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Kolejny Dzień Otwarty za nami

Rozdano Asy Dziewiątki

W NUMERZE

            Baw się i ucz 
    z Kubusiem Puchatkiem

Irlandzkie święto
W tym roku zaszczytny tytuł Asa Dziewiątki przyznano aż 39 uczniom
z klas 4-6. 
8 marca w naszej szkole odbył się dzień otwarty. W murach naszej szkoły gościliśmy
rodziców i dziadków naszych uczniów. Głównym punktem imprezy było rozdanie Asów
Dziewiątki dla najzdolniejszych uczniów. W trakcie gali mieliśmy przyjemność podziwiać
występy młodych artystów m.in.: zespół taneczny Dziewiątka, szkolny chór oraz
indywidualne występy Melike Ciritci i Mateusza Podebrego. Po uroczystości rozdania Asów
goście mogli odwiedzić sale lekcyjne, gdzie trwały konkursy, zabawy, zajęcia otwarte oraz
nauka tańca i karate. Wszyscy goście mogli również skorzystać z kawiarni, aby napić się
kawy i zjeść ciasto. Dzień otwarty przebiegł w miłej atmosferze, na kolejny zapraszamy za
rok. 

 N. Terlecka, J. Patyna, D. Garbacz

Warsztaty plastyczneAsy

.

W poniedziałek 17 marca
było nam zielono, a to za
sprawą  Dnia Św. Patryka -
patrona Irlandii. Nauczyciele
języka angielskiego
przygotowali audycję
radiową, 
a wszystkich ubranych na
zielono częstowali
cukierkami.

Uczniowie klas drugich 
z naszej szkoły wykazali się
najlepszą znajomością
„Kubusia Puchatka” 
i zwyciężyli w VII
Międzyszkolnym Turnieju
„Baw się i ucz z Kubusiem
Puchatkiem”. W finale
pokonali aż 10 drużyn. 

E. Kozak

Asy Dziewiątki
Wywiad z panią Moniką Wilejto
Brązowy medal drużyny piłki ręcznej
Baśniowe lekcje języka polskiego
Znawcy Harrego Pottera nagrodzeni
Wywiad Szymona Wojtyczki nagrodzony
w konkursie Junior Media
Dowcipy i sport

strzalw9red.
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Międzynarodowy konkurs matematyczny

NASI UCZNIOWIE 
W FINALE 
W WARSZAWIE

       Szkolni znawcy 
       Harrego Pottera

        Szkolna drużyna znawców przygód Harrego
Pottera w składzie Mikołaj Kalitka , Michał
Drążkiewicz i Aleksandra Kosmalska zajęła 
3 miejsce w legnickim konkursie "W magicznym
świecie Harrego Pottera" organizowanym przez
Legnicką Bibliotekę Publiczną. Uczniowie musieli
wykazać się doskonałą znajomością książek J.
K. Rowling oraz talentami plastycznymi przy
wykonaniu plakatu reklamującego książkę.  
        Drużyna została wyłoniona w szkolnych
eliminacjach, które przeprowadziła, tuż po feriach,
pani Monika Wilejto. 

Iwona Sygut

Wielki sukces naszych uczniów 
w konkursie matematycznym
PANGEA

Julia Ficer (4b) i Aleksander Pogoda (6b)
zakwalifikowali się do finału międzynarodowego
Konkursu matematycznego PANGEA. Finał
odbędzie się w Warszawie 28 marca 2014 roku
na Uczelni Vistula. W tegorocznej edycji 
konkursu wzięło udział 103 263 uczestników.
Do finału przystępują ci uczniowie, którzy
zakwalifikowali się do grupy najlepszych 500
uczniów w swojej kategorii. Trzymamy kciuki za
finał konkursu.

A. Pogoda

kl. 4e kl. 4e

Nauka może bawić
Teatralne lekcje języka polskiego

Najlepsza edukacja to taka, która uczy poprzez zabawę. Przekonali się o tym
uczniowie z klas czwartych doskonale się bawiąc przy omawianiu baśni na
lekcjach języka polskiego.

Już kolejny raz nasi uczniowie  uczestniczyli w baśniowych lekcjach języka polskiego. Dzieci z klasy
4a i 4e wcieliły się w postaci Calineczki, Kopciuszka, Kaja, Gerdy, Królowej Śniegu  czy przedziwnych
zwierzątek. Siódmego marca w auli szkolnej przedstawiły swoje wersje baśni. Było sporo zabawy,
śmiechu, a czasami wpadek, gdy ktoś zapomniał tekstu czy rekwizytu. Za swoje występy mali artyści
zostali nagrodzeni brawami i dobrymi ocenami z języka polskiego.
                                                                                                                                     Ewa Lubera J. Ficer

red. red.
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O swoich pasjach
w wywiadzie 
z samym sobą,
opowiada nam
Szymon
Wojtyczka,
młody,
utalentowany
piłkarz 
i informatyk 
z Legnicy.
Drużyna
Szymona po
zaciętym meczu
finałowym
zdobyła
Mistrzostwo
Polski w piłce
ręcznej.

