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Mikołajkowe świętowanie

6 grudnia obchodziliśmy
Mikołajki. Na korytarzach
dominował kolor czerwony,
a prawie na każdej głowie
widniała czapeczka św.
Mikołaja - nosili ją nawet
nauczyciele. Dzień od
samego początku był
bardzo ekscytujący,
ponieważ jak co roku
nauczyciele w-f p. M.
Michnowicz i p. R.
Krzysztofek zorganizowali
Mikołajkowy Turniej Piłki
Siatkowej.  Rywalizacja była
zawzięta, ponieważ wygrana
klasa miała stoczyć walkę z
drużyną nauczycieli na
oczach całej szkoły.
Najlepszą ekipą okazała się
drużyna z klasy 3b w
składzie: K. Lewandowska,
A. Wójcik, M. Ciepliński, D.
Boguta, A. Głaz i K.
Ziembicki. Drużynę
nauczycieli reprezentowali:
p. A. Biś, p. E. Jezierska-
Gogulska, p. J. Szymonik-
Urbańska, p. M.
Michnowicz, p. 
M. Dorożko i p. R.
Krzysztofek. Walka była
bardzo zacięta, a poziom
meczu wysoki. Uczniowie
na trybunach mocno
dopingowali swoich
faworytów. Zawodnicy
dawali z siebie
wszystko. Wygranymi  tego
prestiżowego pojedynku
okazali się przedstawiciele
klasy 3b.  Inną atrakcją tego
dnia w gimnazjum była
obecność św. Mikołaja,
który

***

A.CH.

W te piękne Święta niech
każdy pamięta

z głębi serca płynące
życzenia: 

zdróweczka, marzeń
spełnienia, iskierek radości

i dużo miłości! Redakcja

chodził po naszej szkole ze
swoimi reniferami i
odwiedzał nauczycieli. Jak
twierdził byli oni niegrzeczni,
ponieważ zbyt często
„zasypywali” uczniów
kartkówkami,
sprawdzianami i pytaniami
na ocenę. Postanowił jednak
dać im jeszcze jedną
szansę i przygotował dla
nich specjalne zadania.
Nauczyciel wykonując 
zadanie mógł poprawić
jeszcze swoją opinię u
Mikołaja.

Zadania polegały m.in. na
trafieniu kulką papieru do
kosza z końca sali,
narysowaniu autoportretu na
tablicy z zamkniętymi
oczami, odgadnięciu „kto to
jest?” Trudnym zadaniem
było naśladowanie ucznia w
klasie, nie używając słów,
tak, aby klasa odgadła, o
kogo chodzi. Nikomu nie
udało się wykonać
wylosowanego zadania i
Mikołaj musiał wręczyć
nauczycielom cukierkowe
rózgi.                      K.H.

Zmagania z egzaminem
próbnym

  11 grudnia 80 uczniów klas
trzecich gimnazjum,
przygotowujących się do
egzaminu gimnazjalnego na
koniec szkoły, miało okazję
rozwiązać próbne zadania 
z części humanistycznej. 

 W kolejne dni trzecioklasiści
zmierzą się 
z testem z części
matematyczno -
przyrodniczej oraz z
wybranego przez siebie
wcześniej języka obcego.    
Życzymy powodzenia 
i trzymamy za Was kciuki!!!

***

Egzamin próbny
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Unia Europejska
 w małym palcu

„Gdzie ja się kończę i zaczynasz Ty” Wyłonimy
Mistrza

Nie bójmy się
bibliotek...

***

***

29 listopada br. w Legnickim Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej mieliśmy
okazję obejrzeć spektakl grupy teatralnej DUANAMA z Marsylii. Był to
spektakl teatralno-taneczny, który powstał dzięki współpracy młodzieży z
Polski, Francji i Algierii. Poruszał problemy tożsamości kulturowej i osobistej,
próbował odpowiedzieć na pytania: Kim jestem? Jakiej kultury jestem
częścią? Co nas różni, a co jest wspólne dla wszystkich ludzi?
„Spektakl był bardzo ciekawy. Bardzo dobrym pomysłem jest współpraca
młodzieży z różnych krajów, ponieważ w ten sposób młodzi ludzie poznają
inne obyczaje i tradycje i uczą się współpracy” – powiedział ucz. klasy II „c”
Patryk Gawron.
Po spektaklu uczestniczyliśmy w dyskusji dotyczącej powstania projektu,
mogliśmy porozmawiać z aktorami. Było to bardzo ciekawe doświadczenie.

