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Szko³a dysponuje si³owni¹ z 22
stanowiskami æwiczeniowymi. Wraz
z kompleksem innych obiektów spor-
towych (boiska do pi³ki pla¿owej,
koszykówki i siatkówki, sala gimna-
styczna) umo¿liwia ona zapewnienie
uczniom warunków wszechstronne-
go rozwoju fizycznego.

Sport szkolny to realizacja kalen-
darza imprez w ramach Wojewódz-
kich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej- dla
szkó³ ponadgimnazjalnych tzw. �Li-
cealiada�.

W roku szkolnym 2002/ 2003 we
wspó³zawodnictwie szkó³ ponadgim-
nazjalnych m³odzie¿ naszej szko³y
zajê³a III miejsce w województwie.
Na sukces z³o¿y³y siê wyniki w:
1. tenisie sto³owym - Anna �wita³a

zajê³a I miejsce w turnieju indy-

Od kilku lat dzia³a w naszej szko-
le ko³o recytatorsko - teatralne. Zain-
teresowana m³odzie¿ chêtnie uczest-
niczy w warsztatach teatralnych,
choæ spotykamy siê popo³udniami.
Okazuje siê, ¿e  spotkania ko³a te-
atralnego   mog¹ stanowiæ dla m³o-
dzie¿y atrakcyjn¹ propozycjê spê-
dzania czasu wolnego.

Uczniowie przygotowuj¹ siê do
udzia³u w ró¿nych  konkursach i
imprezach szkolnych. Wspólnie pra-
cujemy nad scenariuszami i insceni-
zacj¹  przedstawieñ szkolnych. Opra-
cowali�my ju¿ inscenizacje ba�ni:
�Królowa �niegu�, �Ksiê¿niczka na
ziarnku grochu�, które zobaczy³y
dzieci z przedszkoli i wychowanko-
wie Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-
wadzkiem.  Wystawiono wiele przed-
stawieñ teatralnych  zwi¹zanych z

tematyk¹ omawianych lektur szkol-
nych np.: �Dziady�, ��luby panieñ-
skie�, �¯ona modna�. Niektóre utwo-
ry literackie przedstawiamy w wersji
wspó³czesnej. Uczniowie realizuj¹c
siê twórczo poprzez aktorstwo i pi-
sanie scenariuszy, pozbywaj¹ siê pa-
rali¿uj¹cej tremy,
wzbogacaj¹ s³ow-
nictwo, doskonal¹
wymowê gestów.
Edukacja teatralna
ma na celu kszta³-
cenie umiejêtno�ci
e f e k t o w n e g o
wspó³dzia³ania w
grupie. Przedsta-
wienia teatralne
p r z y g o t o w a n e
przez ko³o teatral-
ne s¹ filmowane, a

Teatr szkolny
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widualnym, I miejsce w grze de-
blowej oraz I miejsce w turnieju
dru¿ynowym; Martyna Chmie-
lewska zajê³a II miejsce w turnie-
ju indywidualnym, I miejsce w
grze deblowej oraz I miejsce w
turnieju dru¿ynowym

2. pi³ce siatkowej dziewcz¹t - dru-
¿yna dotar³a do æwieræfina³u wo-
jewódzkiego

3. lekkiej atletyce w zawodach dru-
¿ynowych - dziewczêta zajê³y III
miejsce a ch³opcy IV

4. lekkiej atletyce w zawodach in-
dywidualnych - Grzegorz Hasi-
kowski zaj¹³ I miejsce w skoku w
dal i III miejsce w skoku wzwy¿,
Adam Skrabania zaj¹³ III miejsce
w biegu na 100m, Danuta Plew-
nia zajê³a I miejsce w rzucie

Zapewne zastanawiacie siê nad
wyborem szko³y �redniej. Mieszkam
w Zawadzkiem i tak¿e mia³am taki
problem. Po zapoznaniu siê z oferta-
mi wszystkich szkó³ w regionie zdecy-
dowa³am siê pój�æ do Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Mieszka I w Za-
wadzkiem.

I wiecie, co? Nie ¿a³ujê!
Na pocz¹tku my�la³am, ¿e sobie

nie poradzê. Jednak radzê sobie. Co
prawda trzeba siê du¿o uczyæ, ¿eby
dostaæ dobry stopieñ, ale przecie¿ to
jest tylko na nasz¹ korzy�æ.

W naszym liceum panuje zasada
�uczysz siê dla siebie�. To w³a�nie mi
siê podoba. Je¿eli nie chcesz siê uczyæ,
to siê nie ucz! Odbije siê to na Twoich
stopniach � tego mo¿esz byæ pewien!

