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Fot.: Gabi O. 3B

POŻYTECZNA WIEDZA NA TEMAT GRZYBÓW I ROŚLIN
Na ścianie w naszej szkole od niedawna wisi gazetka dotycząca królestwa roślin oraz grzybów. Czytając ją możemy się dowiedzieć wielu informacji o tym:
jak wygląda budowa kwiatu, czym się różnią rośliny okrytonasienne od nagonasiennych, jakie są rodzaje grzybów oraz parę przydatnych wiadomości na
temat paprotników oraz mszaków. Zachęcam do obejrzenia tych artykułów aby poszerzyć swoją wiedzę o roślinach. Wiedza ta może być przydatne na
teście gimnazjalnym :)

Gabi O. 3B

Fot.: Maja K. 3B

Fot.: Fot.:

PRZEDE WSZYSTKIM
BEZPIECZEŃSTWO

   W naszej szkole uczniowie wiedzą jakie
niebezpieczeństwa mogą grozić, gdy nie
zachowujemy podstawowych zasad BHP.

   Uczniowie w sposób plastyczny starali się
przedstawić takie zasady i skutki ich
nieprzestrzegania. 

   Plakaty zrealizowane pod opieką Pani Pedagog
pokazują, jak duże zaangażowanie włożyli
uczniowie w wykonanie tak pięknych prac.

Maja K. 3B

Maja K. 3B Maja K. 3B
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BohaterON w naszej szkole
    Nasze polonistki zaproponowały uczniom wzięcie udziału w kampanii
BohaterON. I edycja akcji BohaterON wystartowała 1 sierpnia 2016, a
inspirowana była wydarzeniami z 2014, kiedy w 70. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego dzieci z kilkudziesięciu szpitali z całej Polski
wykonały 3600 biało-czerwonych kartek adresowanych do uczestników
powstania.
    Celem kampanii BohaterON jest upamiętnienie i uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego, budowanie wrażliwości społecznej i
uwydatnienie wagi postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej,
nie tylko u młodzieży.
   W naszej szkole, tradycyjne kartki postanowiono zastąpić listami, co w
mojej opinii było świetnym pomysłem. 

Agata C. 3B

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

   W tym roku Polska obchodzi setną rocznicę odzyskania niepodległości. 
Z tej okazji w całym kraju odbyły się różne uroczystości i wydarzenia. Moim
zdaniem najpiękniejszą inicjatywą są działania podejmowane przez dzieci.
   W Legnickim Młodzieżowym Centrum Kultury odbyło się przedstawienie
przygotowywane przez młodzież uczestniczącą w zajęciach teatralnych,
tanecznych i wokalnych. W sobotę 10 listopada 2018 mieliśmy okazję
obejrzeć przepiękny spektakl pokazujący drogę naszego kraju do
odzyskania niepodległości. Na tle wyświetlanych obrazów dziewczęta i
chłopcy przedstawili nam kolejne wydarzenia z kart historii Polski. Na
początku publiczność reagowała brawami po każdym fragmencie
przedstawienia. Później w skupieniu słuchała wzruszających tekstów
piosenek. W niejednym oku pojawiła się łza.
   Uważam, że takie przedstawienia są bardzo potrzebne, ponieważ
angażują młodych ludzi w piękny sposób do okazywania miłości do
ojczyzny.

Marcel Z. 3C

Fot.: Kuba W. 3C

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
dumnie prezentowaliśmy na lekcjach kotyliony.

Poniżej lekcja informatyki. 

100- LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI

   Wszyscy zapewne wiemy, że 11 listopada jest niezwykle ważną datą -
Dniem Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
   
   Historia Polski przez te wszystkie burzliwe lata była niesamowita.
Poprzez rozbiory w 1772, 1792 i 1793 roku, przez powstania takie jak
listopadowe czy styczniowe, aż do ogłoszenia odzyskania
niepodległego państwa przez Józefa Piłsudskiego 
w 11 listopada 1918 r. 
   
   W naszej szkole ten dzień był uroczyście upamiętniony.
Obchodziliśmy, bowiem setną rocznicę odzyskania niepodległości. Na
początek obejrzeliśmy spektakl uczniów pierwszego LO. Przedstawiał
on w specyficzny sposób naszą historię przed oraz po rozbiorach a
także to, co działo się dalej. Dzięki oświetleniu oraz muzyce można było
się poczuć, jakby uczestnikiem tych wydarzeń, a przez recytację
niektórych wierszy z tych epok - uronić łzę. 

