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Tenis stołowy
W środę 11.02.2015 r. odbyły się zawody tenisa stołowego, w których wzięła
udział reprezentacja naszej szkoły. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zajęli
drugie miejsce i tym samym dostali się do drugiego etapu, który odbędzie się
w Gierałtowcu koło Polkowic.

Szkoły, z którymi rywalizowały dziewczyny to: Gimnazjum nr 2, 4 i 9,
natomiast chłopcy konkurowali z Gimnazjum nr 1, 2, 3, 4, 9 i Katolickim
Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu, w obu przypadkach nasza szkoła
przegrała jedynie z Gimnazjum nr 9.

Dziewczyny grały w składzie: Pola Gratkowska, Wiktoria Suszek oraz Agata
Kołodyńska, natomiast chłopcy: Piotr Stokłosa, Piotr Roder i Aleksander
Łopusiewicz. 

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Natalia Jaremkiewicz, kl. 2GD

                         WIADOMOŚCI SPORTOWE

Wejście do finału w piłce ręcznej
Dzisiaj, tj. 05.03.2015 r., a także tydzień temu - 26.02.2015 r. - odbyły się
zawody w piłce ręcznej, nasza reprezentacja szkolna także wzięła w nich
udział. Zawody odbyły się w hali sportowej Gimnazjum nr. 9.

Zagraliśmy trzy mecze, z tego z dwóch wyszliśmy zwycięsko; wygraliśmy z
Katolickim Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu oraz Gimnazjum nr. 5.
Niestety, lepsi okazali się rywale z Gimnazjum nr. 9. Te dwa zwycięstwa
zadecydowały o wyjściu z grupy do półfinału.

Chłopcy wyszli w składzie: Patryk Niedzielenko, Andrzej Tkaczyk, Jakub
Płóciennik, Piotr Roder, Piotr Stokłosa, Maciek Lewicki, Mateusz Pobihon,
Grzegorz Mastalerz, Krzysztof Połowczuk, Kacper Wiśniewski, Wojciech
Maziarz, Andrzej Morawski, Konrad Rapciak oraz Daniel Healy. 

Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja

Fot.: Fot.:Fot.:

,,Cieszmy się chwilą, póki ona trwa. Żyjmy tą chwilą póki mamy z kim...''
Często zastanawiamy się jakby wyglądało nasze życie za kilka lat, zastanawiamy się, dlaczego każdy dzień wydaje się ciągnąć nieskończenie.
Analizujemy nasze uczucia do bliskich. Chcielibyśmy zmienić wiele rzeczy w naszym życiu. Sprawić, aby pasmo sukcesów nas nie opuszczało, żeby
wszystko miało swoje miejsce, swój porządek. Skupiamy zbyt wiele uwagi nad czymś co może nam uciec, a przestajemy dostrzegać to, co jest
najważniejsze. Ciepło rodzinnego domu, szczera miłość, wspólne szczęście, ...
Rozgrywki sportowe, to też takie chwile, które należy doceniać. Zarówno zwycięstwo jak i porażka hartuje naszą psychikę. Mamy z kim się podzielić
naszymi emocjami. Zmęczeni nabieramy dystansu do wielu spraw, których wcześniej nie umieliśmy rozwiązać i docenić ich wagi. Wspólna rywalizacja
sportowa pomaga docenić sens życia i go nie stracić ...
                                                                                                                           Dafne Peoglu, kl. 1GA

Bogusława Haratym N. Jaremkiewicz, kl. 2GDN. Jaremkiewicz, kl. 2GD



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 15 03/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL W Szkolnym Labiryncie

Autor: Autor:

                             NASZE OSIĄGNIĘCIA

Finał Ligi Naukowej
Czteroosobowa reprezentacja naszego
gimnazjum w składzie: Michał Kosmecki,
Sebastian Zięciak, Piotr Roder oraz Jan Krótki
zakwalifikowała się do Finału bloku
matematycznego konkursu Liga Naukowa.
Finał odbył się 25 lutego 2015 roku we
Wrocławiu.

Naszym finalistom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki.

                                  Mateusz Materek. kl. 2GM

Finał Ligi Humanistycznej
25 lutego 2015 roku we Wrocławiu odbył się
finał bloku humanistycznego konkursu Liga
Naukowa. Wzięła w nim udział między innymi
czteroosobowa reprezentacja z naszej szkoły
w składzie: Marta Duda, Laura Miler, Bartosz
Jaśkiewicz i Michał Kosmecki. Nasi uczniowie
walczyli o Puchar Prezydenta Wrocławia.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy
ogromnej wiedzy humanistycznej i życzymy
dalszych osiągnięć!

