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WYCIECZKA NA WYSPĘ

   3 listopada w naszej szkole odbyła się wycieczka do Wielkiej Brytanii.

   Pierwsze dwa dni spędziliśmy w Londynie. Zwiedzaliśmy tam jedno z
najciekawszych muzeów Europy – Natural History Museum, gdzie znajdują
się ekspozycje pokazujące bogactwo świata roślin i zwierząt na przestrzeni
dziejów. Zobaczyliśmy również Pałac Buckingham - najważniejszą
rezydencję królewską w Anglii oraz wiele innych niesamowitych miejsc.

   Kolejny dzień spędziliśmy w niemal magicznym Warner Bros Studio, czyli
studiu filmowym wybudowanym na potrzeby produkcji filmu Harry Potter.
Odwiedziliśmy również stadion Wembley. Mieliśmy okazję zobaczyć
najsłynniejsze prehistoryczne miejsce Europy, czyli Stonehenge.
Następnie przyjechaliśmy do malowniczej Kornwalii, gdzie podziwialiśmy jej
piękne wybrzeża, w tym przylądek Lands End - najbardziej wysunięty na
zachód punkt Wielkiej Brytanii. Byliśmy również we wspaniałym centrum
Eden Project. Znajdują się tam egzotyczne klimaty pod wielkimi, szklanymi
kopułami.

   Ostatni dzień spędziliśmy rozkoszując się urokami Brighton - jednego z
największych kurortów nadmorskich w Anglii. Wycieczka bardzo się
wszystkim podobała, zobaczyliśmy tak wiele niesamowitych miejsc, że nie
jestem w stanie wybrać, które z nich najbardziej mnie zachwyciło.

Julia L. 3A

Fot.: Julia L. 3A Fot.:Julia L. 3A

KONKURS WIEDZY O UZALEŻNIENIACH

   Dnia 28 listopada została zorganizowana Rejonowa Olimpiada Wiedzy o
Uzależnieniach i Chorobie AIDS. Organizatorami byli: Państwowa Inspekcja
Sanitarna, Urząd Miasta Legnica oraz Gimnazjum nr 5 w Legnicy.

   Dzisiejsza młodzież narażona jest na różne niebezpieczeństwa związane
uzależnieniami takimi jak: alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, napoje
energetyczne, Internet i inne. Celem tej olimpiady było rozpowszechnienie
wiedzy na ten temat.

   Nasze gimnazjum reprezentowali: Milena Wernik 3B, Maciej Tatys 3B i
Julia Ficer 3A. Wiedza, którą zaprezentowali zaowocowała pierwszym
miejscem Mileny, drugim miejscem Macieja oraz wyróżnieniem dla Julii.
Gratulujemy zwycięzcom!

   Organizatorzy konkursu podziękowali także Pani Pedagog za trud,
wysiłek, pasję oraz czas poświęcony na przygotowanie uczestników do
olimpiady.

    Organizowanie takich olimpiad jest bardzo istotne i ma duży wpływ na
uświadamianie o konsekwencjach płynących z uzależnień.

Jakub W. 3C

Fot.: ze zbiorów TWP Fot.: ze zbiorów TWP Fot.: ze zbiorów TWP

Fot.: ze zbiorów TWP

Fot.: Internet

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie
Grindelwalda

Z okazji mikołajek, klasa 3B udała się do kina
Helios na film pt: ”Fantastyczne zwierzęta:
Zbrodnie Grindelwalda”. Film o niesławnym
czarnoksiężniku Gellercie Grindelwaldzie, którego
poznajemy już w pierwszej części filmu zrzesza
wokół siebie coraz więcej osób, przez co
wywołuje konflikty między czarodziejami. A
jedynymi osobami, które mogą je powstrzymać
są Albus Dumbledore i Newt Scamander. Film
osobiście bardzo mi się podobał. Uważam, że
efekty specjalne są na wysokim poziomie i dają
miłe doznania optyczne oraz uczucie jakby było
się w środku przytoczonej akcji. Gra aktorska
również jest dobra, świetnie odzwierciedla
bohaterów oraz ich emocje i mimikę twarzy.
Fantastycznie ujęte w filmie krajobrazy,
zabudowania sprawiają, iż stajemy się widzami
nierealnego, wspaniałego świata.

