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DZIEŃ SCRATCHA - UCZYMY TRZECIEGO JĘZYKA

SP9

1 maja 2014 roku
świętowaliśmy
dziesięciolecie
przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej.

1 maja 2004 Polska po wielu
latach starań została
członkiem Unii Europejskiej.
W tym dniu doszło do
skutku największe
rozszerzenie Unii
Europejskiej. Przyjęto 10
nowych państw: Cypr,
Czechy, Estonię, Litwę,
Łotwę, Maltę, Polskę, 

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Słowację, Słowenię i Węgry.
Ludność Unii powiększyła
się o ponad 100 milionów
nowych obywateli.
     Klub Europejczyka
    9 maja obchodzimy Dzień
Unii Europejskiej. 
Z tej okazji Klub Młodego
Europejczyka przygotował
audycję radiową 
o korzyściach, jakie Polska
odniosła przez 10 lat bycia w
strukturach unijnych. Odbył
się również konkurs wiedzy
o Europie i UE dla klas 5-6.
Laureatkami zostały Melike
Ciritci oraz Kamila
Niemczyk z 6b.
  napisała M. Ząbkiewicz

Klub Młodego Europejczyka

10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Światowy
Dzień   Scratcha
 
     Z tej okazji na całym
świecie organizowane są
wydarzenia promujące 
naukę Scratcha. SP9 jako
jedna z 16 w Polsce
zaproponowała w dniu 16 i
23 maja warsztaty dla
najmłodszych uczniów z
klas III, podczas których
poznali środowisko
Scratch. Chcieliśmy

również zachęcić
początkujących, do
stawiania pierwszych
kroków w programowaniu.
 Cyfrowa rewolucja
    Dzięki projektowi
Mistrzowie Kodowania
cyfrowa rewolucja zawitała
do naszej szkoły.   Nasi
uczniowie jako pierwsi w
Legnicy uczyli się
programowania w
Scratchu. Już w tej chwili
mówi się, że jest to trzeci
język, który

oprócz polskiego i
angielskiego powinno znać
każde dziecko. Scratch to
bezpłatny, wizualny język
programowania. Jest
maksymalnie intuicyjny –
za pomocą kolorowych
puzzli pozwala
zaprogramować
interaktywną animację czy
grę edukacyjną. Jest to
także platforma wymiany
projektów  między
użytkownikami na całym
świecie.                   Dzień Scratcha

strzalw9
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Piłka nożna
BYĆ TRENEREM - wywiad z p. M. KUCHARSKIM

EUROPEJSKIE NAJ.... - warto je znać

- Dzień dobry. Czy możemy z Panem
porozmawiać na temat naszej
szkolnej drużyny piłki nożnej?
Tak proszę.
-Z ilu osób składa się nasza drużyna i
jak długo trenuje?
Obecna reprezentacja szkoły składa się
z 9 zawodników reprezentujących takie
kluby piłkarskie jak „Miedź”, „Konfeks” i
„Iskrę” Kochlice. Chłopcy spotykają się
głównie na turniejach 

międzyklasowych, ponieważ SKS-ów takich jak
kiedyś już nie ma. A w piłkę nożną grają prawie od
przedszkola.
-Jak radzą sobie nasi piłkarze? Czy drużyna
osiągnęła jakieś sukcesy?
Nasza szkoła zawsze liczyła się w rozgrywkach
międzyszkolnych. Od trzech lat jesteśmy
Mistrzami Legnicy. W poprzednich latach
wielokrotnie reprezentowaliśmy nasze miasto w
różnych kategoriach wiekowych, od trzeciej do
szóstej klasy na mistrzostwach rejonu i Dolnego
Śląska. W roku 2004 w rozgrywkach Coca-coli po
zdobyciu Mistrza Dolnego Śląska zajęliśmy 