- Dzień dobry, czy
możemy chwilę
porozmawiać?
- Oczywiście, 
a czego ma dotyczyć
ta rozmowa?'
- Twojej kariery
piłkarza 
i informatyka. Jak to
się zaczęło i jak udaje
ci się łączyć dwa
zawody?
- No więc tak:
zacząłem grać 
w szkole podstawowej,
kiedy miałem 9 lat.
Postanowiłem grać na
lewym skrzydle, bo
tam czułem się
najlepiej. Turnieje nie
były moimi ulubionymi
zajęciami. W 4. klasie
strzeliłem jedną
bramkę na turnieju w
Lubinie. W 5. i 6. klasie
zacząłem strzelać
więcej goli, a turnieje
podobały mi się
bardziej, zostałem też
królem strzelców.
Grałem bardzo długo:
od młodzików

po seniorów przez
juniorów itd.
- Rozumiem... A
wczorajszy mecz?
- No trzeba przyznać,
że było ciężko, ale
wygraliśmy. Ja i moi
kumple dobrze się
bawiliśmy, szczególnie
przy autografach.
Trener miał dla nas
nową taktykę i składy
oraz nowe pozycje
odpowiednie do
wzrostu, szybkości itp.
- A co z twoją drugą
pasją? Komputery,
tak?
-Tak, bardzo lubię
informatykę i w szkole
byłem całkiem dobry. 
- Czy interesujesz się
programowaniem?
- Tak, pamiętam jak
pierwszy raz chciałem
coś zaprogramować,
ale nie umiałem.
Podczas jazdy
pociągiem spotkałem
kolegę ze szkoły,
Mikołaja, z którym
wymyśliłem coś
takiego jak SIMoffice,
co oznaczało Szymon i
Mikołaj office. On
interesował się
tworzeniem gier, ale ja
wolałem tworzyć
programy, takie jak
Microsoft Office.
- Czy myślałeś nad
jakimiś grami?
-Tak, wymyśliłem grę
SKACZ i KUCAJ, 
w której trzeba było
uciekać przed
owocami, które leciały
z lewej strony i żeby
uniknąć zderzenia 
z nimi, trzeba było
skakać lub kucać.
- Czy łatwo jest być
informatykiem?

- Raczej tak.
Trudniejsze jest
pisanie programów, bo
to wymaga więcej
nauki.
- A co poradziłbyś
młodym
czytelnikom?
- Najważniejsze to
podążać za własnymi
marzeniami i starać
się je realizować.
Trzeba rozwijać swoje
zainteresowania,

bo jeśli robisz to, co
lubisz, to nigdy się nie
męczysz.
- Czy jesteś
zadowolony ze
swojej pracy?
- Oczywiście, bo robię
to, co lubię.
- A czy jest coś,
czego żałujesz? Na
przykład, że nie
jesteś już dzieckiem?
- Nie żałuję rzeczy, na
które nie mam wpływu.

W głębi duszy ciągle
jestem dzieckiem.

- Dobrze, dziękuję za
wywiad.
- Do widzenia.
 

Co ma wspólnego piłka z komputerem?
Wywiad Sz. Wojtyczki nagrodzony w konkursie Junior Media

Nasi szczypiorniści zajęli 3 miejsce 
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców
„Miś” w Gorzowie Wielkopolskim.
Każdy zawodnik z drużyny „UKS Dziewiątka
Legnica” dostał brązowy medal.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Igor
Maciąg!!!
Najlepszym zawodnikiem drużyny UKS
Dziewiątka z klas piątych został Dawid
Różański!!! 

Skład reprezentacji: Dawid Celoch, Mariusz
Henzel, Igor Maciąg, Michał Nowicki, Dawid
Różański, Jakub Kasiński, Dawid Król, Grzegorz
Paździor, Wojciech Karol, Jakub Fedorczak,
Matuszewski P., Krzysztof Ogórek.

