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14 marca w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
odby³y siê obchody Szkolnego Dnia
Liczby ð. Miêdzynarodowy Dzieñ
Liczby ð � 3,14 przypada zawsze 14
marca, a wi¹¿e siê to z pierwszymi
cyframi jej rozwiniêcia: 3 jak marzec i
14 jak czternasty dzieñ marca. Liczba
ta ³¹czy w sobie dwie dziedziny my-
�li ludzkiej pozornie bardzo odleg³e,
poezjê i matematykê. Wed³ug wielu
liczba ð odpowiedzialna jest za ³ad
we Wszech�wiecie. Z liczb¹ ð zwi¹-
zana jest tak¿e poetycka zabawa po-
legaj¹ca na uk³adaniu wierszy, w któ-
rych liczby liter kolejnych s³ów s¹
identyczne z zajmuj¹cymi to samo
miejsce cyframi w rozwiniêciu tej licz-
by (tzw. mnemotechnika). Wiele jest
wierszy i tekstów po�wiêconych lu-
dolfinie (tak nazywamy liczbê ð od
imienia Ludolfa van Ceulena, który
w 1610 r. wyznaczy³ przybli¿enie
liczby z dok³adno�ci¹ do 35 miejsc
po przecinku).

Szkolny Dzieñ Liczby ð zosta³
przygotowany przez uczniów klasy
II Teka

 (technik ekonomista) Iwonê
Klich, Ilonê Winiarczyk, Mateusza
Niepalê i Miros³awa Stolarskiego,
którzy bior¹ udzia³ w II edycji akcji
�Uczeñ z klas¹�. Od wrze�nia reali-
zowali projekt zatytu³owany �Pi razy

Szkolny Dzieñ Liczby
PI w ZSZ nr 1

drzwi� w kategorii �Badam �wiat�.
Gromadzili informacje zwi¹zane z t¹
�s³ynn¹� liczb¹, a postêpy swoich
prac opisywali na blogu.

14 marca zorganizowali Szkolny
Dzieñ Liczby ð. Pierwsza czê�æ po-
�wiêcona by³a historii liczby. Ucznio-
wie mogli dowiedzieæ siê, jak na prze-
strzeni wieków wygl¹da³o rozwiniê-
cie dziesiêtne liczby, co to jest mne-
motechnika, a tak¿e poznaæ cieka-
wostki zwi¹zane z ludolfin¹. Kolej-
nym punktem programu by³ quiz.
Uczniowie odpowiadali na pytania
zwi¹zane z liczb¹ ð, rozwi¹zywali
rebusy. Zaprezentowano wiersze
zwi¹zane z liczb¹ pi, m.in. wiersz
Wis³awy Szymborskiej. By³a te¿ nie-
spodzianka � tekst o pi autorstwa Joli
z klasy II Tek

a
 w rytmie rap.

Uczniowie z klas¹ pokazali, ¿e
matematyka to nie tylko nudne i
¿mudne rozwi¹zywanie trudnych za-
dañ, ale matematyk¹ mo¿na siê te¿
bawiæ. Zainteresowanych odsy³amy
do bloga uczniów www.blogi.szko-
lazklasa.pl/?blog=595.

Organizatorzy dziêkuj¹ firmie
uczniowskiej �¯ak� za ufundowanie
nagród dla uczestników quizu.

Opiekun projektu
Adriana Kraik

Tradycyjnie  na pocz¹tku marca
w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich odbywaj¹ siê
Drzwi Otwarte.
W tym roku 6 marca do Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1 przyby³o
prawie 600 uczniów klas III wraz z
wychowawcami z 10 okolicznych
gimnazjów (PG 1 Strzelce Op., PG 2
Strzelce Op., PG przy ZSO w Strzel-
cach Op., PG Le�nica, PG Jemielni-
ca, PG Ujazd, PG Szymiszów, PG
Toszek, PG Izbicko, PG Zawadzkie).
Ju¿ wkrótce uczniowie klas III gim-
nazjum bêd¹ podejmowaæ decyzje
odno�nie kszta³cenia w szkole ponad-
gimnazjalnej.

Podczas wizyty w ZSZ nr 1
uczniowie mogli zapoznaæ siê z bo-
gat¹ ofert¹ edukacyjn¹. Tylko w ZSZ
nr 1 uczniom proponuje siê a¿ 9 ró¿-
nych zawodów w technikum, ponad
20 zawodów w zasadniczej szkole za-
wodowej i naukê w liceum profilo-
wanym o profilu socjalnym. Nauczy-
ciele wraz z uczniami przedstawili
gimnazjalistom szczegó³owo ka¿dy
zawód i profil kszta³cenia. Omówio-
no plany nauczania, a tak¿e osi¹gniê-

DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓ£
ZAWODOWYCH NR 1

W STRZELCACH OPOLSKICH

cia uczniów.  Kandydaci do zasadni-
czej szko³y zawodowej mogli dowie-
dzieæ siê, w jakich zak³adach pracy
mo¿na odbywaæ zajêcia praktyczne
lub w przysz³o�ci podj¹æ pracê. W

czasie zwiedzania szko³y gimnazjali-
�ci mogli zobaczyæ wiele wystaw i
prezentacji, a tak¿e scenek humory-
stycznych. Mogli zapoznaæ siê z
dzia³alno�ci¹ firmy edukacyjnej
�¯ak�, udzia³em uczniów w licznych
akcjach (m.in. �Uczeñ z klas¹�,
�Szko³a bez przemocy�, �Szko³a
Przedsiêbiorczo�ci�, �Bezpieczny
m³ody kierowca�, krwiodawstwo), a
tak¿e dzia³alno�ci¹ kó³ek zaintereso-
wañ.

