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PROJEKT OKŁADKI

  Na zajęciach artystycznych pod opieką Pana Roberta Wójcickiego, klasa
2C wykonała szkice, których motywem przewodnim są elementy barokowe,
znajdujące się w naszej auli. Pan R. Wójcicki wybrał najlepsze prace.
Autorkami prac, które pojawiły się na okładce to: Natalia Bürger i Kinga
Kaczmarzyk. 
  Aula naszej szkoły jest zabytkowa i zalicza się ją do najpiękniejszych w
mieście. 
  

Ostateczną wersję okładki opracował zespół:  
 Agata Cieliczko, Kinga Kaczmarzyk i Jakub Watała.  

POGRAM EDUKACYJNY EUROWEEK

W dniach 20-24 lutego klasa IIa pod opieką pani Anny Trajewskiej i pani
Gabrieli Giedrojć miała okazję uczestniczyć w programie edukacyjnym
Euroweek. Celem projektu jest łamanie barier językowych i kulturowych oraz
nauka pracy w grupie. Wszystko to pod opieką wolontariuszy ze wszystkich
zakątków świata. Zajęcia, oczywiście w języku angielskim, odbywały się w
ośrodku organizacji w Różance, gdzie uczniowie byli zakwaterowani i brali
udział w zajęciach.
  Już wieczorem po naszym przyjeździe uczestnicy turnusu zebrali się, by
porozmawiać o swoich oczekiwaniach względem Euroweeku. Wszyscy
byliśmy zgodni, że przede wszystkim chcielibyśmy wykorzystać znajomość
języka i wykorzystać go do codziennej komunikacji.

Pierwszy dzień rozpoczął się aktywnie - wzięliśmy udział w „Energizer”,
czyli porannej rozgrzewce z wolontariuszami. W ten sposób
rozpoczynaliśmy każdy poranek, co dawało nam zastrzyk pozytywnej
energii i dobry humor na cały dzień.

Następnie w planie naszego dnia były warsztaty doskonalące pracę w
grupie. Oprócz naszego gimnazjum uczestniczyły w nich również szkoły z
innych miast. W losowych grupach mieliśmy za zadanie wykonywać
projekty, a potem prezentować je na forum uczestników, wolontariuszy i
nauczycieli. Tematami naszych prac było np. stworzenie własnej firmy,
zaprojektowanie nowatorskiej aplikacji i nagranie jej reklamy oraz
przedstawienie wylosowanego państwa uwzględniając język narodowy,
stroje ludowe i tradycyjny taniec. Praca, szczególnie w gronie nieznajomych
osób, nie zawsze była łatwa, ale wszyscy byli wobec siebie życzliwie
nastawieni, dlatego mówienie w języku obcym nie sprawiało nam większych
problemów.

Podczas pobytu mieliśmy okazję także obejrzeć prezentacje wolontariuszy
na temat ich ojczystych krajów. Była to świetna okazja do poznania takich
państw jak Urugwaj, Filipiny i Indonezja z punktu widzenia ich mieszkańców.
W międzyczasie native speakerzy przygotowywali dla nas różne gry i
zabawy, dlatego nie mieliśmy ani chwili  na nudę. Nawet mimo mroźnej,
zimowej pogody wychodziliśmy  na krótkie spacery po okolicy, w ostatni
dzień została zorganizowana dla nas również wycieczka do Kłodzka. 

Ostatni, pożegnalny wieczór spędziliśmy odgrywając przeróżne skecze i 
pokazy mody. Swoją premierę miał wtedy zrobiony przez nas zwiastun
"horroru". Przygotowaliśmy również niespodziankę dla wolontariuszy w
postaci  ręcznie malowanych karykatur. Na koniec zostały nam wydane
certyfikaty zaświadczające o udziale w Euroweeku.

Udany pobyt zawdzięczamy głownie pracy, oddaniu i poczuciu humoru
wolontariuszy. Szczególnie tęsknić będziemy za Níco z Urugwaju i Alokiem
z Indii, którzy spędzili z nami mnóstwo czasu i pomogli złamać bariery
językowe. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze raz w przyszłym roku
wziąć udział w projekcie, a zanim to nastąpi, zaprosić wolontariuszy do
Legnicy. 

Julia Ficer, kl. 2A

Fot.:

Fot.:

Nadesłano z Fundacji EuroWeek

A. Trajewska

A. Trajewska
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SG TWP WICEMISTRZEM PODSTREFY LEGNICKIEJ W SIATKÓWCE

Reprezentacja szkoły w siatkówce chłopców zajęła II miejsce w zawodach
podstrefy legnickiej (1/4 województwa) rozgrywanych 9 marca 2018 roku w
hali Tęcza w Złotoryi. Do zawodów zgłosiły się 4 najlepsze drużyny z
powiatów. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Nasi chłopcy
pewnie pokonali w pierwszym meczu gimnazjum z Chojnowa, by w drugim
meczu zdecydowanie ulec faworytowi i późniejszemu zwycięzcy podstrefy -
Gimnazjum nr 1 z Jawora. W walce o drugie miejsce premiowane awansem
do finału strefy (1/2 województwa) pokonaliśmy Gimnazjum ze Złotoryi.
Doskonała postawa naszych siatkarzy i doping ławki rezerwowych
zniechęcił skutecznie do gry gospodarzy zawodów.

