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Zakwitły kasztany,
czas na matury.

                    Zapraszamy do lektury ostatniego 
                    przed wakacjami wydania Młyna :)

W dniu 4 maja 2018 r. o godzinie 9.00
rozpoczęła się w auli szkolnej
część podstawowa egzaminu maturalnego
z języka polskiego.
Obowiązkowe są w wersji pisemnej
egzaminy z języka polskiego, matematyki
i języka obcego nowożytnego (na poziomie
podstawowym), a w części ustnej z języka
polskiego i nowożytnego (bez określania
poziomu).
Trzymamy kciuki!

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu
27.04.2018 r. dwunastu maturzystów otrzymało tytuł „Osobowość
Roku”.
Tytuł wraz z symbolizującą go statuetką przyznawany jest
uczniowi kończącemu edukację. Dotychczas (od 2011 r.)
otrzymało to piękne wyróżnienie 19 maturzystów. W tym roku
przyznano 12 statuetek. 
Gratulujemy nagrodzonym!

Nagrody dla najaktywniejszych
                Absolwentów
                    I Liceum
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Miło jest nam zakomunikować, że Dyrektor
ds. Edukacji Microsoft Polska oraz Manager Programu
Microsoft dla Edukacji Microsoft Polska przekazały
dyrekcji, kadrze pedagogicznej i uczniom
naszego Liceum certyfikat oraz list 
gratulacyjny. Zostaliśmy wyróżnieni jako SZKOŁA
W CHMURZE MICROSOFT. Po dwóch latach 
od przystąpienia do programu I LO zostało zaliczone
przez Microsoft do grona najbardziej innowacyjnych
szkół na świecie. Jesteśmy dumni z wyróżnienia!

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Fizycznego „EUREKA” najlepszy wynik w naszej
szkole uzyskał Aleksander Pogoda z klasy I A.
Konkurs odbył się 8 marca 2018 r., a przeprowadzany
jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej w Warszawie. Celem Konkursu
Fizycznego „EUREKA” jest utrwalanie wiedzy
z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka
oraz aktywizacja miłośników fizyki poprzez dalsze
rozwijanie ich umiejętności.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Centrum Wolontariatu
Miejskiego TEAMLegnica zorganizowało uroczyste
spotkanie podsumowujące turniej
UEFA U17 Elite Round, współorganizowane
przez Miasto Legnica.
Spotkanie odbyło się w Sali Pod Różami
Urzędu Miasta Legnicy. Uczestniczyli w nim
wolontariusze z naszej szkoły:

1. Mateusz Materek z II A
2. Łukasz Faluta z III D.

Dziękujemy za godne reprezentowanie I LO!

14 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyły się zawody
okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
w których wzięli udział Jakub Psuty z klasy II C
o profilu biologiczno-chemicznym oraz Tomasz Jaślar
z klasy III C o profilu biologiczno-chemicznym.
Uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę
i uzyskali wysokie wyniki z testu wiedzy. Tomasz
zakwalifikował się do części ustnej i uzyskał
tym samym tytuł finalisty zawodów okręgowych.
Opiekunem uczniów jest pani Agnieszka Nowak.
Serdecznie gratulujemy!
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W dniu 10.04.2018 r. klasa II E uczestniczyła
w wycieczce edukacyjnej do Wrocławia.
Pierwszym punktem programu było Muzeum
Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. Młodzież
poznała poszczególne grupy zwierząt i ich
przystosowanie do określonych warunków
geograficznych. Drugim punktem wycieczki
było Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis. 
Opiekunami klasy byli: pan Waldemar Małek oraz pan
Robert Wójcicki.

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. klasa I D przebywała
w Krakowie. Odwiedziliśmy Katedrę na Wawelu
i legendarną Smoczą Jamę, Kościół  Mariacki
z ołtarzem Wita Stwosza, Kościół  Franciszkański
z polichromią Stanisława  Wyspiańskiego i słynnym
witrażem „Bóg Stwórcą”. Byliśmy również
w Kościele Dominikańskim i Muzeum Malarstwa
XIX wieku w Sukiennicach. Wypoczywaliśmy
nad brzegiem Wisły i podziwialiśmy unikatową
architekturę Starego Rynku.

Ukonstytuowała się nowa Młodzieżowa Rada Miejska
w Legnicy. Na sesji, która odbyła się 21.05.2018 r.
młodzi radni złożyli ślubowanie i wybrali Prezydium.
Piętnastoosobową Radę uczniowie legnickich szkół
ponadgimnazjalnych wybrali pod koniec kwietnia.
Zgodnie ze statutem stanowi ona organ opiniujący
i konsultacyjny „dorosłej” Rady Miejskiej, zwłaszcza
w sprawach dotyczących młodzieży.
Naszą reprezentantką w MRM będzie
Kamila Dzierzkiewicz z klasy II B.
Gratulujemy!