11 miejsce w Mistrzostwach Polski w Warszawie.
-Czy dziewczyny też chodzą na zajęcia?
Czasami zdarzają się dziewczynki chcące
uczestniczyć w zajęciach, ale niestety chłopcy w
tym wieku są silniejsi i sprawniejsi, i nie będąc
dżentelmenami nie dają im szans trenowania.
-Czy lubi Pan prowadzić treningi piłki nożnej i
czy sprawia to panu przyjemność?
Bardzo lubię prowadzić treningi piłki nożnej choć
sam w nią nie grałem. Uprawiałem lekkoatletykę i
chód sportowy. Niestety nie udało mi się zdobyć
medalu Mistrzostw Polski bo pięciokrotnie byłem
czwarty. Dlatego wiem, co czujecie zajmując
miejsca poza podium. Oprócz tego, że jestem

nauczycielem w-f w i
trenerem KS „Konfeks”
działam w Legnickim
Szkolnym Związku
Sportowym i organizuję
zawody sportowe szkół
legnickich w wielu
dyscyplinach.
I cieszę się, jak na
zawodach, widzę
wasze roześmiane
buzie.

-Jak długo jest Pan
trenerem piłki
nożnej?
 1 września 1990 roku
zostałem trenerem od
przygotowania
lekkoatletycznego
dzieci w KS „Górnik”
Złotoryja. A pół roku
później jako instruktor
piłki nożnej
prowadziłem ich w
rozgrywkach
piłkarskich przez 
2 lata. Od 1993 roku
pracuję w KS
„Konfeks”, początkowo
jako instruktor, później
jako trener. A szkolne
drużyny piłkarskie i nie
tylko, trenuję od kiedy
zacząłem pracę w
naszej szkole. 
-Dziękujemy za
wywiad i życzymy
sukcesów drużynie.
Dziękuję, a Wam
życzę w przyszłości
wywiadu z
selekcjonerem polskiej
reprezentacji.

Rozmawiały 
J. Patyna 
i D. Garbacz

     Chyba każdy wie, że kontynent, na którym
mieszkamy to Europa. Warto też wiedzieć,  co
nasza Europa w sobie ma. Mam na myśli na
przykład najwyższe góry. W  Europie rzecz jasna!
Jeśli mowa o górach, największym ich szczytem
jest Mont Blanc (4 807 m n. p. m.). 
A tak dla odmiany, najniżej położony teren to
depresja Zuidplaspolder (6,74 metra poniżej
poziomu morza) w Holandii. Natomiast najdłuższa
rzeka to Wołga, a najgłębsze jezioro to
Hornindalsvatnet. Nie zapomnijmy 
o jaskiniach. Największa z nich to… Hölloch 
w Szwajcarii.  Ale czy to wszystko? Oczywiście,
że nie. Mamy jeszcze najstarsze metro, znajduje
się ono w Budapeszcie. I najszybszą kolej, czyli
francuskie pociągi TGV . Pojazd ten pobił rekord
prędkości osiągając 574,7 kilometrów na godzinę.
Oczywiście na codzień nie osiąga on

takich prędkości.
     Myślę, że przyda wam się wiedza o Europie, w
końcu powinniście wiedzieć co znajduje się na
kontynencie, na którym mieszkacie.  A czy
wiedzieliście, że największe europejskie miasta to
Paryż, Londyn, Moskwa i Stambuł a największe
obszarowo państwo w Europie to Rosja (nawet
biorąc pod uwagę tylko jej europejską część). Z
kolei największa pustynia to… znajdująca się w
Polsce Pustynia Błędowska. Na terenie Polski
znajduje się także największa puszcza w Europie
i jest to Puszcza Białowieska. Na jej terenie żyje
największe europejskie zwierzę czyli żubr. To się
nam poszczęściło! Życzę abyście te wszystkie
europejskie cuda mogli zobaczyć na własne oczy.