Milena W. 3B
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ŚWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

  Dnia 5 grudnia uczniowie klasy 3C świętowali
Światowy Dzień Wolontariusza, który w naszym
mieście zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci. Nasi najaktywniejsi działacze wybrali się
wraz z przewodniczącą szkolnego koła TPD
Panią Elżbietą Rabiej do Klubu Nauczyciela przy
ulicy Jordana, aby uczcić ten dzień.

  Po przywitaniu wszystkich wolontariuszy przez
Prezesa TPD Pana Kazimierza Pleśniaka,
wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu ucznia z VII
LO, który zagrał na gitarze i zaśpiewał piękną
piosenkę. Następnie wyczytano najbardziej
zasłużonych wolontariuszy, którzy mieli odebrać
medale „Pomocna Dłoń”. W naszej szkole taki
medal odebrało aż pięć osób. Wśród nich znaleźli
się: Maja Alchimionek, Natalia Bürger, Marcel
Dorosz, Aleksandra Krótka i Bartłomiej Zysnarski.
Wszyscy Ci wolontariusze od początku nauki w
naszym gimnazjum pracują w wolontariacie,
pomagają w zbiórce żywności, przygotowaniu
imprez dla dzieci, wspomagają akcję „Góra
grosza”, a także nie odmawiają pomocy
potrzebującym. Wolontariusze, którzy pracują
dopiero od roku na rzecz TPD otrzymali dyplom
uznania. Wśród nich znalazł się Marcel Załoziński
i Aleksandra Poszytek. Na koniec podziękowano
wszystkim osobom zaangażowanym w życie
TPD i zaproszono do dalszej współpracy.

  Uważam, że bycie wolontariuszem jest
cudowne. Najbardziej liczy się uśmiech dzieci,
którym udało nam się pomóc.

Bartłomiej Zysnarski kl.3C

Fot.: ze zbiorów TWP Fot.: ze zbiorów TWP

WPŁYW ALKOHOLU NA ZDROWIE I ROZWÓJ MŁODZIEŻY

     Spożywanie alkoholu w czasie dojrzewania jest groźne. W tym okresie zachodzi wiele zmian fizycznych i psychicznych. Alkohol zakłóca ich prawidłowy
rozwój. Każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia dzieci i młodzieży.
     Picie alkoholu w okresie tak szybkiego rozwoju i wzrostu zakłóca hormonalną równowagę, która jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju mieści i kości,
czyli młodzież spożywające alkohol po prostu nie rośnie. Alkohol znacznie silnej działa na młodsze osoby, co oznacza, że uzależniają się one szybciej niż
dorośli. Większość dorosłych alkoholików to osoby, które rozpoczęły picie przed ukończeniem 16 roku z życia. Wszyscy dobrze wiedzą, że alkohol
uszkadza wątrobę. Lecz nie każdy zdaje sobie sprawę z jego wpływu na mózg, do którego dostają się szkodliwe substancje w wyniku uszkodzenia wątroby.
Powoduje to zaburzenia snu i nastroju, a nawet depresje.
     Alkohol ma zatem ogromny wpływ, na to, jak się uczymy. Spożywanie go wiąże się ze skróconym czasem uwagi, problemami z koncentracją oraz
zaburzeniami procesu zapamiętywania. Nie warto więc pić alkoholu w naszym wieku.

Julia L. 3A
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W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA w TWP

    Jak co roku, każdy z nas czeka na Boże Narodzenie. Ferie świąteczne, święta, potrawy i czas spędzony z bliskimi nam osobami jest naprawdę
wyjątkowy. Kiedy nie musisz martwić się, czy odrobiłeś pracę domową, napływają nowe obowiązki- tym razem w domu. Żeby nie zwariować w wirze
obowiązków nasi uczniowie, na lekcjach techniki zrobili ozdoby świąteczne z papieru, pod czujnym okiem nauczycielki- Pani Barbary. Ozdoby te wiszą na
choinkach, które są postawione w całej szkole. Są one różnokolorowe i piękne. Na oknach i parapetach również możemy zauważyć różnego rodzaju figurki
zrobione przez uczniów. Ciekawostką jest tablica z kartkami świątecznymi z lat 1955-1997, które znaleźliśmy w zbiorach archiwalnych naszej biblioteki.
Według mnie taki wystrój jest naprawdę oryginalny, ciekawy i przypomina nam, że za parę dni usiądziemy przy wigilijnym stole.

Milena W. 3B

Fot.: Gabi O. 3B
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