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EDUKACJA SĄDOWNICZA

FILM, KTÓRY PORUSZA
Film pt. "Kamienie na szaniec" to dramat wojenny
w adaptacji Aleksandra Kamińskiego. Robert
Gliński jest jego reżyserem, natomiast scenariusz
napisał Wojciech Pałys.

VI Turniej Tenisa Stołowego
w Krotoszycach

Akcja utworu toczy się w
Warszawie. Mieszka tam
grupa młodych chłopaków,
którzy pomimo przeciwności
losu, chcą oddać walczyć o
wolność ojczyzny.
Głównymi postaciami tego
filmu są: Rudy (Tomasz
Ziętek), Zośka (Marcel
Sabat), Alek (Kamil
Szeptycki), Monia
(Magdalena Koleśnik) oraz
Orsza (Wojciech
Zieliński).Dzięki tej adaptacji
powieści A.Kamińskiego
dowiadujemy się również o
niezwykłej przyjaźni i miłości
łączących naszych
bohaterów. Starają się oni
przeżyć jak najlepsze chwile
swojego krótkiego istnienia.
Film "Kamienie na szaniec"
bardzo mnie poruszył. Jest
tam wiele ważnych,
wzruszających i brutalnych
momentów, ale
zdecydowanie warto go
obejrzeć i polecić
najbliższym.
D.W.

22 marca uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w
Turnieju Tenisa Stołowego w
Krotoszycach. Szkołę
reprezentowali: Arek Głaz (4
miejsce), Michał
Orzechowski (2 miejsce),
Monika Rusak (3 miejsce),
Katarzyna Gutowska (5
miejsce) i Mateusz Kołbuc.
Wszyscy nasi uczniowie
zakwalifikowali się do
następnego etapu turnieju.
Gratulujemy sukcesu!

Dnia 25 marca klasa
2a w ramach edukacji
sądowniczej z
przedmiotu wiedzy o
społeczeństwie
pojechała do Sądu
Rejonowego w
Legnicy. Od godziny
10 mieliśmy
przeprowadzoną lekcje
ogólną z sędzią p.
Katarzyną Sobieską.
Pani sędzina okazała
się bardzo miłą i
otwartą na nasze
pytania osobą.
Niestety byliśmy
zawiedzeni,

ponieważ rozprawa
miała się nie odbyć,
ponieważ oskarżony
się nie stawił. Po
godzinie 11 – ku
naszej radości - jednak
pojawił się na sali
rozpraw. Sprawa
dotyczyła młodego,
wielokrotnie
skazanego mężczyzny,
któremu postawiono
zarzut złamania ręki
poszkodowanemu
poprzez uderzenie w
nią metalową rurką.
Sprawa była ciekawa i
bardzo nam

się podobała, więc z
chęcią udalibyśmy się
na jej kontynuację!
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ COCA - COLA
CUP

PROJEKT DEUTSCH-WAGEN-TOUR

Jak co roku odbywają
się mecze piłki nożnej
w ramach turnieju
COCA - COLA CUP.
Nasz Orlik gościł w
tym roku drużyny z
Rui, Prochowic,
Legnickiego Pola i
oczywiście
Gimnazjum ze
Spalonej. Miło nam
poinformować, że w
tym roku byliśmy nie
do pokonania. Nasza
drużyna prowadzona
przez Pana Rafała
Krzysztofka spisała
się na medal. 

Na początku
rozgrywek
Prochowice
rozgromiły Ruję,
następnie nasza
drużyna zmierzyła się
z Legnickim Polem.
Wygraliśmy 1:0, a
zwycięską bramkę
strzelił Dominik
Boguta. Kolejny nasz
mecz to rywalizacja z
Prochowicami. Nasz
team pewnie
zwyciężył 3:1 po
dwóch bramkach
Dominika Boguty i

jednym trafieniu
Mateusza Kołbuca.
Ostatni nasz mecz
Rują zakończył się
bezbramkowym
remisem. Nasza
drużyna wygrała cały
turniej i przeszła do
następnego etapu
turnieju! Oto skład
WSPANIAŁYCH ZE
SPALONEJ:
- Arkadiusz Karasiak
– bramkarz,Dominik
Boguta - kapitan
drużyny, król
strzelców turnieju,

Mateusz Kołbuc, Alan
Chanas, Sebastian
Rygol, Mateusz
Grabarczyk,
Krzysztof Niedbała,
Patryk Pilch, Hubert
Zdziech oraz Kacper
Ziembicki.
Gratulujemy wygranej
i życzymy
powodzenia w
następnej rundzie
turnieju!

