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P O W I A T

Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Mieszka I
w Zawadzkiem

S T R Z E L E C K I

Biologia

Ucz¹c siê biologii w zakresie podstawowym lub rozszerzonym uczniowie korzystaj¹ z wielu ciekawych pomocy
dydaktycznych. Pracuj¹ z mikroskopami, modelami biologicznymi, fazogramami, planszami. Opracowuj¹ interesuj¹ce ich zagadnienia biologiczne i ekologiczne w formie graficznej, gazetkowej, multimedialnej.
Chêtni bior¹ udzia³ w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W tym roku szkolnym nasz zespó³ w sk³adzie:
Dawid Bartoszek, Krzysztof Friedrich i Ma³gorzata Pêcka
przygotowali oryginalne prezentacje na I Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Cieszy³y siê one du¿ym zainteresowaniem uczestników równie¿ w czasie grudniowego Powiatowego Forum Ekologicznego.
W ramach nauczania biologii prowadzone s¹ dodatkowe
zajêcia dla chêtnych chc¹cych poszerzyæ swoje wiadomoci
i umiejêtnoci.

Matematyka w szkole

istnieje nieprzerwanie od
1945 roku i kontynuuje tradycje szkolnictwa redniego
w Zawadzkiem siêgaj¹ce
jeszcze roku 1918. Cztery
generacje nauczycieli  jedna niemiecka i trzy polskie,
dok³adaj¹ wszelkich starañ,
aby u³atwiæ mieszkañcom naszego miasteczka zdobycie
redniego i, w konsekwencji,
wy¿szego wykszta³cenia.
Liczba absolwentów osi¹gnê³a w 2003 roku iloæ
2516 osób. Wród nich s¹
wybitni przedstawiciele nauki, duchowieñstwa, owiaty, medycyny i techniki. Ambitni uczniowie naszego liceum studiuj¹ na renomowanych uczelniach Krakowa,
Lublina, Gdyni i Wroc³awia.
Wielu kontynuuje naukê na
uczelniach opolskich  Uniwersytecie i Politechnice.
Niektórzy kontynuuj¹ studia
za granic¹  w Monachium,
Konstancji i Berlinie. Dotyczy to wszystkich generacji

absolwentów. Do najm³odszych, by³ych uczniów naszej
szko³y, osi¹gaj¹cych sukcesy nale¿¹: Micha³ Mazur
(rocznik 1998); Ewa S³odczyk (rocznik 1994); Marcin
Kandora (1999); Justyna
Justyñska (rocznik 1999),
Agnieszka Kubal (rocznik
2002);
Agata
Skorek
(2003); czterech absolwentów z roczników 1999  2001
studiuje w seminariach duchownych.
Nasza szko³a nie nale¿y do
wielkich, ale te¿ i zadanie
szkó³ rednich w ma³ych
miejscowociach nie polega
na wycigu z wielkimi zak³adami owiatowymi wielkich
miast. Jednak, podobnie jak
i w tzw. renomowanych szko³ach, ambitni i pracowici
uczniowie maj¹ u nas dok³adnie takie same perspektywy i mo¿liwoci.
Nauczyciele i dyrekcja
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Zawadzkiem

Samorz¹d Uczniowski
Samorz¹d Szkolny istnieje w
Liceum od momentu powstania
szko³y. Zawsze skupia³ w swoich
szeregach tych, którzy lubili dzia³aæ i robiæ co na rzecz innych. Jest
to wiêc organizacja z tradycjami i
histori¹, o czym wiadcz¹ pami¹tki i eksponaty znajduj¹ce siê w
Szkolnej Izbie Tradycji. Ju¿ wtedy
uczniowie tworzyli ¿ycie szko³y,
wydawali szkoln¹ gazetê My o
nas i czynnie uczestniczyli we
wszelkich poczynaniach liceum.
Ta chêæ pracy dla innych uczniów
i szko³y przetrwa³a do dzi.
Obecny Samorz¹d Szkolny to
demokratyczny organ zrzeszaj¹cy
wszystkich uczniów, ale w pracach

Samorz¹du bior¹ udzia³ ich przedstawiciele. Jego dzia³alnoæ jest
wszechstronna i w du¿ej mierze
zale¿y od potrzeb samych
uczniów. Oprócz typowej funkcji,
Samorz¹d Liceum realizuje dodatkow¹ dzia³alnoæ, np. dyskoteki
okolicznociowe z okazji Walentynek, andrzejkowa lub karnawa³owa, a tak¿e dy¿ury nauczycieli
w pracowni komputerowej lub
centrum multimedialnym.
Nowym przewodnicz¹cym Samorz¹du Szkolnego zosta³ Szymon
Kubal, który przej¹³ obowi¹zki od
Martyny Musia³y, uczennicy klasy czwartej.