 
W naszej szkole
rozpoczęły się
eliminacje do
Mistrzostw 
w Sudoku. Jak co
roku uczniowie
wykazują  duże
zainteresowanie
udziałem w tym
konkursie. Dzięki
opiekunowi - p. Alicji
Chrobak - możemy
zmierzyć się 
z matematycznymi
łamigłówkami. Przed
świętami wyłonimy
Mistrza Sudoku
Gimnazjum 
w Spalonej. 
Wszystkim
uczestnikom życzymy
sukcesów!

   Klasy trzecie brały
udział w lekcjach
bibliotecznych w
Legnickiej Bibliotece
Publicznej. Przez trzy
kolejne wtorki
listopada, każda z klas
uczestniczyła w
zajęciach, których
celem było zapoznanie
z ofertą LBP oraz
innych bibliotek w
Legnicy. Uczniowie
poznali historię LBP
oraz zobaczyli z bliska,
jak wygląda warsztat
informacyjny. Bardzo
ciekawe było spotkanie
z p. kierownik, która
wytłumaczyła nam
zasady korzystania z
kartoteki regionalnej
oraz przekazała cenne
wskazówki na temat
korzystania z katalogu

on-line wszystkich
bibliotek na Dolnym
Śląsku.
   „Współczesna
biblioteka to nie tylko
księgozbiór, ale to też
miejsce spotkań z
ciekawymi osobami,
miejsce, gdzie można
rozwijać swoje pasje.”
– podsumowała zajęcia
p. Ewa Jezierska-
Gogulska.
   Wniosek po tych
wartościowych i
ciekawych zajęciach
nasuwa się jeden: „Nie
bójmy się bibliotek i 
częściej  korzystajmy
z ich zasobów!”

Pierwsza część
konkursu polegała na

napisaniu testu
przygotowanego przez

p. Ewę, natomiast
druga część na
odpowiedziach ustnych
na pytania
przedstawiane na
prezentacji
multimedialnej
opracowanej przez
Kasię i Kamilę. 

Z części ustnej
najlepszy okazał się

 Mateusz Repczyński,
a z części pisemnej

Kinga Lewandowska.

Po podliczeniu
 punktów wyniki

przedstawiają się
następująco:

I miejsce   Kinga
Lewandowska  klasa III

b

II miejsce   Mateusz
Repczyński klasa III c

III miejsce   Natalia
Majerska  klasa III b

Zachęcamy gorąco
wszystkich  uczniów

klas I-III do brania
udziału w kolejnych

tego typu konkursach.

27 listopada odbył się
w naszej szkole

konkurs „Wiedza na
temat Unii

Europejskiej"
zorganizowany przez

Kasię Lebiedziejewską
i Kamilę Hofman.

Uczennice klasy IIIc
przygotowały i

przeprowadziły ten
konkurs w ramach

projektu z przedmiotu
wiedza o

społeczeństwie. 
Nad przygotowaniem

i przebiegiem konkursu
czuwała p.Ewa
Jezierska-Gogulska. 
Do konkursu zgłosiło

się dziesięciu
uczniów/uczennic z

klas III: Anna Krajniak,
Maria Smutyło, Natalia

Majerska, Aneta
Wójcik, Agata Korzym,
Kinga Lewandowska,
Magdalena Niemiec,

Mateusz Repczyński,
Piotr Szymański oraz
Jarosław Urbański.

Laureaci konkursu o U.E.

25.11.2013 r. odbył się
konkurs wiedzy o

krajach
niemieckojęzycznych.
Oto wyniki konkursu:

I miejsce    Jakub
Mazgis kl. 1a i Jakub

Ptak kl. 1c

II miejsce  
Małgorzata Chmurska

kl. 1a
III miejsce  Jakub

Żygadło kl. 1a 
Gratulujemy
zwycięzcom!

KONKURS WIEDZY 
Z NIEMIECKIEGO

DLA KLAS I

***

***

A.CH.
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Relaks w tropikach

Pomysł na prezent
bożonarodzeniowy?

Liga humanistyczna
Liga matematyczna

   LIGA NAUKOWA 
     W NASZYM      
GIMNAZJUM

Po pierwszym etapie
Ligii Matematycznej
najlepsi uczniowie
zakwalifikowali się do
drugiego etapu. Naszą
szkołę będzie
reprezentowało 4
najlepszych uczniów. 

Składamy gratulacje
obu ekipom i życzymy
powodzenia!!!
 