   Po spektaklu wszystkie klasy udały się do sal lekcyjnych, żeby za parę
chwil wyjść razem na dziedziniec i odśpiewać Nasz Hymn Narodowy
podczas akcji pt: ”Rekord dla Niepodległej”.  Wszyscy śpiewaliśmy z
dumą oraz wdzięcznością za te wszystkie lata.

Milena W. 3B

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

   Dnia 9 listopada 2018r. w naszej szkole odbyły się obchody 100-letniej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cała nasza szkoła, czyli
gimnazjum i liceum wzięła udział o godzinie 11:11 we wspólnym odśpiewaniu
hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego. Godzina 11:11oznaczała, że
jubileusz przypada na 11 listopada 11 miesiąca. W ten sposób okazaliśmy
cześć wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę, poprzez pełną
poświęcenia i bohaterstwa walkę, a także poprzez codzienne zmagania o
zachowanie duchowej substancji narodowej.

   Po odśpiewaniu hymnu oraz wyprowadzeniu sztandaru szkoły każda klasa
udała się na dalsze zajęcia. Klasa 3GA oraz 3GB na drugiej godzinie
lekcyjnej wzięły udział w akademii przygotowanej przez uczniów I LO. Klasa
3GC natomiast miała możliwość obejrzenia akademii na piątej godzinie
lekcyjnej. Byliśmy pod wrażeniem treści przekazanych nam przez naszych
starszych kolegów. Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu. Czuliśmy się,
jakby to sam patron naszej szkoły - Tadeusz Kościuszko zasilił nasze
szeregi. Co roku oczywiście obchodzimy ten dzień z wielką dumą i chcemy
wyrazić naszą wdzięczność naszym rodakom, dzięki którym możemy żyć
w Wolnej Polsce.
   11 listopada 2018 r. obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Było to jednak w szkole ostatnie wspólne świętowanie klas
gimnazjalnych tak wielkiej rocznicy. Mam jednak nadzieję, iż pozostanie w
naszych sercach na zawsze i że z dumą na ustach będziemy śpiewać
Mazurka Dąbrowskiego.

Katarzyna Ł. 3C
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Fot.: ze zbiorów TWP

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

   Dnia 5.11.2018 r. Samorząd Uczniowski w naszej szkole zorganizował
Dzień Postaci z Bajek. Tradycyjnie osoby przebrane nie były pytane.
Najciekawiej przebrał się Jędrzej, który wcielił się w żołnierza z bajki „Toy
Story”. Podobnie jak w zeszłym roku klasa 3C wygrała nagrodę za najlepiej
przebraną klasę. Sto procent uczniów postanowiło przypomnieć sobie czasy
dzieciństwa, przebierając się za postacie z bajek, kreskówek czy filmów
animowanych.
   Uważam, że był to cudowny dzień. Serdecznie gratulujemy klasie 3C i
wychowawczyni.

Bartłomiej Z. 3C

   W Społecznym Gimnazjum TWP odbył się szkolny konkurs fotograficzny,
na temat jesiennych pejzaży okolic Legnicy, pod patronatem gazetki „W
Szkolnym Labiryncie” oraz organizatora jesiennego rajdu Pani Dyrektor
TWP. Jedenastu uczniów zgłosiło 22 dwie prace na konkurs. Wydrukowane
jesienne pejzaże można było oglądać na ściennej galerii w szkolnym
korytarzu do 22 listopada. W tym dniu Komisja w składzie: Amelia Karaś,
Julia Lisik i Maria Stanisławska z klasy 3A dokonały oceny punktowej
zaprezentowanych prac w skali od 1 do 10. 
   Komisja wyłoniła pięć prac następujących uczniów: Jakub M. 3C,
Aleksandra K. 3C, Jędrzej P. 3C, Maciej T. 3B oraz Marcel D. 3C, który
zdobył pierwsze miejsce. 

Poniżej zaprezentowano wyróżnione prace.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy wykazali się

sprawnym okiem obiektywu!

Zdjęcie konkursowe: Marcel D. 3C

Zdjęcie konkursowe: Aleksandra K. 3C

Zdjęcie konkursowe: Jędrzej P. 3C

Zdjęcie konkursowe: Maciej T. 3B

Zdjęcie konkursowe: Jakub M. 3CI miejsce
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