Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję,
że nadchodzący rok będzie lepszy niż ten,
który właśnie mija, życzy "Przeciąg"

Święta tuż, tuż…

W oczekiwaniu na FERIE...

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.
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Gdy było jeszcze ciepło
Korzystając z pięknej i słonecznej
pogody, klasy 1c i 1d uczestniczyły w
zajęciach integracyjno-historycznych
w Krzyżowej. Pierwszoklasiści mieli
okazję poznać się lepiej podczas zabaw
integracyjnych i w czasie warsztatów

historycznych zagłębić się w historię
miejsca, w którym się znaleźli.
Także klasy I "a" i I "b" z wychowawcami Adrianem Gnilką i Jolantą
Wiktorko i psycholożką Martą Lasocką
uczestniczyły w warsztatach integra-

cyjnych w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Krzyżowej.
Pierwszaki z Trójki brały udział w grach
zapoznawczych i integracyjnych.
Skąd informatyk pobiera wodę?
- Z e kranu.
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Artyści legendarnej
"Piwnicy pod Baranami"
z wizytą w III LO

Pod koniec września miało miejsce spotkanie z artystami krakowskiej "Piwnicy pod Baranami" aktorką Kamilą Klimczak i kompozytorem, aranżerem i pianistą Dawidem Rudnickim. Rozmowie
o atmosferze kabaretu literackiego, interpretacji poezji, trudnych aktorskich wyborach, opornej,
choć wdzięcznej materii słowa i dźwięku towarzyszył finalny występ zaproszonych gości - piosenka
z autorskiego recitalu Pani Kamili "Rysy na życiorysie". Magicznej atmosferze patronował chyba "
z góry" sam maestro Piotr Skrzynecki, bowiem pożegnaliśmy się, snując plany rychłego spotkania
w Krakowie.
Spotkanie z krakowskimi artystami fantastycznie poprowadziła prof. Aleksandra Kulak.
Co robi 9 złotych w portfelu?
- Ledwo dycha.
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Otrzęsiny
Otrzęsiny
Otrzęsiny

Otrzęsiny
Otrzęsiny

W piątek 6 października 2017 roku w lll
Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy odbyły
się otrzęsiny klas pierwszych. Ich głównymi
organizatorami były klasa 2d i samorząd
uczniowski. Był to moment w którym uhonorowano przynależność nowych uczniów naszej
szkoły.

Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe.
Podchodzi pani do Jasia i pyta:
- Jasiu czemu nic nie narysowałeś?
- Nieprawda narysowałem Małysza.
- A gdzie on jest?
- Poleciał.

Otrzęsiny

Otrzęsiny zostały zorganizowane w wiejskim
klimacie. Pierwszoklasiści rywalizowali w różnych konkurencjach. Musieli trzeć marchewki,
ubijać pianę, śpiewać piosenki ludowe itd. Mimo,
że w pewnych momentach zadania nie były tak
łatwe jak mogłoby się zdawać to wszyscy
uczestnicy im podołali. Jednak najlepsza okazała
się klasa 1c. Przyrodnicy najlepiej poradzili
sobie z konkurencjami i wygrali trókowego kota.
Wszystko udało się świetnie przygotować, więc
trudno było się nudzić.
Pierwszaki dały z siebie wszystko i dzielnie
wykonały zadania. Mimo, że byli nowi w naszej
szkole, już się do niej przyzwyczaili i tak jak
wszyscy inni uczniowie dziś są jej częścią.
Za rok znowu spotkamy się na otrzęsinach...
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WYDARZENIE
DATA
MIEJSCOWOŚĆ
WAGLEWSKI FISZ EMADE
07.01.18 Wrocław,
B. F. Impart
PERCIVAL,
LELEK
20.01.18 Wrocław,
Stara PIwnica
TRIBUTE TO GEORGE
MICHAEL
21.01.18 Wrocław,
Stary Klasztor
ŻYWIOŁAK
26.01.18 Wrocław,
Stara PIwnica