Skład drużyny Ligii Matematycznej:
1.  Dawid Pawelec 3a
2.  Patryk Pazdej 3a
3.  Damian Kuc 2a
4.  Weronika Zdziech 3b
5.  Natalka Omańska 2b

Liga humanistyczna:
1.Dorota Wałęcka 2a
2. Maria Smutyło 3a
3. Dominka Gołaska3a 
4. Kamila Hofman 3c

     
    Gdy mróz i śnieg na dworze, jakże miło jest się
położyć na leżaku w tropikach. Niektórzy
uczniowie zasmakowali tego 9 grudnia br. Nasza
szkoła po raz kolejny odwiedziła tropikalny park
rozrywki i wypoczynku w Niemczech - "Tropical
Islands". Na wsypę jechaliśmy dwoma dużymi
autokarami, ponieważ było aż tylu chętnych.
Jechaliśmy z wielką niecierpliwością. Po
przyjeździe od razu rozbiegliśmy się do szatni, by
jak najszybciej zacząć zabawę. 

Nasz pobyt na wyspie
trwał aż 9 godzin!!! 
Wyszaleliśmy 
się za wszystkie
czasy.

Pływaliśmy w Morzu
Południowym,
spędzaliśmy chwile w
jacuzzi oraz w
Lagunie. Jednak
największą atrakcją
były zjeżdżalnie.
Bawiliśmy się na nich
świetnie,
próbowaliśmy
wszystkich typów
zjazdów. Chyba każdy
wyszedł z nich cały

posiniaczony :) 

Jeśli ktoś nie miał
ochoty na wodne
zabawy, mógł spędzić
czas relaksując się na
leżaku, spacerując po
tropikalnym lesie,
grając w siatkówkę,
oglądając cudowne
występy w małym
teatrze oraz próbując
egzotycznych
przysmaków. 

W drodze 
powrotnej wszyscy
byli tak bardzo
zmęczeni, że zasypiali
na siedzeniach:) 

Mamy nadzieję, że na
wiosnę znów odbędzie
się taka wycieczka.
Bardzo dziękujemy 
wszystkim
nauczycielom, którzy
z nami jechali, a w
szczególności pani
Beacie Orłowskiej,
która była główną
organizatorką całego
wyjazdu :)

Justyna Juszczak

Jak wszyscy wiemy, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji
spytałyśmy naszych koleżanek, jakie mają pomysły na świąteczny prezent.
Oto ich wypowiedzi:
„Uważam, że ciekawym pomysłem na taki prezent jest sweter, szalik albo
ciepłe skarpetki robione na drutach. Moim zdaniem taki prezent pasuje do
klimatu świąt ."

  Monika Wróbel kl.I"c" 
„Gdybym mogła, to kupiłabym moim rodzicom Ferrari oraz zafundowałabym

wycieczkę do Afryki … a teraz jedynie mogę upiec im pyszne ciasteczka!"
                                                                         Dorota Wałęcka kl.II"a
„Może po prostu coś, co się wykonało samemu … nie musi być praktyczne
– równie mile przyjęty będzie prezent zupełnie „zbędny”, jakiś ładny
drobiazg, któremu poświęciłeś dużo czasu. Poza tym, ten 

ktoś będzie uradowany
tym, że wykazałeś się
jakąś inwencją
twórczą, że naprawdę
ci na nim zależy, skoro
wykonałeś coś
samemu, a nie
poszedłeś na łatwiznę i
coś zwyczajnie
kupiłeś.”
 Maria Smutyło III„a” 

„Jedynym prezentem,
jaki przychodzi mi do

głowy są perfumy. Taki
upominek można dać

na każdą okazję." 
 Natalia Majerska IIIb 

„Znając
zainteresowania

starszego syna,
jedynym rozsądnym
prezentem są karty
piłkarskie  T-Mobile
Ekstraklasy 2013/2014
oraz Champions
League.
Z kolei młodszy syn
oczekuje z
niecierpliwością na
figurki Lego Ninjago.”
  Maciej Dorożko

Jesteśmy ciekawi,
jakie Wy macie
pomysły? Życzymy,
aby były oryginalne i
niepowtarzalne!
  A.M., D.W.

DYSKOTEKA
ANDRZEJKOWA 

   Andrzejki było okazją
do zorganizowania dla

gimnazjalistów
dyskoteki. Udział w

zabawie wzięło ok. 75
uczniów z klas I-III.

Muzyka była na
poziomie - nikt nie grzał
ławy, krótko mówiąc: 
wszyscy się bawili!

