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BEZPIECZNY INTERNET

   Jak co roku, w Polsce jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu. Ze
względu na ważność tego zagadnienia, w naszej szkole celebrowaliśmy go
przez tydzień.

   Żeby uświadomić młodzieży, jakie wady i zalety przynosi nam korzystanie
z Internetu, uczniowie i nauczyciele podjęli wiele działań.

   Na feriach w grupach lub pojedynczo przygotowywane były plakaty na
temat Bezpiecznego Internetu. Po przerwie semestralnej zostały one
wywieszone na korytarzu szkolnym i uzupełniały wizualnie wiedzę
wszystkich uczniów.

    Organizowany był też mini quiz, w którym każdy mógł wziąć udział. Przez
kolejne dni na tablicy obok sekretariatu wywieszano jedno pytanie dotyczące
bezpieczeństwa w internecie. Odpowiedź na kartce należało wrzucić do
urny. Wygrywała klasa, z której napłynęło najwięcej poprawnych rozwiązań.
Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 3C. 

   Poza tym, dwóch uczniów z klasy 3A przygotowało prezentację związaną
z bezpieczeństwem w sieci, którą przedstawiało we wszystkich klasach na
lekcji informatyki.

   Warto się więc zastanowić, czy aby na pewno jesteśmy bezpieczni w
Internecie.

Milena W. 3B

Fot.: Gabriela O. 3B

NASI MISTRZOWIE I MISTRZYNIE

Nie dawno odbyły się IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MIASTA
LEGNICY w TENISIE STOŁOWYM chłopców i dziewcząt organizowane
przez Legnicki Szkolny Związek Sportowy. 
Nasi chłopcy zajęli I miejsce w składzie: Adrian Matys, Jędrzej Paluch, Filip
Mackiewicz, a dziewczęta II miejsce, w składzie: Maja Alchimionek, Ola
Krótka oraz Ola Poszytek. 
Wszystkim gratulujemy zajętych miejsc oraz życzymy dalszych sukcesów.

Milena W. 3B

CO WIEMY O STALKINGU

     Stalking to złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się
czy prześladowanie. Ze zjawiskiem stalkingu możemy spotkać się wszędzie
a szczególnie często w przestrzeni internetowej. 

     Na przykład: Kolega na popularnym portalu YouTube opublikował na nim
film związany z grami komputerowymi. Jego przyjaciel pokłócił się z nim i
zaczął się mścić, publikując film oczerniający jego twórczość. Pod filmami
pisze obraźliwe komentarze nie dotyczące już nawet jego twórczości, ale
osoby np. "Zabij się”, "Kłamliwa szujo”, "Ty tchórzu” i wiele innych epitetów.
Tak nękaną osobą najczęściej targają różne odczucia: strach, brak pewności
siebie, braku poczucia własnej wartości, zagrożenie, smutek, ale też i
niechęć do życia. Takie działania mogą doprowadzać do załamania
nerwowego, depresji a także w konsekwencji do samobójstwa.

     Jeżeli czujemy się zagrożeni musimy pamiętać o tym, że możemy
zawsze zgłosić to osobie dorosłej np. rodzicowi lub nauczycielowi.
Przysługuje również nam prawo do złożenia zawiadomienia, o popełnieniu
przestępstwa, na policji. 

     Zgodnie z polskim kodeksem karnym, stalking (jest zdefiniowany, jako
uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie
zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności) od 6 czerwca 2011 r. stanowi
przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat (art. 190a § 1
k.k.) lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10
lat. 

Jędrzej P. 3C

Fot.: Gabriela O. 3B
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GRUZJA w LEGNICY
    W naszym mieście w pobliżu szkoły, od niedawna funkcjonuje gruzińska
piekarnia. Okazało się, że Marcel, uczeń naszej szkoły bardzo często tam
zagląda i kupuje nietuzinkowe przysmaki. Ponieważ jest wielkim
smakoszem egzotycznego pieczywa, zaproponował naszej redakcji
przeprowadzenie wywiadu z pracownikami piekarni. A jednocześnie
zainspirował nas do zapoznania się z różnymi informacjami na temat Gruzji.

    W gruzińskiej piekarni.

Natalia:
-  Dzień Dobry, jesteśmy uczniami Społecznego Gimnazjum TWP w
Legnicy. Czy mogliby Państwo przekazać nam kilka słów na temat
gruzińskiej kuchni? Następnie informacje te umieścimy w szkolnej gazetce?

Pracownicy:
- Chętnie podzielimy się naszą wiedzą.

Natalia:
- Jaki asortyment pieczywa proponuje Wasza piekarnia?

Pracownicy:
- Wszystko co mamy do zaoferowania jest szczegółowo opisane w naszym
Cenniku, który wisi przy drzwiach. W gruzińskiej piekarni możemy kupić:

puri (rodzaj chleba),
chaczapuri ( z kurczakiem i warzywami, z jajkiem i srem, serem i
ziemniakami, szpinakiem, wołowiną, fasolą),
chinkali (pierożki),
czurczchela,
ptysie,
drożdżówki.

Bartek:
- Jakie produkty  najchętniej kupują u Was legniczanie?

Pracownicy:
- Ponieważ legniczanie lubią doznawać nowych smaków, to zwykle w ciągu
dnia udaje nam się sprzedać wszystko co upiekliśmy.

Kuba:
- W Waszej piekarni widzę niespotykane, w innych legnickich piekarniach,
urządzenie. Jest ono bardzo intrygujące i przypomina olbrzymi kamienny
garnek. Do czego ono służy?

Szef piekarni:
- Jest to typowy, gruziński piec do wypiekania naszego narodowego chleba.

Jakub:
- Czy sprowadzacie Państwo jakieś specjalne składniki z Gruzji do Waszych
wypieków?