W dniu 20 kwietnia 2018 r. odbyła się X edycja
Otwartych Mistrzostw Opola w Programowaniu
Zespołowym.Mistrzostwa są dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych okazją do wypróbowania
umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów
informatycznych i algorytmicznych.
W Mistrzostwach wzięły udział 24 drużyny.
W ciągu 5 godzin należało rozwiązać 8 zadań.
Reprezentacje z naszej szkoły uplasowały się
w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej.
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W sobotę 14 kwietnia 2018 r. odbył się w naszej szkole
VIII Legnicki Konkurs Matematyczny
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Legnicy. To jedyna tego typu cykliczna impreza
w naszym mieście. Nasze Liceum od początku
jest jej gospodarzem.
W tegorocznej edycji udział wzięło 44 uczniów ze szkół
podstawowych i 24 gimnazjalistów.
Przez 90 minut uczestnicy zmagali się z zadaniami
testowymi i otwartymi. Podczas sprawdzania prac
przez jury, nasi młodsi koledzy uczestniczyli
w zajęciach przygotowanych przez uczniów klas
I oraz II o profilu matematyczno-fizycznym
i biologiczno-chemicznym pod opieką nauczyciela
matematyki pana Zbigniewa Masłowskiego.
Punktualnie o godzinie 13.30 rozpoczęło się oficjalne
podsumowanie Konkursu. Na zwycięzców w obu
kategoriach wiekowych czekały puchary
ufundowane przez Prezydenta Miasta Legnicy,
które wręczył Wiceprezydent Krzysztof Duszkiewicz.

A oto najlepsi młodzi legniccy matematycy:
Szkoły Podstawowe: 1. miejsce – Hanna Łochowska
– SP 10
Gimnazja: 1. miejsce – Krzysztof Piechota –
Gimnazjum ZSI.

Święto Konstytucji 3 Maja to jedna z najważniejszych
dat w polskim kalendarzu. 26 kwietnia 2018 r.
w naszej szkole odbył się uroczysty apel
przygotowany przez klasę II A o profilu matematyczno-
informatycznym. Uczniowie przygotowali teleturniej -
Wielki Rodzinny Test Historyczny, w którym
brały udział dwie rodziny - Kowalscy i Targowiccy.
Dzięki aplikacji kahoot.it publiczność również mogła
włączyć się do gry. Zwyciężyła rodzina Kowalskich -
ludzi wrażliwych na historię. Klasa II A w ten sposób
ukazała jak ważną rolę pełni przeszłość.
Uczniowie zadali pytanie - jaki jest nasz stosunek
do historii? Warto zastanowić się nad odpowiedzią...
Wszyscy uczniowie z klasy brali czynny udział
w akademii. Scenariusz przygotowała
Manuela Markowska, w rolę prowadzących wcielili się
Michał Choczaj oraz Maciej Siwicki, natomiast
sprawami technicznymi zajmował się
Gniewomir Gaudyn wraz z Mateuszem Materkiem.
Uczniom pomagał wychowawca -
pan Piotr Widziewicz.
W konkursie dla publiczności wygrali: Martusia -
Marta Duda z III B, Magdalena - Daniel Marczak z I A.
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8 kwietnia 2018 r. uczniowie z naszej szkoły
organizowali trasę półmaratonu „Bitwy pod Legnicą”.
W dniu poprzedzającym to wielkie przedsięwzięcie
pracowali w biurze zawodów, przyjmując zgłoszenia
zawodników z całej Polski.
Szefem wolontariuszy całego biegu
była Agnieszka Augustynowicz, która zarządzała
setką uczniów i dorosłych. Oprawą muzyczną
zajął się Mateusz Materek, a koordynatorem działań
na mecie w Legnickim Polu był pan Krzysztof 
Waszkiewicz.

Drużyna z naszej szkoły wygrała derby z II LO
rekordowym wynikiem 4 do 0. Mecz odbył się
23.04.2018 r. Skład zespołu:
Łukasz Faluta - III D - Kapitan, Grzegorz Olszewski -
III E, Jakub Borkowski - III D,Michał Surma – III A,
Patryk Król - II E, Wojciech Niemczyk - II D,
Kamil Saja - II D, Maciej Lewicki - II D, Rafał 
Nowodyła - II C, Hubert Sztoń - I D, Grzegorz 
Gulewicz - I D, Jakub Burski - I D, Michał  Palczewski
- I E, Jakub Marciniak - I E, Dawid  Sambor - I C,
Jakub Ignaszewski – I A, Konrad  Kosiński - I A.
Kierownik - Jakub Sztoń z II B. Opiekunowie:
pan Krzysztof Zasławski i pan Krzysztof Waszkiewicz.

      Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
W dniu 8 czerwca w naszej szkole odbył się Szkolny
Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, który był
podsumowaniem udziały w projekcie: "Dbam o swój
zasięg" organizowanego przez Stowarzyszenie
"Miasta w Internecie". Było to wydarzenia edukacyjno-
informacyjne prowadzone przez Edukatora w formie
warsztatów z uczniami oraz spotkań z nauczycielami
i rodzicami (podczas zebrań we wrześniu). 
Pierwszym punktem było spotkanie Edukatora z
Dyrekcją szkoły, a następnie z uczniami i
nauczycielami w auli szkolnej połączone z prezentacją
filmu i prezentacją podstawowych problemów
dotyczących cyberbezpieczeństwa
uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą
otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych).
Następnie wytypowane klasy wzięły udział w
warsztatach w trakcie których została podjęta próba
odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykali się lub
mogą się spotkać uczniowie np. w sytuacji
sprawca−ofiara.Mieliśmy okazję sprawdzić swoją
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego oraz
skorzystać z przydatnych rad, jak postępować w sieci.