Gimnazjum w Spalonej
uczestniczyło w
projekcie Projekt
Deutsch-Wagen-Tour,
którego głównym
celem był wzrost
popularności języka
niemieckiego w Polsce.
Był on skierowany do
uczniów i nauczycieli, a
w dosłownym
tłumaczeniu to
"kolorowy niemiecki z
dostawą do ucznia". W
projekcie

uczestniczyliśmy
dzięki naszym paniom
germanistkom: Beacie
Orłowskiej i Agnieszce
Sitarz. „Dzięki
ciekawym zajęciom
mogliśmy połączyć
naukę języka obcego
języka wraz z zabawą”
– powiedziała jedna z
uczestniczek ucz. 1B
Zuzanna Izydorczyk.
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W niedzielny ranek nasi uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli na
wycieczkę za miasto - rajd rowerowy zorganizowany przez OSiR w Legnicy.
Trasa biegła przez Spaloną, potem do Legnicy, z Legnicy do Ziemnic,
następnie w Grzybianach na uczestników czekał poczęstunek. Dalej
Rosochata, Jaśkowice i Kunice, gdzie czekały pieczone kiełbaski z grilla.
Pogoda dopisała, humory również. Uczniowie już szykują się na kolejny rajd
rowerowy. 

RAJD ROWEROWY
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EGZAMIN TUŻ, TUŻ...

Już niedługo
uczniowie klas
trzecich we
wszystkich
gimnazjach w Polsce
przystąpią do
egzaminu
gimnazjalnego, który
m.in. sprawdza
stopień opanowania
wiadomości

i umiejętności
nabytych podczas
trzyletniej nauki w
gimnazjum. Walka o
najlepsze licea
rozpocznie się 23
marca, kiedy to
odbędzie się część
humanistyczna.
Następnego dnia
uczniów

czeka rozwiązanie
zadań z części
matematyczno-
przyrodniczej, a
ostatniego - trzeciego
dnia - z języka
obcego. Wszystkim
życzymy powodzenia!
Trzymamy za Was
 kciuki!!

KONKURS
ENERGOPASJA

Co roku w Technikum
Energetycznym w
Legnicy organizowany
jest konkurs pt.:
"Energopasja, czy tez
inaczej: Bitwa
gimnazjalna." Już po
raz drugi nasza szkoła
uczestniczyła w tej
imprezie. Pięcioro
reprezentantów razem
z nauczycielką stawiło
się w technikum 10
kwietnia o godz. 8:30.
Oprócz nas były

tam same gimnazja z
Legnicy, a więc
byliśmy jedyną szkołą
spoza okręgu
miejskiego. Z racji tego,
iż trwa obecnie rok
Oskara Kolberga,
kompozytora i
etnografa, pierwszą
konkurencją, z którą
przyszło nam się
zmierzyć, była krótka
prezentacja 

wybranego rejonu
Polski od strony
ludowej, 
a więc np. stroje,
gwara, tradycje, tańce,
legendy... Poradziliśmy
sobie z tym zadaniem
całkiem dobrze,
zebrawszy 27/30
punktów. Następnie
były konkurencje w
rozpoznawaniu stroi
ludowych i legend,
tworzeniu ozdobnych
wycinanek, a także
konkurencje typowo
„techniczne”:
rozpoznawanie sprzętu
elektrycznego,
odgadywanie wagi
znanych nam na co
dzień przedmiotów,
kalambury związane i
informatyką, a na
końcu gra terenowa, w
czasie której każda
drużyna otrzymała

zestaw pytań i zadań
do wykonania na rynku
w Legnicy. Ok. godz.
13:00 był czas na
poczęstunek,
odprężenie się i w
końcu ogłoszenie
wyników. Jak się
okazało, nasza
drużyna zdobyła
najwyższe noty i
zagarnęła I miejsce!
Byliśmy z siebie
bardzo dumni.
Główną nagrodą jest
spotkanie z gen.
Hermaszewskim,
niestety, w tym samym
czasie, kiedy piszemy
egzaminy 

gimnazjalne. Szkoda, bo to mogłoby być ciekawe
przeżycie. 
Niemniej jednak cieszymy się, że w tym roku
Gimnazjum ze Spalonej zyskało tytuł zwycięzcy
na Bitwie Gimnazjalnej. Liczymy na dalsze
sukcesy w przyszłych latach!
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