POKAHONTAZ
27.01.18 Wrocław,
Akademia Club
DAVID GUETTA
27.01.18 Kraków
Arena
KHALID
05.02.18. Warszawa,
Palladium
ALT-J
05.02.18 Warszawa,
Torwar
DEPECHE MODE, BLACK
LINE
07.02.18 Kraków,
Tauron Arena

DEPECHE MODE, BLACK
LINE
09.02.18
Łódź,
Atlas Arena
TRIBUTE TO GUNS N’ ROSES
10.02.18 Wrocław,
Stary Klasztor
DEPECHE MODE
11.02.18 Gdańsk/Sopot
Ergo Arena
HOLLYWOOD UNDEAD
17.02.18 Warszawa,
Stodoła
HOLLYWOOD UNDEAD
18.02.18 Wrocław, A2

GHOSTPOET
18.02.18 Warszawa
Stodoła
THE GAME
02.03.18 Kraków,
Studio
THE GAME
03.03.18 Warszawa,
Progresja
SEPULTURA, OBSCURA,
GOATWHORE, FIT FOR
AN AUTOPSY
03.03.18 Warszawa,
Proxima

Weszliśmy w świat współczesnej prozy
W murach Miejskiej Biblioteki Publicznej
uczniowie klasy IIa poznali twórczość
wybitnych prozaików o międzynarodowej sławie:
węgierskiego pisarza Jánosa Háya i polskiego
twórcy opowiadań Daniela Odija.
Zabawa językiem i wyobraźnią polecana
każdemu. Nam udało się stworzyć całkiem udane
miniatury i zaskakujące teksty rapowe. Kto wie,
może kiedyś ktoś z nas stanie po drugiej stronie
z mikrofonem w dłoni.

Warsztaty z choreografką i tancerką
Ireną Lipińską
Dzięki współpracy z Fundacją Performat
odbyły się w Trójce kolejne interesujące
warsztaty teatralne.
Uczniowie klas humanistycznych z edukacją
muzyczną i teatralną mieli okazję do kolejnego
wyzwania - zmierzania się z ograniczeniami
własnego ciała. Ale było warto!

Jak nazywa się człowiek, który liże parę wodną?
- Paralizator.
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Przed nami druga edycja wystawy DiGITAL TOP 10 czyli prezentacja najlepszych grafik
wykonanych technikami komputerowymi. Mamy już prace i dziś je prezentujemy (oczywiście w
minimalnej formie i bez kolorów - oryginały będą na wystawie).
Wszystkie grafiki to pełne prace autorskie do których utworzenia
zastosowano tablety graficzne.
Autorzy to Wojciech Jaworski, Alicja Skwierczyńska, Julka
Mucherska, Martyna Gruca oraz kolega z II LO, który odwiedza nas na
zajęciach z grafiki Andrzej Kukla.
Wystawą opiekują się Martyna
Jasińska i Karolina Wenerska z
III b. Odsłona (tradycyjnie
między piętrami) nastąpi na
początku stycznia.
Zapraszamy do obejrzenia
wystawy.
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Ślubowanie klas mundurowych

15 listopda odbyło się ślubowanie pierwszych klas mundurowych naszej szkoły. Dzień ten na pewno
zapadnie głęboko w pamięć uczniom klasy 1d. Dla osób wiążących swą dalszą przyszłość m.in. z zawodem policjanta lub wojskiem chwila ta znaczyła bardzo wiele. Dzięki edukacji w naszej szkole,
zajęciom związanym z wybranym kierunkiem, na pewno będzie w pewien sposób łatwiej osiągnąć
wymarzone cele.
Uczniom z klas mundurowych, życzymy powodzenia i sukcesów związanych z drogą, którą podążyli.
Przeciąg
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Dzień

