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Była zdalna debata wyborcza, za nami zdalne wybory. Każdy
uczeń otrzymał na konto szkolne na platformie Outlook maila z
linkiem do karty wyborczej. Wszystko rozstrzygnęło się 2 marca
2021 r.:
Oliwier Korzun – I B - przewodniczący
Zofia Augustynowicz – II Ep zastępca przewodniczącego
Daniel Gruczoł – II Cp rzecznik praw ucznia
Zofia Lech – I C rzecznik informacji

Gratulujemy!

                 Zbliżają się święta Wielkanocne - 
 z tej okazji przyjmijcie od Redakcji najlepsze życzenia:)
     Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się w realu
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Z radością zawiadamiamy, że Monika Kowalczyk –
tegoroczna maturzystka z klasy III E o profilu
przyrodniczym - znalazła się w gronie uczniów,
którym Zarząd Województwa Dolnośląskiego
przyznał stypendium sportowe za osiągnięte
wyniki.
Monika jest zawodniczką Legnickiego Klubu
Taekwon-do. Stypendium zostało przyznane na okres
od marca do grudnia 2021 r.

Serdecznie gratulujemy!

Natalia Moskwa z klasy II Eg - przyrodniczej z
edukacją prozdrowotną - wygrała po raz drugi etap
okręgowy Olimpiady Teologii Katolickiej (pierwszy raz
w 2020 r.) i będzie reprezentowała Diecezję Legnicką
podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się
w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na
człowieka.
Opiekunem uczennicy jest pan Paweł Olszewski.

Gratulujemy!

Dawid Tarnowski i Wojciech Lipiński – tegoroczni
maturzyści z klasy III B humanistycznej z edukacją
medialną i prawną – w dniu 18 lutego 2021 r. wzięli
udział w zawodach międzyszkolnych Ogólnopolskiej
Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-
1514. Od Cedyni do Orszy”.
Uczniowie zostali zakwalifikowani do zawodów
okręgowych. Opiekunem maturzystów jest pani
Joanna Piskorska-Gomoliszek.

Gratulujemy!

Z radością zawiadamiamy, że Piotr Woźny – uczeń
z klasy I B humanistycznej z edukacją medialną
i prawną – został finalistą XV Ogólnopolskiej
Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy
o św. Maksymilianie.
Nasz uczeń zajął III miejsce w etapie diecezjalnym
i będzie reprezentował Diecezję Legnicką podczas
zawodów finałowych.
Opiekunem ucznia jest ojciec Michał Jednoróg.

Serdecznie gratulujemy!
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W dniu 10 marca 2021 r. w V LO we Wrocławiu
odbyła się Gala Finałowa wręczenia Nagrody
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty "Orzeł Dolnośląski"
dla wybitnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
województwa dolnośląskiego.
To szczególne wyróżnienie przyznawane jest
uczniom, którzy mają niezwykłe pasje,
zainteresowania, są zaangażowane w życie szkoły
i społeczności lokalnej, osiągając równocześnie
wysokie wyniki w różnych dziedzinach naukowych,
artystycznych i sportowych.
W bieżącym roku Kapituła nominowała do nagrody
pięcioro uczniów. Tegoroczny maturzysta z klasy III B
– Dawid Tarnowski - uzyskał tytuł finalisty
Konkursu "Orzeł Dolnośląski 2020". Uczeń jest
finalistą IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa
Kanonicznego oraz VII Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Liturgicznej, dwukrotnie brał udział w etapie
okręgowym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
a także w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Dawid od ponad 4 lat jest
członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi
Złotoryjskiej, a od 2012 r. członkiem Bractwa
Rycerskiego Ziemi Legnickiej i grupy
Rekonstrukcyjnej Rycerze Pogranicza.

Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta
z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany
nie tylko do najlepszych matematyków, ale do
wszystkich uczniów o dużym potencjale
intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność
słuchania i przetwarzania informacji, a więc robienie
notatek i posługiwanie się nimi.
W obu etapach uczniowie wysłuchują ok. godzinnego
wykładu z matematyki, a potem przez 60 minut
rozwiązują zadania dotyczące tego samego tematu.
Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu
notatek. W finałach temat nie jest związany
z programem matematyki szkolnej.
W roku szkolnym 2020/2021 Konkurs Matematyczny
KOMA odbywa się w trybie zdalnym (eliminacje) lub
hybrydowym (finał).
Do finału XV Konkursu Matematycznego KOMA, który
odbędzie się w kwietniu 2021 r., zakwalifikowało się
trzech uczniów z klasy II Ag matematyczno
informatycznej: Michał Dyrka, Marcin Nogaj i Szymon
Wojtyczka.

Opiekunem uczniów jest pani Barbara Obremska.
  

Gratulujemy!
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W dniach od 3 do 16 marca odbyły się próbne matury.
Próbna matura rozpoczęła się od egzaminu z języka
polskiego, a jako ostatni napisany został egzaminz
geografii. Warto jednak zwrócić uwagę na egzamin z
informatyki. W maju 22 abiturientów będzie pisać
egzamin w auli.
 

Trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów!

Nasze Liceum wzięło udział w Konkursie dobrych
praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu w
ramach Projektu „Lekcja:Enter". Uwagę członków
Kapituły zwróciło szerokie, w skali szkoły, stosowanie
narzędzi TIK w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, przy realizacji innowacji
pedagogicznych, a także podczas zajęć
pozalekcyjnych. Doceniono partycypacyjny sposób 
decydowania o wprowadzaniu nowych rozwiązań
z udziałem Parlamentu Uczniowskiego i Rady
Rodziców, nowatorski sposób dzielenia się wiedzą
z innymi szkołami w regionie oraz innowacyjny sposób
wykorzystywania TIK w pracy biblioteki szkolnej. Do
Konkursu włączyła Liceum pani Anna Borowiec –
nauczyciel informatyki i matematyki.