Szef piekarni:
- Wszystkie składniki, które używamy pochodzą z Polski, ale przepis i
sposób przygotowania przywieźliśmy z Gruzji.

Marcel:
- Czy podoba się Państwu w Legnicy?

Szef  piekarni:
- Tak, bardzo nam się tu podoba.

Marcel:
- Czy mógłby Pan nam powiedzieć kilka słów o Gruzji? 

Szef  piekarni:
- Stolicą Gruzji jest Tbilisi. Urzędowym językiem w Gruzji  jest gruziński.
Najwyższym wzniesieniem jest Elbrus. Po angielsku Gruzja to Georgia.
Popularną potrawą jest Chinkali (pierożki z mięsem mielonym i rosołem w
środku). Walutą  jest lari i tetri, ale w wielu miejscach można także płacić w
euro i dolarach.

Marcel:
- Dziękujemy Państwu za udzielenie nam wywiadu i życzymy sukcesów w
sprzedaży gruzińskich specjałów.

Jakub:
Wszyscy pracownicy tej piekarenki pochodzą z Gruzji i niezbyt dobrze znają
język polski, lecz pomimo tego są bardzo otwarci, komunikatywni i próbowali
odpowiadać na nasze pytania ze zrozumieniem. Byli na tyle mili, że przed
wyjściem poczęstowali nas gruzińskim chlebkiem.
    Ciekawostka:
Gruzini bardzo lubią Polaków, a Lech Kaczyński jest ich bohaterem
narodowym, ponieważ wstawił się za nimi w 2008 roku podczas wojny w
Osetii Południowej przeciwko agresji Rosji. W stolicy Gruzji postawiono
pomnik naszego byłego prezydenta, a jego imieniem nazwano sporo ulic i
placów w całym kraju.

F.: B. Z. 3C F.: B. Z. 3C F. J. M. 3C F.: J. M. 3C
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ZIMOWE KRAJOBRAZY - NICOLFINALIŚCI KONKURSU
zDOLNY ŚLĄZAK

     Pod koniec października odbyły się szkolne eliminacje do konkursów
zDolny Ślązak Gimnazjalista. Z części humanistycznej do kolejnego,
powiatowego etapu zakwalifikowały się cztery osoby; Julia Ficer i Karolina
Ściesiek z kl. 3A, Maciej Tatys z kl. 3B i Jakub Watała z kl. 3C. W tej części
konkursu punkty z j. polskiego i historii liczone były osobno. Karolina dostała
się do finału polonistycznego, natomiast Julii i Kubie udało się to z obu
przedmiotów.

     Ostatni etap konkursu z j. polskiego składał się z dwóch części; pisemnej
i ustnej. Pierwsza z nich odbyła się 8 stycznia. Uczniowie musieli zmierzyć
się z interpretacją i analizą tekstu Wisławy Szymborskiej pt. „Wieża Babel”.
Oprócz tego za zadanie mieli również napisać rozprawkę na temat „Czy
współczesna cywilizacja buduje własną symboliczną wieżę Babel?”. Julia i
Karolina poradziły sobie z tym tematem na tyle dobrze, że zostały
zaproszone do części ustnej.
Na przygotowanie się do odpowiedzi przed komisją miały całe ferie, które
pracowicie spędziły na interpretacji i analizie wierszy polskich poetów oraz
czytaniu innych utworów literackich. 20 lutego nadszedł dzień egzaminu
ustnego. Uczestnicy stawiali się przed komisją o wyznaczonej godzinie i
losowali koperty z pytaniami konkursowymi. Każdy zestaw pytań zawierał
dwa podpunkty dotyczące utworu lirycznego oraz jeden nawiązujący do
innego tekstu kultury. Julia odwołać musiała się do piosenki J.
Kaczmarskiego „Przypowieść o ślepcach” i obrazu „Ślepcy” P. Breugela
oraz odnieść się do opowiadaniu „Słoń” S. Mrożka. Karolina natomiast do
analizy i interpretacji dostała wiersz Leopolda Staffa pt. „Deszcz jesienny”,
musiała również wyrazić własną opinię na temat filmowej adaptacji „Romea i
Julii” B. Luhrmanna. Wynik z finału zawiera sumę punktów z obu części. 

Zarówno Julia jak Karolina 
uzyskały tytuł laureata. 

Gratulacje!
     Finał z historii składał się tylko z jednej części. Oprócz masy rozmaitych
zadań wykorzystujących również wiedzę z WOSu i znajomość rodzimych
terenów, uczestnicy musieli również napisać wypracowanie na temat
„Przedstaw wszystkie znane ci działania Polaków przed wybuchem i w
trakcie I Wojny Światowej na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.
Które z nich uważasz za najistotniejsze? Odpowiedź swoją uzasadnij.”
Temat ten związany był z niedawną setną rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę. Jakub Watała świetnie sobie z nim poradził i
wpisał się do ścisłego grona laureatów, uprawnionych do niepisania
egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Jakub 
w gronie laureatów. 

Gratulacje!
Finały konkursów odbywały się we Wrocławiu, gdzie uczniowie dojeżdżali
pociągiem pod opieką p. E. Masztalerz. Serdeczne gratulacje i
podziękowania należą się również nauczycielom przygotowującym uczniów
z danych przedmiotów, czyli p. A. Łozowskiej, p. E. Rabiej, p. B.
Bondziorowi, p. A. Juchniewicz-Nowak oraz p. I. Rostkowskiej.

Julia Ficer 3A

ZIMOWE KRAJOBRAZY - MACIEJ

Fot.: Nicol B. 3A Fot.: Nicol B. 3A

Fot.: Maciej T. 3B Fot.: Maciej T. 3B

Fot.: Maciej T. 3B
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