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WIZYTA W OPERZE NABÓR DO KLASY
SPORTOWEJ

Dnia 13.05.2014r.
uczniowie Gimnazjum w
Spalonej wraz z
opiekunami Panią Alicją
Chrobak, Jolantą Urbańską
oraz Panią Dyrektor Jolantą
Kozulą pojechali na
spektakl "Straszny Dwór"
Stanisława Moniuszki do
Opery Wrocławskiej. Przed
spektaklem uczniowie mieli
czas, aby obejrzeć
wrocławski rynek.
  Sztuka zaczęła się o
godzinie 11.00. Zajęliśmy
najlepsze miejsca i

z niecierpliwością
czekaliśmy na
rozpoczęcie. Występ był
bogaty w piękną dekorację i
stroje. Aktorzy wraz z
orkiestrą stanowili jedną,
wspaniałą całość. Artyści o
pięknych, mocnych
głosach śpiewali arie
operowe, które
wysłuchiwaliśmy z
zachwytem. Na koniec
tancerze popisali sie swoim
mistrzowskim tańcem
"Mazurem".
  Według uczniów

wyjazd był bardzo udany i
wszyscy wróciliśmy
zadowoleni.
P.S: W podpisie proszę nie
używać mojego imienia i
nazwiska lecz podać inne
dane.

19 maja br. o godz. 15.00 na szkolnym ORLIKU odbył się
TEST SPRAWNOŚCIOWY
DLA KANDYDATÓW DO PIERWSZEJ  KLASY
SPORTOWEJ W ROKU
SZKOLNYM2014/2015. W teście wzięło udział ok. 30
uczniów z klas szóstych szkół podstawowych, którzy starali
się o „angaż” do nowo tworzonej klasy sportowej – profil
piłka nożna i siatkówka. Za wszystkich trzymamy kciuki i
życzymy powodzenia! Do zobaczenia we wrześniu 2014r!

                                           DZIEŃ OTWARTY
Dzień Otwarty w naszej szkole został zorganizowany 14 maja z myślą o przyszłorocznych pierwszoklasistach. Każdy z nauczycieli przygotował coś
ciekawego o swoim przedmiocie,aby pokazać,że nauka może być ekscytujca. Uczniowie z klasy III i II gimnazjum pod opieką Pani Jolanty Szymonik-
Urbańskiej przygotowali program artystyczny. Wystąpili w przedstawieniu,a Kasia Lebiedziejewska i Dominika Gołaska zaprezentowały trzy utwory,które
zachwyciły widownię. Został zakończony także projekt taneczny,którego opiekunką była Pani Ewa Jezierska-Gogulska. Dziewczęta zaprezentowały układy
taneczne,które były efektem ich półrocznej pracy. Młodzież po szkole oprowadzały uczennice klasy II - Karolina Marut,Karolina Duda,Justyna
Juszczak,Agata Ruszlewicz,Julia Hop i Natalka Michałowska. Dzień przebiegł w miłej i pozytywnej atmosferze,wszystko poszło po naszej myśli,także
jesteśmy bardzo zadowoleni
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MARZYCIELSKA POCZTA

„Listy dla Ziemi” szansą na ochroną środowiska? DZIEŃ
MAMYW tym miesiącu

uczniowie naszej
szkoły brali udział w
akcji charytatywnej,
zainicjowanej przez
ekologów, pod nazwą
„Listy dla Ziemi”.
Chodziło w niej o to,
by napisać w imieniu
naszej Matki Ziemi
list do dorosłych,
odnośnie ochrony
świata, w którym
żyjemy, gdyż my,
jako niepełnoletni,
pomimo starań czy
młodzieńczej

determinacji, mamy w
tej kwestii niewiele do
powiedzenia. Aby
nasza planeta żyła
jeszcze przez długi
czas, musimy
zwrócić się o pomoc
przede wszystkim do
dorosłych.
I tu właśnie wkracza
do akcji projekt „Listy
dla Ziemi”, który
namawia młodych
ludzi do pisania
listów, mogących
odmienić los
nieustannie

niszczonego przez
ludzi świata; listy
mogące poruszyć,
nakłonić do zmiany
postępowania, do
szukania rozwiązań
odwiecznego
problemu, mogące
nawet urazić i w ten
sposób pokazać
dorosłym, że
wszystko w ich
rękach, że nie jest
nam obojętny los
trzeciej planety w
Układzie Słonecznym
i wspólnymi siłami
możemy ją uratować.