Napisała P. Salawa

Francja Mont Blanc
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RECYTUJEMY DLA NASZYCH MAM

Udana majówka w Kotlinie Kłodzkiej

"GWIAZD NASZYCH WINA"  - recenzja
    Mało jest książek, które czytamy śmiejąc się lub płacząc – utożsamiając
się z głównym bohaterem. Jednak książka „Gwiazd naszych wina”,
autorstwa John'a Greena, właśnie taka jest: wzruszająca, skłaniająca do
przemyślenia, a momentami zabawna.
     Hazel Lancaster ma szesnaście lat i już od jakiegoś czasu choruje na
nowotwór tarczycy, utrudniający jej oddychanie, dlatego też wszędzie musi
nosić ze sobą aparat dostarczający jej tlenu. Gdyby nie cudowne lekarstwo
Hazel pewnie już dawno by nie żyła. Dziewczyna za sprawą choroby nie
chodzi do szkoły, przez co nie ma zbyt dużego kontaktu z rówieśnikami, a
całe dnie spędza na oglądaniu telewizji i czytaniu w kółko tej samej książki.
Jedynymi okazjami na spotkanie się z innymi nastolatkami są grupy
wsparcia, na których młodzi ludzie opowiadają o swoich problemach i 

smutkach, związanych z nowotworem. Pewnego
dnia spotyka tam Augustusa – ciekawego
chłopaka po nowotworze, który doskonale ją
rozumie, a w dodatku wydaje się być nią
zainteresowany. Z czasem stają się dobrymi
przyjaciółmi, a później nawet kimś więcej...
    Mimo że książka jest głównie o uczuciu dwójki
młodych ludzi, to polecam ją dziewczynom, jak i
również chłopcom. Autor świetnie opisuje uczucia
chorej nastolatki, jej obawy oraz zmartwienia.
„Gwiazd naszych wina” już dawno trafiła na moją
półkę ulubionych książek, dlatego wszystkim
gorąco ją polecam.          Julia Ficer

Recenzja

       W dniach 12 – 14 maja klasa  4b pojechała na wycieczkę do Kotliny
Kłodzkiej. Wyjazd był świetną okazją do poznania piękna naszego kraju. W
pierwszym dniu weszliśmy na Szczeliniec, gdzie podziwialiśmy piękne
formy skalne takie jak: Małpolud, Tron Liczyrzepy, Maczuga, Kwoka,
Kaczęta. Odwiedziliśmy również Muzeum Papiernictwa w Dusznikach,
gdzie każdy czerpał po dwa papiery - jeden ze znakiem wodnym, a drugi
zielony pachnący nagietkiem i lawendą.
    Drugi dzień zaczęliśmy od zabawy w Ogrodzie Bajek. Później 
przeszliśmy się do sanktuarium Marii Śnieżnej na Iglicznej oraz na
Wodospad Wilczki. Dzień zakończyliśmy zwiedzaniem zapory wodnej.
Kolejnego dnia pojechaliśmy do Złotego Stoku, gdzie zobaczyliśmy kopalnię
złota. W czasie zwiedzania płynęliśmy łódką po zalanym korytarzu oraz
jechaliśmy kolejką. Wielką atrakcją okazało się płukanie złota, które
wywołało wiele emocji. Z wycieczki wróciliśmy bardzo zadowoleni, pełni
wrażeń i chęci na kolejne wyjazdy. 

Napisały: H. Polańska, K. ŚciesiekWejście na Szczeliniec

4B

4B

Laureaci

Drugie miejsce 
w konkursie
"Bukiecik dla
mamy" dla
Oskara
Niedzwieckiego 
z kl. 2A
W dniu 21 maja trójka
uczniów z naszej
szkoły Oliwia Kupiec z
kl. "0", Kasia Dudała i
Oskar Niedźwiecki z
kl. 2a reprezentowali
naszą szkołę w finale

konkursu
recytatorskiego z
okazji Dnia Matki
"Bukiecik dla mamy".
Uczniowie zmierzyli się
z reprezentacjami z 5 
legnickich szkół.
Wszyscy  otrzymali w
nagrodę dyplomy i
książki oraz różę dla
mamy. Organizatorem
konkursu była
Legnicka Biblioteka
Publiczna.