Najwiêksz¹ popularno�ci¹ cie-
szy³y siê prezentacje przygotowane
przez uczniów technikum w zawo-
dzie technik organizacji us³ug gastro-
nomicznych, którzy przygotowali
pokaz sto³ów wielkanocnych oraz
koktajli. Du¿e zainteresowanie oka-
zali równie¿ nowym kierunkiem w
technikum � technik obs³ugi tury-
stycznej.

Gimnazjali�ci przekonali siê, ¿e
ZSZ nr 1, to dobry wybór!

Adriana Kraik

Pomys³odawc¹ plebiscytu �Naj-
lepsi z najlepszych� jest ks. Zygmunt
Lubieniecki, duszpasterz �rodowiska
opolskich sportowców, który przed
laty zaproponowa³ taki sposób ho-
norowania tych, �którzy zadziwiaj¹
nas hartem ducha, odwag¹, a przede
wszystkim niesamowitym po�wiê-
ceniem�.

11 marca w Miejsko-Gminnym
O�rodku Kultury w Zdzieszowicach
na uroczystej gali w Zdzieszowicach,
najlepsi sportowcy oraz ich opieku-
nowie i trenerzy odebrali dyplomy i
nagrody. Sam moment wyró¿nieñ po-
przedzi³a prezentacja ich ubieg³orocz-
nych osi¹gniêæ.
- Nie by³y to pierwsze tego
typu laury dla naszych pod-
opiecznych � mówi Helena Gri-
ner, przewodnicz¹ca sekcji spor-
towej olimpiad specjalnych �Del-
finek� przy DPS w Kad³ubie. -
Plebiscyt organizowany jest od
kilkunastu lat, a my przecie¿
mamy a¿ 110 zawodników, zdo-
bywaj¹cych najwy¿sze tytu³y w
ró¿nych dyscyplinach sportu.
Szczególnym uznaniem ciesz¹ siê
medale olimpijskie, mo¿e dlatego
tak g³ó�no jest o Piotrze Bosym,
który bra³ udzia³ w olimpiadzie w
Szanghaju, ale rok wcze�niej na
Letnich Secjalnych Igrzyskach
Olimpijskich w Rzymie równie¿
mieli�my swojego reprezentanta -
Andrzeja Miarkê. W³a�ciwie co
roku jedne lub dwaj zawodnicy z

DPS lub ZSS w Kad³ubie znajduj¹ siê
w gronie nominowanych do tytu³u
�Najlepszych�.
- Oczywi�cie  mo¿na zostac zawod-
nikiem zg³oszonym do wyró¿nienia
przez macierzyst¹ placówkê, ale wca-
le nie znale�æ siê w ostatecznym gro-
nie laureatów � dodaje pani Helena. -
Mo¿na zostaæ zdyskwalifikowanym
np. za niesportowe zachowanie, jak
to we wszystkich dyscyplinach i
wszystkich rozgrywkach � niezale¿-
nie od faktu, czy jest to sportowiec
ca³kowicie sprawny, czy te¿ spraw-
ny inaczej. Sport to sport, regu³y obo-
wi¹zuj¹ te same.

W gronie laureatów XV edycji Opolskiego Plebiscytu �Najlepsi z
Najlepszych� znalaz³o siê a¿ 8 niepe³nosprawnych sportowców z tere-
nu naszego powiatu: Piotr Bosy, Adam Kaziród i Szczepan Kuczewski
z DPS w Kad³ubie, Damian Krzysiek z ZSS w Zawadzkiem, Marcin
Cichy z DPS w Zawadzkiem, Rafa³ Grochla i Jaros³aw Trefoñ z ZSS w
Strzelcach Opolskich oraz Pawe³ Ataryk ze �rodowiskowego Domu
Samopomocy w Strzelcach Op.

Najlepsi z najlepszych

Tytu³ zdoby³ m.in. Piotr Bosy z DPS w Kad³ubie i jego opiekun-trener Wies³aw
Biela. Gratulacje odbieraja od wicewojewody opolskiego Antoniego Jastrzemb-
skiego Piotr Bosy na Olimpiadzie w Szanghaju

Jak widaæ - szko³a cieszy siê w�ród potencjalnych uczniów powodzeniem

Bajkowy �wiat w szkole

11 marca 2008 roku w Zespole
Szkó³ im . Aleksandra Kamiñskiego
w Strzelcach Opolskich odby³a siê V
edycja Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy Technicznej dla uczniów
szkó³ specjalnych.

Jest on wpisany w listê konkur-
sów Opolskiego Kuratora O�wiaty.
Honorowy Patronat sprawuje Staro-
sta Powiatu Strzeleckiego oraz Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji i Kultury w Powiecie Strzelec-
kim.

Edukacja  dzieci i m³odzie¿y w
zakresie wiedzy i umiejêtno�ci tech-
nicznych jest bardzo wa¿na, ponie-
wa¿ przygotowuje do aktywno�ci
zawodowej na rynku pracy, gdzie
wytwarzanie i us³ugi s¹ wa¿nym za-
daniem spo³ecznym dla rozwoju re-
gionu. Uczniowie po skoñczeniu na-
uki w Zespole Szkó³ w Strzelcach
Opolskich, kontynuuj¹ naukê w Szko-
le Zawodowej w Le�nicy.

G³ównymi pomys³odawcami, a
zarazem organizatorami konkursu s¹
nauczyciele techniki � p. Gra¿yna
Semeniuk i p. Bernard Janocha.

KONKURS
WIEDZY

TECHNICZNEJ
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