Do projektu dołączyli
się głownie ci, których
wytypowali
nauczyciele, lecz
znalazło się też paru
chętnych. Listy
zostały wysłane do
ludzi sprawujących
pieczę nad projektem,
a najlepsze z nim
zostaną nagrodzone
punktami.
Zamieszczamy tu
także fragment
jednego z napisanych
przez naszych
kolegów listu:

Oprócz tego, nasze gimnazjum wspomaga ochronę środowiska również na
inne sposoby, np. organizując co roku dzień sprzątania okolicznych wiosek,
zbierając makulaturę, stare telefony komórkowe bądź baterie, które z
powodzeniem można powtórnie wykorzystać. W każdym bądź razie my
także nie jesteśmy obojętni na wołanie matki natury i wierzymy w to, że
nawet małym gestem można uczynić społeczeństwo bardziej wrażliwym i
ostrożnym.

"Biegi nad Kaczawą"
Dnia 16 maja 2014 roku odbyły się " Biegi nad
Kaczawą", które były w Parku -OSIR Legnica.
Osoby z naszej szkoły zajęli bardzo wysokie
wyniki jak na tak dużo ilość uczestników.W
kategorii chłopców były następujące osiągnięcia: 8
msc. Pierzchała Patryk kl. III"a", 11
msc.Majchrowski Wiktor kl.III"b", 13
msc.Karasiak Arkadiusz kl.III"a".Natomiast w
kategorii dziewcząt  15 msc.Lachowska Ela z
kl.II"a", 16 msc.Naspińska Natalia z kl.III"a", 22
msc.Wałęcka Dorota kl. II"a"oraz Dzimira Anna
kl."a". Gratulujemy!

W tym miesiącu nasz
szkolny wolontariat pod
opieką pani pedagog
Agnieszki Pankiewicz
zbiera,a także robi
kartki i listy dla Ali
Kosmali. Dziewczynka
ma 5 lat i choruje na
neuroblastmę- jest to
złośliwy nowotwór. Ala
jest fanką Hello Kitty
oraz Kubusia
Puchatka. Jest bardzo
aktywna i żywiołowa,
lubi uprawiać

sporty oraz skakać na
trampolinie.
Zachęcamy do robienia
kartek, gdyż dla nas to
tylko chwila a dla Alusi
wielki uśmiech i
radość. Kartki prosimy
dawać do pani pedagog
lub dziewczyn z
wolontariatu ( Julii Hop,
Agacie Ruszlewicz,
Justyny Juszczak,
Natalii Michałowskiej) .

Wszystkim kochanym
mamom
życzymy tego co
najlepsze
i aby miały jak
największą radość
ze swoich pociech.
Życzą uczniowie
Gimnazjum w 
Spalonej.
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EDUKACJA FILMOWA

BIEGI PRZEŁAJOWE

Film rozpoczął się
około  godziny 9. Przez
odtworzeniem go
zostaliśmy krótko
poinformowani o fabule
filmu i kulturze. Po
przemowie zaczęliśmy
oglądać. Dokument
opowiadał o projekcie
którego autorami jest
światowej sławy
dyrygent Simon Rattle,
choreograf Royston
Maldoom z zespołem
współpracowników i
muzycy Filharmonicy
Berlińskiej. Pracowali
oni przez kilka tygodni
nad przedstawieniem
„Święta Wiosny” z 250-
cio osobową grupą
dzieci i młodzieży z
berlińskich blokowisk.
Kamera obserwuje
ciężką pracę uczniów i
ich nauczycieli. Z grupy
wyłania się kilka
niezwykle ciekawych
osób. Jednym z nim
jest Oylinka, imigrant z
Afryki, który przez
śmierć rodziców był
zmuszony do
przeprowadzki. Los
zesłał go do Berlina. 

KONKURS
"MISTRZ KOSTKI
RUBIKA"
Dzisiaj (14 maja) w
naszej szkole odbyły
się "Mistrzostwa
szkoły w układaniu
kostki Rubika". 

Zwycięzcami zostali
Zuzia Izydorczyk i
Dawid Pawelec.
Drugie miejsce zajęła
Ania Dzimira.
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom i
zwycięzcom.

