
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Społeczne Gimnazjum TWP
Pl. Klasztorny 7
59-220, Legnica

Numer 15 01/19

Projekt okładki: Natalia B. 3C



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 15 01/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLW Szkolnym Labiryncie

Fot.: Internet

TAJEMNICE WROCŁAWIA
     Dnia 12 grudnia udaliśmy się na zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska –
Wrocławia. To niezwykłe miejsce posiada wiele skarbów historycznych.
Pierwszym tajemniczym miejscem była zapierająca wdech w piersiach
Panorama Racławicka. To ogromne malowidło wywarło na nas niesamowite
wrażenie. Poczuliśmy się niczym uczestnicy i zwycięzcy bitwy pod
Racławicami. „Krzepiąca serca” walka miała olbrzymie znaczenie dla narodu
pod zaborami. Dzięki takim wydarzeniom, jak na owej 114 metrowej
rotundzie, możemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Z patriotycznymi odczuciami spotkaliśmy się także w Muzeum Narodowym,
na obrazie, który został sprowadzony za sprawą wspomnianej rocznicy –
„Polonii” Jana Styki, który był współautorem panoramy. W obu przypadkach
poznaliśmy krótką historię obrazu; powstał po stu latach po uchwaleniu
Konstytucji 3 Maja.
      Po wyjściu z muzeum udaliśmy się podziwiać wspaniałą i majestatyczną
aurę Jarmarku Bożonarodzeniowego, który znajdował się w Rynku i tam
spędziliśmy bardzo miło czas.

Szkolna wycieczka sprawiła, że dotknęliśmy tajemnicy Dolnego Śląska.
Owego wyjazdu z pewnością nie zapomnimy. Każdy musi zobaczyć te
miejsca, aby poznać niewiarygodną historię Polski.

Bartłomiej S. 3A

Fot.: Maciej S. 3B

SZKOLNE PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

     21 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyły się klasowe wigilie. Poprzedziły je Jasełka, przedstawione przez uczniów z klasy 3C. Inscenizacja posiadała
dwie perspektywy, teraźniejszą rodzinę celebrującą święto przy stole i ówczesnych bohaterów, naocznych świadków wydarzenia, które zapoczątkowało
tradycję obchodzoną od wieków.
    Scenariusz spektaklu pokazał widzom genezę tej uroczystości, a także uświadomił lub przypomniał niektórym z nich, dlaczego Boże Narodzenie jest tak
uroczyście obchodzone i jak istotną historię za sobą niesie. Scenografia i kostiumy cieszyły oczy uczniów i nauczycieli oglądających sztukę, tym, z jaką
starannością zostały wykonane. Natomiast śpiewane kolędy podczas spektaklu przez aktorów rozgrzewały serca osób, które miały przyjemność ich
posłuchać.
     Chociaż warunki atmosferyczne nie chciały pomóc we wprowadzaniu świątecznej aury, tegorocznym Jasełkom udało się to bezproblemowo.

Agata C. 3B
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Fot.: Natalia O. 3A

SZKOLNA WIGILIA TRZECIEJ A

      Dnia 21.12.2018 r. obchodziliśmy wigilię szkolną. Uroczystość
rozpoczęły jasełka w wykonaniu klasy 3C. Podczas przedstawienia
wszyscy aktywnie włączyliśmy się do kolędowania. Pozostałą część wigilii
spędziliśmy już w klasowym gronie. 
      Zanim zasiedliśmy do stołów podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy
sobie życzenia. Potem mieliśmy mnóstwo czasu na zajadanie się
przygotowanymi ciastami, owocami, a także barszczem. Ten dzień idealnie
zapoczątkował okres świąteczny, na który każdy z nas czekał 
z niecierpliwością.

Rok 2018 dobiegł końca
i z tej okazji 

życzę każdemu, 
kto czyta ten artykuł, 

szczęśliwego Nowego Roku i spełnienia marzeń.

Natalia O. 3A

WIEDZA KORALOWA W NASZEJ SZKOLE

   Nasza szkoła bardzo dba o rozwój uczniów, nie tylko zapewniając im ciekawe lekcje, ale również dając im dodatkowe informacje w postaci gazetek na
szkolnych korytarzach. 
   Niedawno zawisła jedna z nich na korytarzu, koło sekretariatu. Opowiada ona o rafach koralowych, jak powstały, z czego są zbudowane, gdzie występują i
jaka jest ich klasyfikacja. Artykuł jest bogaty w zdjęcia, dzięki czemu możemy łatwiej zapamiętać ciekawostki. 
   Moim zdaniem ta gazetka jest jedną z ciekawszych form prezentowania bogactwa mórz i oceanów. Przecież każdy z nas chciałby zobaczyć rafę na żywo
lub być może ją widział?

Milena W. 3B
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Przyroda okiem Marysi - 3A

Fot.: Gabriela O. 3B

Architektura przestrzenna

     W naszej szkole od kilku dni znajduje się wystawa pt. "Bryły do
rzutowania". Są to dzieła uczniów, którzy na lekcjach techniki wykazywali się
swoją kreatywnością w ich tworzeniu. Najbardziej zjawiskowe znajdują się
na wystawie koło sal 12 i 11. 

     Naprawdę warto zerknąć na nie i zastanowić się "Co autor miał na myśli
przy ich tworzeniu" ???

Milena W. 3B

Fot.: Maria S. 3A

Fot.: Maria S. 3A
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