Dawid Celoch

Ogólnopolski Turniej "Miś"
NASI PIŁKARZE RĘCZNI ZDOBYLI BRĄZ

Drużyna

    STOPKA
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Nauczycielka 
z liceum spotyka
swego dawnego
ucznia Jasia.
- No co u ciebie
słychać Jasiu, co
porabiasz?
- A wie Pani, chemię
wykładam.
- Naprawdę Jasiu? 
A gdzie?
- W "Biedronce". Na
regały...

piłki ręcznej
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CELNE STRZAŁY EWY I MARCINA

Rozmowa z polonistką p. Moniką Wilejto
EDUKACJA FILMOWA JEST POTRZEBNA

Znana jest Pani w szkole ze swojej pasji do kina. Proszę nam powiedzieć, od jak dawna
interesuje się Pani kinem?
Prawie 20 lat.
Uczęszcza Pani wraz ze swoją klasą na edukację filmową. Czy stara się Pani przekazać swoje
zainteresowania uczniom?
Tak, oczywiście. Nieustannie staram się pokazywać interesujący świat książek i filmów. Czasem
moich byłych uczniów spotykam w Klubie Miłośników Filmu. Cieszy mnie to, że przychodzą oglądać
niekomercyjne projekcje; że lubią kino, które skłania do myślenia.
Czy oglądane filmy wywołują emocje wśród uczniów i czy omawia je Pani na lekcji?
Zawsze omawiam oglądane filmy podczas zajęć, które roboczo nazywam lekcją pofilmową. Dzieci
często podczas seansu żywo reagują na to, co obserwują. Można usłyszeć śmiech, jak również
zobaczyć łzy dyskretnie ocierane z policzków. W pamięci wciąż zaszczytne miejsce zajmują
trzy szczególne lekcje z moją wychowawczą klasą z lat 2007-2010. Tutaj wspomnę tylko 
o jednej z nich, a mianowicie o tej, podczas której omawialiśmy „Brzdąca” Charliego Chaplina.
Przyznam się, że trochę obawiałam się, jak czarno-biały film niemy zostanie odebrany przez uczniów.
Przed pójściem do kina opowiadałam o konwencji, w której został zrealizowany, by dzieci

nie zraziły się do tego typu filmu. Podczas seansu wiele scen wywoływało
głośny śmiech. Lekcja pofilmowa była niesamowita, uczniowie bardzo
aktywnie w niej uczestniczyli i posługiwali się odpowiednim słownictwem,
takim jak montaż, zbliżenie, detal. Dla chętnych zadałam zadanie domowe,
aby narysować komiks, który miał być kontynuacją filmu. Komiksy te 
przechowuję w domu do dziś.

A który z nich wzbudził najwięcej emocji wśród uczniów?
W trakcie siedmiu lat edukacji filmowej najwięcej emocji wzbudziły
następujące projekcje: „Emili detektywi”, „Brzdąc”, „Krokodyle 
z przedmieścia”, „Akeelah i jej nauczyciel”, „Most do Terabithii”.

Dlaczego edukacja filmowa jest tak ważna w nauczaniu języka
polskiego?

Po pierwsze – uczy odbioru jednej z dziedzin sztuki, jaką jest film. Po drugie
– pokazuje widzowi całą różnorodność i bogactwo świata, sposób
podchodzenia do problemów i ich rozwiązywania. Po trzecie – wpływa na
wrażliwość. Po czwarte – uczy myślenia i wyrażania własnego zdania. Po
piąte – rozbudowuje słownictwo uczniów. Oczywiście, mam świadomość, że
te wymienione przeze mnie punkty nie wyczerpują odpowiedzi na
postawione pytanie.
A jaki jest Pani ulubiony film?
Przyznam, że mam dużo ulubionych filmów. Wymienię zaledwie kilka z nich:
„Moja najdalsza podróż”, „Hanami. Kwiat wiśni”, „Pożegnania”, „Trzy kolory.
Niebieski”, „Amelia”, „Gladiator”, „Życie ukryte w słowach”, „Grbavica”,
„Życie na podsłuchu”.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy wzruszeń przy oglądaniu filmów.
Dziękuję.                                                                 J. Ficer, K. Ściesiek

W rozegranych podczas ferii zimowych
zawodach strzeleckich organizowanych w
ramach: „Akcja zima z LOK 2014” swoich sił
próbowało ponad 1000 uczniów. Do finału
zakwalifikowało się tylko 87 osób. Wśród nich
reprezentujący nasza szkołę: Ewa Czapulak z
klasy 3b i Marcin Czapulak z 6b.  W finałach
kategorii szkół podstawowych Ewa była druga
wśród dziewcząt, a Marcin dziesiąty 
w grupie chłopców. Ponadto jurorzy nagrodzili
pucharem „Odkrycie zimy 2014” Ewę Czapulak. 
Tytuł ten i puchar przyznawany jest młodym 
i utalentowanym zawodnikom, którzy wykazują
talent, i zainteresowanie strzelectwem jako
dyscypliną sportu.

Ewa Czapulak z 3b wśród
najpopularniejszych młodych
sportowców. Zajęła 4 miejsce
wśród najpopularniejszych
młodych sportowców regionu
legnickiego. Podczas
uroczystej gali 7 marca Ewa
odebrała gratulacje i
statuetkę z rąk europosła P.
Borysa.

.

Monika

Ewa i Marcin

Wilejto
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