Poza tym szko³a ta daje nam mo¿-
liwo�ci wykazania siê, wybicia spo-
�ród wielu. Prawie z ka¿dego przed-
miotu nauczyciele proponuj¹ nam
konkursy i olimpiady. W³a�nie dziêki
temu nasza szko³a ma na swoim kon-
cie wiele nagród i osi¹gniêæ. Ucznio-
wie wygrywaj¹ konkursy powiatowe,
wojewódzkie i ogólnopolskie, a ostat-
nio europejskie! Nasze liceum jest
trzecie w województwie pod wzglêdem
osi¹gniêæ sportowych!

Czy chcecie byæ dumni ze swej
szko³y?

Czy chcecie � jak my � co� osi¹-
gn¹æ?

Czy chcecie odwiedziæ Mona-
chium, parlament europejski, itp.?

Czy chcecie poznaæ nas bli¿ej?
(www.wodip.opole.pl/~lozawadzkie)

Czy chcecie rozwijaæ swoje zain-
teresowania?

Czy chcecie mieæ dobre przygoto-
wanie na studia?

Uwa¿am, ¿e nasze liceum jest wy-
j¹tkowe i nigdy nie zamieni³abym go
na ¿adne inne!!!

Zuzanna Grabiñska
Klasa 1d

monta¿, obróbka i sk³ad filmu odby-
wa siê w szkolnej pracowni kompu-
terowej.

Cyklicznie organizujemy wyjaz-
dy m³odzie¿y do Teatru im. J. Ko-
chanowskiego w Opolu i Teatru Roz-
rywki w Chorzowie.

oszczepem; Adam Skrabania,
Grzegorz Hasikowski, Pawe³ Kot
i £ukasz Rodzewicz zajêli I miej-
sce w biegu sztafetowym
4x100m.
Rok obecny jest jeszcze pomy�l-

niejszy w sukcesy sportowe na
szczeblu wojewódzkim.

W tenisie sto³owym dziewczêta
powtórzy³y sukcesy, w lekkiej atle-
tyce w zawodach dru¿ynowych uzy-
skano wyniki lepsze ni¿ przed ro-
kiem: dziewczêta ponownie zajê³y III
miejsce ch³opcy natomiast zdobyli
srebro - II miejsce. Dru¿yna pi³ki rêcz-
nej ch³opców w finale wojewódzkim
zajê³a II miejsce. Przed nami mistrzo-
stwa indywidualne w lekkiej atlety-
ce, na które jedziemy z wielkimi na-
dziejami.

List

* Liczby punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostat-
nim roku nauki w gimnazjum          (max - 100 punktów)

* Liczby punktów uzyskanych za oceny na �wiadectwie
                       (max - 75 punktów)

a. j. polski:                                            (21;18;14;10;4)
b. ka¿dy z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów:

       (18;16;12;8;2)
* Liczby punktów za inne osi¹gniêcia ucznia           (max - 25 punktów)

O przyjêciu do danej klasy decyduje ilo�æ uzyskanych punktów, a¿ do
wyczerpania limitu miejsc.

Klasy:
* Klasa matematyczno � informatyczna

- rozszerzony program (j. angielskiego, matematyki, informatyki).
* Klasa biologiczno - chemiczna

- rozszerzony program (j. niemieckiego, biologii, chemii).
* Klasa multimedialna

- rozszerzony program (j. angielskiego, informatyki, historii, geografii).

Wymagane dokumenty:
* podanie,
* �wiadectwo ukoñczenia  gimnazjum
* za�wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
* orzeczenie lekarskie, karta zdrowia, karta szczepieñ,
* trzy zdjêcia (podpisane z dat¹ urodzenia i adresem zamieszkania).

Terminy
* sk³adania dokumentów: 17 maja 2004 r. do 18 czerwca 2004 r.
* dostarczenie �wiadectw i za�wiadczeñ o wynikach egzaminu:

25 czerwca 2004 r. do 28 czerwca 2004 r. godz.15.00
* og³oszenie listy kandydatów: do 30 czerwca 2004 r. godz.12.00
* potwierdzenia przez kandydatów woli uczêszczania do szko³y:

do 2 lipca 2004 r. godz.12.00

Do Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Mieszka I w Zawadzkiem

przyjmowani s¹ absolwenci gimnazjum
na podstawie:

ADRES SZKO£Y:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I

w Zawadzkiem ul. Krótka 1
47-120 Zawadzkie, telefon (fax): 4616430

www.wodip.opole.pl/~ lozawadzkie
lozawadzkie@wodip.opole.pl

Osi¹gniêcia m³odzie¿y w ostatnich latach

Sport w ostatnich latach