I. Sygut

STOPKA REDAKCYJNA
Redaktor naczelny: Nikola Terlecka,
zastępca redaktora naczelnego: Julita
Patyna, sekretarz redakcji: Paula Jurkiewicz,
grafika: Wiktoria Rybarczyk, korekta: Edyta
Szmorąg.
REDAKTORZY: Dominika Garbacz, Julia
Ficer, Laura Karubin, Eliza Kodzik, Aleksandra
Kosmalska, Hanna Polańska, Paulina Salawa,
Agnieszka Sakowska, Kinga Szymaniuk,
Karolina Ściesiek.
Opiekun: mgr Iwona Sygut
email: strzalw9@interia.eu

.

4B

SP9

SP9

konkursu
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Czy znasz symbolikę flagi UE?

Hymn Unii Europejskiej
"ODA DO RADOŚCI"

Nie jest dla nas nowością, że każdy
kraj ma swój hymn, ale czy
wiedzieliście, że Europa również na
swój hymn?

Jest to „Oda do radości”, której oryginalny tekst
napisał Friedrich Schiller, a muzykę skomponował
wybitny kompozytor Ludwig van Beethoven. Mam
nadzieję, że znacie hymn naszej szkoły? „Oda do
radości” ma identyczną melodię. Zaakceptowanie
dzieła Beethovena, jako hymn Unii Europejskiej
nastąpiło w styczniu 1972 roku przez Radę
Europy. Pierwszy raz zagrano ją w Dniu Europy
(9 maja) tego samego roku. Tekst do „Ody do
radości” nie jest jednak oficjalnym tekstem, aby
nie było sporów 
z powodu języka w jakim jest śpiewany.

W praktyce powstały parafrazy w językach
narodowych, często odbiegające od oryginału.
„Oda doradości” grana jest corocznie 9 maja – 
w Dniu Europy. Towarzyszy też uroczystościom 
i szczytom Unii wraz z hymnem państwa, które 
w danym półroczu przewodniczy Unii. 
A skąd wzięła się nazwa?
Oda, która powstała na krótko przed Wielką
Rewolucją Francuską, przyznaje radości wartość
najwyższą w planie stworzenia - wyjaśniał
Andrzej Lam. Początkowo miała to być oda do
wolności, ale ostatecznie to właśnie radość
zrównuje w tym tekście ludzi w braterstwie,
buduje przyjaźń, łączy małżonków, sprzyja pracy
uczonego, jest matką wszelkich cnót, a sprawia to
wszystko jako iskra boska. 
źródło: wikipedia                  E. Szmorąg kl. Vc

Ludwik van

DZIEŃ DOBRY 
W JĘZYKACH UNII
EUROPEJSKIEJ

Zbliżają si wakacje a
wraz z nimi 
podróże. Oto nasza
rada jak w UE
powiedzieć „dzień
dobry”  
angielski - Good
morning
niemiecki - Guten
Tag 
włoski - buongiorno
litewski - labas
rytas
czeski - dobry den
węgierski - jó
reggelt kívánok
fiński - hyvää
huomenta
szwedzki - god
morgon
hiszpański - buenos
días
francuski - bonjour
(wymawiaj -  
bążurr)
irlandzki - maidin
mhaith
Życzymy szybkiej
nauki i udanych
wojaży!

W. Drążek, 
P. Jurkiewivz

Historia flagi UE sięga roku 1955, kiedy
to Rada Europy przyjęła obecny jej
projekt. Pomysł na wygląd i kształt flagi
pochodzi od hiszpańskiego dyplomaty
Salvadora de Madariaga y Rojo oraz
francuskiego plastyka Arsena Heitza. 
Jesienią 1955 r. przedstawili ostateczny
projekt flagi: dwanaście złotych gwiazd
usytuowanych w miejscach godzin na
tarczy zegara na lazurowym tle. 

Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw
Członkowskich. Dlatego też, flaga pozostaje
jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE. 
12 to uniwersalna liczba symbolizująca w wielu
kulturach harmonię i doskonałość. Jest bowiem:
- 12 godzin na tarczy zegara
- 12 znaków Zodiaku
- 12 bogów olimpijskich
- 12 prac Herkulesa
- 12 miesięcy w roku
- 12 apostołów

Tekst: J. Patyna Rebus: N. Terlecka, L. Karubin
Rozwiąż rebus

Rozwiąż krzyżówkę

Beethowen

sp9

sp9
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