Mateusz Materek, kl. 2GM

Sukces w konkursie
recytatorskim

W dniu 4 marca 2015 r. w Młodzieżowym
Centrum Kultury w Legnicy odbyły się
eliminacje powiatowe do 60. Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego Gimnazjalistów.
Eliminacje miały wyłonić tych, którzy 11
kwietnia br. w Oleśnicy zaprezentują swoje
umiejętności w etapie rejonowym tegoż
konkursu.
Jednym z uczestników eliminacji był Bartosz
Jaśkiewicz, który zakwalifikował się do etapu
rejonowego. Gratulujemy!

                                 Mateusz Materek, kl. 2GM
Podróż ptaków
5 lutego 2015 roku uczniowie naszej szkoły udali
się do Teatru Dramatycznego w Legnicy na
spektakl pt.:" Konferencja ptaków". Wszyscy
byliśmy bardziej eleganccy, niż na co dzień. Kiedy
zajęliśmy miejsca na widowni, to wielu z nas
niecierpliwie czekało na rozpoczęcie
przedstawienia i w końcu doczekaliśmy się.
Aktorzy grający role ptaków mieli skromne stroje,
które nie przypominały wyglądu tych zwierząt. Z
dialogów mogliśmy wywnioskować, jakie
stworzenia biorą udział w przedstawieniu. Moim
zdaniem gra aktorska była na bardzo wysokim
poziomie. Dzięki temu mogliśmy podziwiać
odwagę postaci dążących do celu. Ptaki wybrały
się w daleką i niebezpieczną podróż. Niektóre z
nich zginęły z wycieńczenia. Jednak inne przez
pustynię i siedem dolin dotarły do wskazanego
celu. Każdy z nas codziennie przebywa podobną
podróż, ponieważ musimy radzić sobie z
trudnościami. Jedni z nas potrafią osiągnąć cel, a
słabsi poddają się. Zachęcam wszystkich do
obejrzenia tego spektaklu. Choć scenografia była
skromna, to każdego zachwyci wykorzystanie
sceny obrotowej.

Gabriela Duliban, kl. 3GD

Fot.:

Redakcja Redakcja

Monika Muratova, kl. 3GM
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Z okazji Dnia Kota

Z okazji Dnia Kota w naszym gimnazjum odbył się Konkurs Fotograficzno-
Plastyczny, który został zorganizowany przez klasę 1GA.
Udział mogli brać nauczyciele oraz uczniowie. Tematem przewodnim był
kot. Obowiązywała dowolna technika wykonania: zdjęcie, rysunek, malunek
lub kolaż. Termin oddawania dzieł trwał do 09.02.2015 r. Dzień, w którym
dokonano rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zwycięzców miał miejsce
17.02.2015 r.
Najlepsi autorzy prac to:
I miejsce – Maribel Rojo, kl. 1GD
II miejsce – Zofia Tatys, kl. 1GA
III miejsce – Danuta Horodecka, nauczyciel geografii
nagroda indywidualna – Dafne Peoglu, kl. 1GA.
Wyróżnione prace:
Anna Kurc, kl. 1GA
Natalia Steyer, kl. 1GD
Kamila Niemczyk, kl. 1GD
Milena Stępień, kl. 1GD
Dafne Peoglu, kl. 1GA
Dominika Marciniak, kl. 1GD
Julia Wołczańska, kl. 1GD 
Alicja Szpunar, kl. 1GD
Bruno Kaczmarczyk, kl. 1GD
Piotr Gramiak, kl. GD
Poniżej prezentujemy dzieła naszych uczniów.

Przemysław Markieta, kl. 1GA

                                        
                                          DZIEJE SIĘ W SZKOLE ...

Fot.:

Akcja informacyjna w legnickich szkołach podstawowych

W ciągu ostatnich trzech tygodni niektórzy uczniowie naszej szkoły pod
opieką Pani Dyrektor lub innych nauczycieli prezentowali ofertę naszego
gimnazjum  we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Legnicy i w
miejscowościach ościennych. Wyświetlaliśmy filmy informacyjne o
Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy, opowiadaliśmy młodszym
koleżankom i kolegom o zajęciach prowadzonych w naszej szkole,
prezentowaliśmy nasze pasje rozwijane na kołach zainteresowań,
przeprowadzaliśmy krzyżówki, rozdawaliśmy drobne upominki oraz
zachęcaliśmy do kontynuowania nauki w naszym gimnazjum. Spotkaliśmy
się z życzliwością różnych nauczycieli i uczniów.

Do zobaczenia 18 marca 2015 podczas Dnia Otwartych Drzwi!

Redakcja

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.Fot. Fot.:

                                                    Zespół redakcyjny

Projekt okładki:  Agata Kołodyńska
Korespondenci i redaktorzy:  Gabriela Duliban, Natalia Jaremkiewicz,
Krzysztof Połowczuk, Dafne Peoglu, Mateusz Materek, Przemysław
Markieta.
Zdjęcia: Natalia Jaremkiewicz, Monika Muratova, Kamila Niemczyk,

  Zredagowano pod opieką nauczycieli polonistów i informatyki.
Monika Muratova, kl. 3GM
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