przyrodniczych atrakcji

W poniedziałek 25 września uczniowie
o zainteresowaniach przyrodniczych
wraz z nauczycielkami p. Szumską, p.
Klęsk-Guźlińską i p. Bartosiewicz
uczestniczyli w wykładach w ramach
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we
Wrocławiu. Pierwszy wykład dotyczył
współczesnej biotechnologii. Uczestnicy
dowiedzieli się jak szerokie jest
zastosowanie tej stosunkowo młodej
dziedziny nauki - od medycyny, poprzez
rolnictwo, ochronę środowiska po farmację.
Poznaliśmy przykłady otrzymywania oraz

zastosowania bioproduktów, od klasycznych, np.
etanol, glutaminian sodu, po zaawansowane takie
jak GMO, białka terapeutyczne, testy
diagnostyczne.
Drugi wykład zatytułowany "Czy słaba płeć
naprawdę jest słaba?" przedstawiał rozważania

z punktu widzenia genetyki. Dowiedzieliśmy się
o dziedziczeniu chorób o podłożu genetycznym i
dlaczego chromosom Y jest mniejszy od
chromosomu X oraz konsekwencje tego
faktu.
Kolejny punkt programu to zwiedzanie
Centrum Nauki "Hydropolis". Poznaliśmy
tam wiele zaskakujących nas faktów
dotyczących wody, np. to, że w skorupie
ziemskiej więcej jest wody w postaci
krystalicznej niż we wszystkich morzach i
oceanach! Przewodnik opowiadał nam o
najciekawszych organizmach wodnych,
urządzeniach, wykorzystujących wodę
czy największych statkach. Mogliśmy również
wejść do batyskafu i poczuć się jak nurkowie
odwiedzający Rów Mariański. Ogromne
wrażenie zrobiła na nas kurtyna wodna przed
wejściem. Dzień pełen przyrodniczych atrakcji!

Nagroda dla
prof. Joanny Janas
Podczas Inauguracji roku kulturalnego 2017/2018 Nagrodę
Prezydenta Miasta Świdnicy w Dziedzinie Kultury za
organizowanie muzycznych działań na terenie miasta otrzymała
"Pani od Muzyki" - prof. Joanna Janas.
Serdecznie gratulujemy !
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14.11 odbył się XVI finał Konkursu "Polska znów wolna", którego pomysłodawcą jak i organizatorem jest Pan Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa
Powiatowego w Świdnicy. Brało w nim udział 10 szkół z powiatu Świdnickiego.
Konkurs przeprowadzili nauczyciele 3LO i ZSE w Świdnicy. Uczestnicy konkursu najpierw pisali
test. Sześciu uczniów z najlepszymi wynikami dostało się do części finałowej. Oto wyniki konkursu:
I-Marceli Matusiak ZSE
II- Marcin Pławecki ZSE
III- Patryk Rasała LO Strzegom
VI- Wojciech Gaik IILO
V- Kamil Cybruch ZSM
VI- Łukasz Konstanty IIILO
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8 grudnia w naszej szkole odbył się finał OMNIBUSA. Do finału dostały się następujące
osoby:
Aleksandra Hajduk - klasa Ic
Przemysław Malczewski - klasa I d
Zuzanna Urbanik - klasa II b
Aleksandra Mądrala- klasa II b
Mikołaj Ryszawy - klasa III a
Magdalena Kalinowska - klasa III b
Ewelina Zaborska - klasa III b
Piotr Kaczmarek - klasa III c
Marcin Dawid klasa - klasa III d
Hubert Pachela - klasa III d
Do walki o miano Omnibusa III LO zakwalifikowały się:
Zuzanna Urbanik
Mikołaj Ryszawy
Magdalena Kalinowska
Uczestnicy musieli zmagać się z niekoniecznie banalnymi
pytaniami. Jednak mimo trudności podołali wyzwaniu i
świetnie poradzili sobie z turniejem inspirowanym
programem "Jeden z dziesięciu". Walka była zacięta, ale
ostatecznie tytuł "OMNIBUSA 2017" otrzymała Magdalena
Kalinowska.
Gratulujemy !