Zasługą tego był nasz
DJ, absolwent szkoły,

Darek Bystryk.
Chłopcy w tym roku

byli o dziwo odważni i
przy tzw. "wolnych
kawałkach" prosili

dziewczyny do tańca.
Zabawę

zakończyliśmy o
godzinie 20:00 ...
zdecydowanie za

szybko.  Mam
nadzieję, że następna

dyskoteka
karnawałowa również
będzie tak udana i na
długo pozostanie w

naszej pamięci!

A.Ch.
A.CH.
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Życzliwym być to żaden trud

***
***

21 listopada 2013 r. 
obchodziliśmy DZIEŃ

ŻYCZLIWOŚCI. W tym
roku zmieniliśmy

formułę tego święta,
ogłaszając konkurs na
wierszyk dotyczący

uprzejmości i
bezinteresownej

pomocy. Oto niektóre z
utworów naszych

kolegów i koleżanek.

2 A:
Hej koledzy i koleżanki,

Do góry z colą
szklanki.

Dziś dzień życzliwości,
Nie okazuj swoich

złości.
No w końcu coś

wesołego,
więc śmiej się

koleżanko i kolego.
WSZYSTKIEGO

DOBREGO!

3A:
Dzień życzliwości

dzisiaj mamy,
więc was wszystkich

bardzo kochamy.
Naszą miłością i

życzliwością
zarażamy,

więc uśmiechy na
wasz widok nam się

pokazały.
Nie bądź dziś smutny,
lecz radosny i śmiały,
bo to jest nasz dzień

wspaniały.
W ten dzień mamy dla

was najszczersze
życzenia,

trzymajcie się
wszyscy,

niech nic się nie
zmienia!

Życzy szanowna 3A!

3C:
Od lat w każdym roku

dzień taki wypada
Mam na myśli dzień

niezwykły - 21
listopada

Dzień, w którym wiele
jest radości,
życzliwości,
uczynności i
uprzejmości.

Życzliwym być miło,
każdy nam powie,

Każdy się uśmiechnie,
pogłaska po głowie.

Proszę, przepraszam,
mówcie bez złości,

A już co dzień będzie
Dzień Życzliwości.

Światowy Dzień
Życzliwości
obchodzimy od 2001
roku, chcąc
„zaszczepić” naszym
uczniom ideę
wspomnianej
wcześniej życzliwości.
„Dla mnie życzliwość
to dobry kontakt z
rówieśnikami oraz
osobami dorosłymi.
Może się przejawiać w
zwykłym uśmiechu lub
bezinteresownej
pomocy. To również
empatia, którą
powinniśmy okazywać
 na co dzień.” –
podsumował Szkolny
Dzień Życzliwości
Paweł Szumański ucz.
klasy 3 „a”.

Nieustannie większość z nas poszukuje odpowiedzi lub zadaje dużo pytań.
Nie zawsze znajdujemy na nie odpowiedzi. Nasza gazetka przygotowała dla
Was kilka ciekawostek.
1. Dlaczego mrugamy oczami ?
-Twoje oczy cały czas produkują łzy, nie tylko wtedy, kiedy płaczesz.
Mruganie rozprowadza łzy po oku i sprawia, że oczy nie wysychają. 
2. Co to jest gęsia skórka?
- kiedy kotu jest zimno, jego futro się puszy. W ten sposób tworzy się
grubsza osłonka, która utrzymuje ciepło. Twoje włosy też się unoszą, jak
trzęsiesz się z zimna, a gęsią skórka to wynik zaciśniętych mięśni włosów.
Nie ogrzejesz się od tego jak kot, bo masz za mało włosów.

3. Dlaczego drżymy, gdy jest nam zimno?
- gdy jest nam zimno, nasze mięśnie gwałtownie
się kurczą, podnosząc temperaturę naszego
ciała. Nazywamy to drżeniem. Skurcze mięśni
szczękowych powodują również szczękanie
zębami.

4. Dlaczego kocie oczy świecą w ciemności?
- w tylnej części kociego oka, tuż za siatkówką,
znajduje się cienka tkanka odbijająca światło,
dzięki której koty lepiej  widzą. W ciemności
zwierzęta otwierają szeroko oczy, a te odbijają
nawet najmniejszą ilość dostępnego światła.
W/w pytania i odpowiedzi dotyczą ciekawych
tematów, które od czasu do czasu gnębią nasze
umysły.

  K.D.

Czy wiesz dlaczego?

Stopka
redakcyjna

Justyna Juszczak,
Kamila Hofman,
Weronika Zdziech,
Monika Rusak.
Opiekun redaktorów
Mixtury p. Maciej
Dorożko

***
***
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