27.11.2017 r. w sali V LO w Legnicy
odbył się finał Licealiady w piłce siatkowej chłopców.
W pierwszym meczu - po pasjonującej walce – nasza
reprezentacja pokonała zespół z II LO, a w meczu
finałowym wygrała z drużyną z ZSTiO.
Opiekunem uczniów jest pan Tomasz Bekas.
Serdecznie gratulujemy!

W dniu 13 listopada 2017 r. w Klubie Nauczyciela
w Legnicy odbyły się zawody w szachach
drużynowych w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej
Miasta Legnicy. 
Skład: 
Anna Karykowska – II A, Justyna Słowik – III A,
Krzysztof Łukasiewicz – I A, Kacper Mazur - II E.

W dniu 21 listopada 2017 r. odbył się Dolnośląski Finał
Licealiady w badmintonie drużynowym. Nasz zespół
składał się z uczniów klasy I A: Aleksandra
Łopusiewicza, Krzysztofa Gliwińskiego, Andrzeja
Szczerbińskiego i Konrada Kosińskiego. 
Nasi debiutanci wywalczyli V miejsce.
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          Próbna matura
            z Operonem

        Akademia z okazji 
    Święta Niepodległości

 AdapciakfSJFDFJK
 sgs          KALENDARIUM WYDARZEŃ             Półmetek

Dnia 8 listopada 2017r. miał miejsce "Adapciak" klas 1
w hali OSIR. Na początku odbyła się prezentacja klas.
Mogliśmy się w ten sposób wykazać kreatywnością,
ale też się zintegrować przygotowując  przedstawienie.
Każda z prezentacji była bardzo ciekawa. Klasa IA
zaprezentowała nam pokaz multimedialny z ich
pierwszej wycieczki, kl. IB przygotowała show
taneczne, IC zaśpiewała piosenkę "Jesteśmy bio -
chem", kl. ID również zaśpiewała oryginalny kawałek,
natomiast IE przygotowała spektakl o zdrowym
odżywianiu. 

To był dopiero początek naszych atrakcji. W hali
odbyło się wiele konkurencji sportowych, między
innymi gra w nogę, w siatkę, czy korfballa. Nie
zabrakło również poczęstunku w postaci pysznych,
domowych ciast. Następnie odbyły się wyścigi rzędów.
Wszystkie klasy zacięcie dopingowały swoich
przedstawicieli w pojedynku. Bardzo dobrze bawiliśmy
się na szkolnym "Adapciaku". Cieszymy się, że nasza
szkoła to zorganizowała, ponieważ mogliśmy się lepiej
poznać.

  Anna Kurc, kl. IC

W dniu 10 listopada 2017 r. klasa II B pod kierunkiem
pani Joanny Piskorskiej-Gomoliszek przygotowała
akademię z okazji Święta Niepodległości. Na początku
krótki referat  wygłosiła Aleksandra Kłodnicka.
W kolejnej części Jakub Szpyrka wcielił się w rolę
narratora, a widzowie mogli odbyć podróż przez różne
okresy historyczne Polski. Występ miał na celu
uświadomić nam wartość wolności, a także pokazać,
że pomimo iż jesteśmy narodem niepodległym,
to nadal trzeba walczyć, aby tej suwerenności
nie utracić.

W dniach od 21 do 24 listopada 2017 r. nasi tegoroczni
maturzyści przystąpili do zdawania egzaminów
zewnętrznych z języka polskiego, matematyki,
języków obcych i wybranych przedmiotów na poziomie
rozszerzonym.
Arkusze egzaminacyjne przygotowało Wydawnictwo
„Operon”.

W dniu 25.11.2017 r. w Restauracji Milenium przy
ul. Chojnowskiej odbył się półmetek klas drugich.
Przygotowali go rodzice. Imprezę rozpoczął
przewodniczący PU – Michał Choczaj z kl. II A, który
powitał uczestników oraz podziękował wychowawcom
za opiekę. Następnie głos zabrała pani dyrektor
dziękując rodzicom za wzorową organizację imprezy.