Opiekun drużyny: Krzysztof Waszkiewicz

GRATULACJE DLA SIATKARZY!

Miłą dla nas, jest informacje, że nasi siatkarze zajęli pierwsze miejsce w
strefie legnickiej. Wprost, nie mieli sobie równych. Później w podstrefie
legnickiej dzięki dobrej taktyce zostali wicemistrzami. Podczas następnego
spotkania dzięki swoim umiejętnościom zdobyli czwarte miejsce. Po ciężkiej
walce odpadli z zawodowcami. W skład drużyny wchodzą: Bernacki Emil,
Brzeski Bartłomiej, Dorosz Marcel, Fedorczak Jakub, Fitio Marcin,
Gregorczyk Mateusz, Mackiewicz Filip, Matys Adrian, Stawasz Krzysztof,
Śliwiński Hubert. 
Zawodnikom życzymy sukcesów w następnych rozgrywkach.

Marcel Załoziński, kl. 2C

Fot.: K. Waszkiewicz

ZNAM SWÓJ POWIAT JAK SWÓJ DOM

Dnia 9 marca 2018 roku reprezentacja naszej
szkoły w składzie: Maciej Tatys z kl. 2b,
Małgorzata Jurczyk z kl. 3c i Ignacy Kosiorowski
z kl .3b wzięła udział w konkursie krajoznawczym
„Znam powiat legnicki jak swój dom”. Zadaniem
każdej drużyny było przygotowanie wcześniej
plakatu, dotyczącego szlaków turystycznych w
powiecie oraz rozwiązanie indywidualnie testu
krajoznawczego składającego się z 50 pytań i
rozpoznanie 10 obiektów, znajdujących się na
terenie powiatu. W oczekiwaniu na zakończenie
konkursu uczestnicy udali się z przewodnikiem na
godzinny spacer legnickimi ścieżkami, a
następnie na ciepły obiad do restauracji
Ratuszowa. Po zsumowaniu wyników wszystkich
uczniów z danej szkoły okazało się, że nasza
drużyna zdobyła największą liczbę punktów i
zajęła I miejsce w kategorii gimnazjów.
Indywidualnie największą wiedzą wśród
gimnazjalistów wykazał się Maciek. 

Małgorzata Jurczyk, kl. 3C
Ze zbiorów SG TWP

Organizator:

Fot.: ze zbiorów SG TWP

SPOTKANIE Z MISTRZEM

Dnia 27.02.2018 r. naszą szkołę odwiedził Roelof Koopmans - wielokrotny
Mistrz Świata i Europy, trener reprezentacji Polski w korfballu, który
przeprowadził zajęcia podstaw techniki gry w tej dyscyplinie sportu uczniom
naszego gimnazjum. Uczestnicy rywalizowali pomiędzy sobą w grupach
złożonych z czterech osób. Gra była zacięta jak i na równym poziomie.
Uczniowie grali z wielkim zaangażowaniem, starając się wypaść jak
najlepiej. Podopieczni pełniący rolę kibiców z ogromnym zainteresowaniem
obserwowali rozgrywki, przy tym dopingowali swoim faworytom.
Spotkanie z Mistrzem sprawiło młodzieży dużą frajdę, wszyscy opuścili salę
gimnastyczną z uśmiechem na twarzy.

Amelia Mucha, kl. 3A
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SZKOLNE REKOLEKCJE 2018

W dniach 14-16.03.2018 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
rekolekcjach wielkopostnych, które odbywały się w kościele pw. Świętego
Jana Chrzciciela w Legnicy. Kościół jest obsługiwany przez Franciszkanów. 

Pierwszy dzień rekolekcji był bardzo bogaty w wydarzenia. Obejrzeliśmy film
pt. "Boska interwencja". Spotkaliśmy się z diakonem Piotrem Kantorskim,
który rozważał słowo Boże. Udaliśmy się też na Drogę Krzyżową. 

Drugiego dnia oglądaliśmy dalszy ciąg filmu. Następnie śpiewaliśmy i
słuchaliśmy pieśni religijnych, ponownie spotkaliśmy się z diakonem Piotrem
Kantorskim. Po zakończeniu nauki rekolekcyjnej uczestniczyliśmy w
nabożeństwie pokutnym. Bardzo dużo uczniów przystąpiło do spowiedzi.

W piątek, w ostatnim dniu rekolekcje rozpoczęły się mszą świętą. Podczas
rozważań ksiądz podkreślał, jak ważne jest wyciszenie i skupienie przed
Świętami Wielkanocnymi Są one każdemu bardzo potrzebne i wiele uczą.

Szkolne rekolekcje to czas bardzo ważny. Wielu z nas potrzebowało
zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad życiem w ciszy swojego serca by
przemyśleć swoje sprawy i problemy.

Julia Bach, kl. 3GA

Ze zbiorów SG TWP
Autor: Kinga Kaczmarzyk, kl. 2C
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