VIII
OMNIBUS

MAGDA
Omnibus 2017

POLECAMY

Przepis na szwedzkie ciasto
"KLADDKAKA":

1 1/3 szkl. cukru
2 jajka
1/2 szkl. mąki
1/4 szkl. kakao w proszku
szczypta soli
1/2 szkl. roztopionego masła
1 łyżeczka wanilli albo cukru waniliowego
masło
kakao
cukier puder
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Przygotowanie:
Nagrzej piekarnik do 180 st.C.
W misce ubij cukier z jajkami do
uzyskania jasnożółtej masy.
Przesiej mąkę, kakao. Połącz obie
masy, dodaj masło, wanilię i sól.
Wymieszaj do połączenia
składników. Natłuść małą foremkę
masłem i posyp niewielką ilością kakao. Wlej ciasto
i wygładź je (masa będzie gęsta). Piecz 25 minut
do stwardnienia wierzchu (wnętrze powinno być
ciągle miękkie). Oprósz cukrem pudrem.
Smacznego!

Zuzia
Przychodzi gość do pośredniaka i pyta:
- Jest jakaś praca dla mnie?
Babka w okienku uśmiecha się słodko:
- Tak, jest. Prezes Orlenu, trzysta tysięcy
miesięcznie, służbowe Porsche i dom
w Konstancinie.
- Pani żartuje! - mówi facet.
- Tak, ale to pan zaczął.

Pani pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzątka w domu?
- Ja mam kota - mówi Zuzia.
- A ja mam psa- mówi Wojtek.
Jasio mówi zadowolony:
- A ja mam kurczaka w zamrażalniku!

Jak nazy
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do pracy?
- pyta szef pracownika.
- Bo w windzie jest napisane "TYLKO OSIEM
OSÓB" a wie pan ile zajmuje mi znalezienie
pozostałej siódemki?
Pani psycholog rozpoczęła prace w szkole.
Zaraz pierwszego dnia zauważyła chłopca,
który nie biegał po boisku razem z innymi
chłopcami tylko stal samotnie. Podeszła
do niego i pyta:
- Dobrze się czujesz?
- Dobrze.
- To dlaczego nie biegasz razem z innymi
chłopcami?
- Bo jestem bramkarzem.

wa się cz

łowiek, k

tóry koch

a drzewa
?
- Lovelas
.

Serdecznie zapr
aszamy
autorów poezji
i prozy
na wysyłanie sw
ojej
twórczości na e
publikacje.prze mail
ciag@wp.pl

krzyżówka

owa
1. Co dręczy przed lekcją?
2. Szkoła może być jak drugi ...
3. Czego uczysz się pierwszego
w szkole ?
4. Co dręczy na lekcji?
5
5. Czego najbardziej boi
się uczeń?
6. Królowa
7
nauk.

1
2
3
4
6
9. Gnębi trzecioklasistów w dzień.
10. Przyjaciel na matematyce.
11. Wymówka na polskim.
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9
10
11
7. Zbawienie, chwila na oddech.

8. Gnębi trzecioklasistów po nocach.

HOROSKOP
Aries
Tona zajęć na głowie, a Boże Narodzienie za
pasem.
Taurus
Oczekuj deszczu automatów.
Gemini
Czarny kot na twojej drodze może być
symbolem szczęścia.
Cancer
Nie wycofuj się rakiem i pomyśl o najbliższych.
Leo
Twoja pozycja jako Alfa może zostać
zagrożona. Długiezimowe wieczory lepiej
wykorzystaj na naukę, a nie zabawę włóczką.

Virgo
Wiedza to potęga, więc wykorzystaj ją.
Libra
Równowaga zimowa może zostać zakłócona
przez migrację kartkówek.
Scorpio
Drzemka na lekcjach? Czyżby to był zwiastun
snu zimowego?
Saggitarius
Możliwość ugrzęźnięcia po kopyta w śniegu.
Capricorn
Sezon wspinaczki górskiej oficjalnie uważam
za otwarty.
Aquarius
Woda źródłem życia.
Piscies
Wyczuwam zimową migrację. Polecam
południowy Pacyfik.
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