Dnia 13.05.2014r. uczniowie klasy III „a” i III „c”
wybrali się do kina na film pt. „Rytm to jest to!” w
ramach edukacji filmowej w kinie Piast.

Udział w warsztatach to dla niego szansa na zaistnienie w nowym
środowisku, ale także na zapomnieniu o całym źle, które zostawił. Jest także
Marie, typowa dziewczyna z blokowiska- rozwiedzeni rodzice, brak planów
na przyszłość. Projekt pokazuje jej jednak, że warto mieć w życiu jakieś cele
i do nich dążyć. Poznajemy także19-letniego Martina, bardzo
zdystansowanego do otaczającego go otoczenia.  Przez taniec rozluźnia się
i otwiera. Każde z tych dzieci ma problem z poczuciem własnej wartości.
Jednak potrzebują wyzwań – tyle że popartych wiarą, iż potrafią im sprostać
i świadomego prowadzenia we właściwym kierunku. W filmie prócz tańca
jest także wiele muzyki. Dyrygent Simon jest nie tylko znakomitym
muzykiem ale także i mądrym człowiekiem. Pokazuje, że muzyka poważna
to nie tylko rozrywka dla bogatych biznesmenów i ich żon, ale także coś
bardzo ważnego i potrzebnego. Reżyserom udało się opowiedzieć o tym
fascynującym przedsięwzięciu równie fascynująco.  Sceny na sali prób
tańca i poza nią przeplatają się rytmicznie, trzymając uwagę widza. Siedząc
na widowni dostajemy skrzydeł równolegle z tancerzami. 
  „Rytm to jest to!” to wspaniały film opowiadający o sile marzeń i wielkiej
wytrwałości, a także o potrzebie dyscypliny i mądrego wychowywania. Ale
przede wszystkim o tym że sukces jest możliwy. Gorąco zachęcam do
oglądnięcia.

Dnia 28 maja w
Chojnowie odbyły się
wiosenne biegi
przełajowe. Łącznie
udział wzięło 5 szkół.
Gimnazjum w
Spalonej zajęło II
miejsce. Biegi
odbywały się w dwóch
kategoriach:
dziewczęta i chłopcy.
W biegu na 800m
Malwina Rynkiewicz

Huber Zdziech zajął III
miejsce, Karol Czekaj
IV miejsce. Z klas II w
biegu na 800m Ela
Lachowska zajęła III
miejsce, Anna Dzimira
VII miejsce. W biegu
na 1000m Sebastian
Rygol II miejsce, Kuba
Malec VIII miejsce,
Piotr Szymański XII
miejsce. Z trzecich
klas w biegu na

Chmielewska VII
miejsce. W biegu na
1200m Arek Karasiak
zajął IV miejsce a
Piotr Szymański IX
miejsce. Wszystkim
uczestnikom
gratulujemy a w
szczególności
Angelice, Malwinie,
Hubertowi, Eli,
Sebastianowi i
Natalkom.  



Malwina Rynkiewicz
zajęła I miejsce, 
Angelika Wojniłowicz 
II miejsce, Natalia
Chorzępa VII miejsce.
W biegu na  1000m

klas w biegu na
1000m Natalia
Naspińska zajęłą II
miejsce, Natalia
Olszowska III
miejsce, Klaudia

Natalkom.  
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,,Piłkarska kadra czeka 2014’’

Na początku maja br.
odbyły się zawody piłki
nożnej w
Rokitkach,,Piłkarska
kadra czeka’’. Jest to
rywalizacja sportowa
dla uczniów klas 1 - 2.
W skład naszej
drużyny chłopców

M. Kępka, D.
Torończak, S. Rygol
oraz D. Omański. Z
naszym zespołem
pojechał pan Rafał
Krzysztofek. W tym
roku 1 miejsce zajął
Chojnów, 2 Kochlice, a
3 nasi uczniowie.

KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

9 maja 2014 roku w
Gimnazjum w
Spalonej odbył się
pod patronatem
Punktu
Informacyjnego
Europa Direct-
Legnica konkurs
„Wiedzy o Unii
Europejskiej”,
zorganizowany w 10
rocznicę wejścia
Polski do Wspólnoty
Europejskiej.  W
konkursie wzięło
udział 7
dwuosobowych

drużyn: 3 ze szkół
podstawowych z
Rosochatej pod
opieką p. Józefy
Kowal, z Bieniowic
pod opieką p. Ewy
Kurzeli, z Legnickiego
Pola pod opieką p.
Anny Pawiliszczy
oraz 4 z gimnazjów: z
Legnicy (Gimnazjum
nr 10) pod opieką p.
Adama Wiewiórki, z
Legnickiego Pola pod
opieką p. Anny
Pawliszczy, z
Miłkowic pod opieką

p. Jolanty Szeszko i
Gimnazjum w
Spalonej pod opieką
p. Ewy Jezierskiej-
Gogulskiej. Konkurs
rozgrywany był w
dwóch etapach: test
pisemny oraz
odpowiedzi ustne.
Uczniowie wykazali
się obszerną wiedzą
dotyczącą Unii
Europejskiej, jej
początków, kolejnych
rozszerzeń,
funkcjonowania
organów, symboli

itp. Ponadto drużyny
zaprezentowały
krótkie prezentacje
multimedialne
dotyczące dowolnego
kraju Wspólnoty.
Prezentacje nie
podlegały ocenie,
stanowiły ciekawą
formę poszerzenia
wiadomości o krajach
członkowskich w
trakcie przerwy
między kolejnymi
etapami konkursu. Po
pasjonującej
rywalizacji

wyniki przedstawiają
się następująco.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Rosochatej, II miejsce Szkoła Podstawowa w Legnickim
Polu i III miejsce Szkoła Podstawowa w Bieniowicach. Natomiast w kategorii
gimnazjów I miejsce uzyskało Gimnazjum z Zespołu Szkół w Legnickim
Polu, II miejsce Gimnazjum w Spalonej reprezentowane przez Justynę
Juszczak i Natalie Michałowską, III miejsce Gimnazjum z Zespołu Szkół
Szkolno-Gimnazjalnych w Miłkowicach i IV miejsce Gimnazjum nr 10 w
Legnicy. Nagrody dla zwycięzców ufundował Punkt Informacyjny Europa
Direct w Legnicy, a dla pozostałych uczestników Rada Rodziców
Gimnazjum w Spalonej. Ponadto każdy z uczestników otrzymał pakiet
materiałów informacyjnych nt Unii Europejskiej. 

W przerwie konkursu przed przybyłymi gośćmi
zaprezentowała się grupa taneczna z Gimnazjum
w Spalonej, która zatańczyła układ taneczny
tańca  nowoczesnego, a następnie zaprosiła
uczniów z przybyłych szkół do wspólnego tańca
integracyjnego „belgijka”. Najodważniejsi
spróbowali sił i zatańczyli wspólnie z uczennicami
z naszego gimnazjum. Mamy nadzieję na miłe
wspomnienia z pobytu w naszym gimnazjum.

                  Dzień Dziecka

Dnia 30 maja w Gimnazjum w Spalonej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Dziecka. O godzinie 9.00
wszyscy uczniowie udali się na salę gimnastyczną, w której zorganizowano konkurs na "Mistrza
dowcipów". Jego uczestnicy opowiadali żarty i kawały potocznie nazywane "sucharami". Jury
składające się z pani pedagog (Agnieszka Pankiewicz), nauczyciela biologii (Dariusz Karczewski),
uczennicy z klasy 1a (Daria Macewicz) oraz ucznia z klasy 2b (Jakub Malec) Jednogłośnie
zadecydowało o wygranej Łukasza Szota z klasy 2b, któremu opiekun SU - pani Anna Dolewicz
wręczyła koronę. W czasie obrad jury uczeń z klasy 3a Mateusz Prus przeprowadził wywiady z
osobami przez niego wybranymi, jednocześnie zabawiając przy tym publiczność. Gdy uroczystość
zakończyła się, uczniowie z uśmiechem na twarzy wrócili do klas. Mamy nadzieję, że za rok również



drużyny chłopców
wchodzili:  A. Chanas,
J. Naporowski, M.
Kopij, P. Pilch, H.
Zdziech, P.
Szymański, K.
Niedbała, K. Malec,

3 nasi uczniowie.
Serdecznie gratulujemy
chłopcom i życzymy
im dalszych sukcesów!

zakończyła się, uczniowie z uśmiechem na twarzy wrócili do klas. Mamy nadzieję, że za rok również
odbędzie się takie wydarzenie.
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