St¹d jestemy
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Zawadzkiem posiada w³asn¹ stronê internetow¹ od 1998 roku. Pierwszym autorem strony by³ Micha³ Piekacz, nastêpnie redagowali j¹ Pawe³ Grz¹dkowski wraz z Katarzyn¹ Mik³uszk¹, a obecnie tworzy j¹ Tomasz Lepiorz. Co ciekawe, nauczyciele pomagaj¹ tylko teoretycznie w redagowaniu portalu. Wszystko co umieszczono na stronie to praca uczniów. Sami gromadz¹ i wyszukuj¹ kolejne tematy.
Sami robi¹ zdjêcia, optymalizuj¹ je i przygotowuj¹ do emisji w sieci. Nad
wszystkim czuwa uczeñ klasy 2b Tomasz Lepiorz. To on przygotowa³ obecn¹
wersjê strony w php. Obecnie jest prezentowana w czterech jêzykach. Zosta³a ju¿ kilkakrotnie nagrodzona w konkursach.
Adres strony: www.wodip.opole.pl/~lozawadzkie

*

Uczniowie zainteresowani matematyk¹ mog¹ rozwijaæ swój talent na zajêciach ko³a matematycznego. Dowiaduj¹ siê wielu
ciekawych rzeczy, o których nie
us³ysz¹ na lekcji. Wyszlifuj¹
swoj¹ formê przed udzia³em w
olimpiadach i konkursach.

*

Uczniowie, dla których matematyka jest s³ab¹ stron¹, mog¹ skorzystaæ z pomocy Pogotowia
Matematycznego. Mog¹ uzupe³niæ swoj¹ wiedzê, przy pomocy
nauczyciela rozwi¹zaæ zadanie
domowe, lepiej zrozumieæ lekcjê
lub poprawiæ pracê klasow¹.

Jêzyki obce
Zajêcia odbywaj¹ siê w grupach,
co u³atwia naukê i pozwala ka¿demu
na swobodne pos³ugiwanie siê jêzykiem i wypowied. Tematyka lekcji
dotyczy zarówno zagadnieñ gramatycznych, jak i rozumienia tekstów,
pisania ró¿nych form u¿ytkowych
(listy, og³oszenia, opowiadania...),
mówienia (robienie zakupów, wynajem mieszkania...) i s³uchania. Na-

uczyciele prowadz¹ te¿ zajêcia pozalekcyjne.
A wszystko to pod k¹tem nowej
matury i jak najlepszego przygotowania do zdawania egzaminów wewnêtrznych i zewnêtrznych. Lekcje
pozwalaj¹ na ³atwiejsze operowanie
s³owem i p³ynne mówienie na dowolny temat. Ponadto dla zainteresowa-

nych biblioteka szkolna oferuje pomoce naukowe do samodzielnej nauki (s³owniki, zbiory zagadnieñ gramatycznych) oraz literaturê w oryginalnej wersji jêzykowej. Wszyscy
uczniowie ucz¹ siê jêzyka angielskiego i niemieckiego - z mo¿liwoci¹
wyboru programu podstawowego i
rozszerzonego.

Nasze has³o: ABY SIÊ NAUCZYÆ MÓWIÆ...
TRZEBA MOWIÆ ABY P£YNNIE I AUTOMATYCZNIE WYSZUKIWAÆ
W PAMIÊCI POTRZEBNE S£OWA I WYRA¯ENIA.

Historia
Uczniowie od roku 1999 uczestnicz¹ w konkursach historycznych.
Najwiêkszym sukcesem by³o dotychczas I miejsce indywidualnie w ogólnopolskim konkursie Historia Bliska w roku 2000 i udzia³ laureatki w
europejskich warsztatach historycznych w Hamburgu w roku 2001. W
pozosta³ych latach uczestnicy z naszego liceum zajmowali miejsca od II
indywidualnego do II wyró¿nienia (5
miejsce). Wyniki tegorocznych edycji konkursów historycznych znane
bêd¹ dopiero w czerwcu 2004 r. Od
roku 2003 liceum przygotowuje siê
do startów w olimpiadzie historycznej. W jej ramach uczniowie klas I i II
wziêli udzia³ w ogólnopolskim konkursie parlamentarnym organizowa-

nym przez Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej. Dotychczas bylimy
obecni na eliminacjach wojewódzkich. £¹cznie w bie¿¹cym roku szkolnym w ró¿nego typu zawodach historycznych wziê³o udzia³ lub bierze 12 osób, sporód uczniów naszej
szko³y.
W ramach
nauczania historii prowadzone s¹ dodatkowo: ko³o historyczne,
przygotowuj¹ce ucz-niów do
startu w olimpiadach, zajêcia
rozszerzaj¹ce
dla uczniów
chc¹cych zdawaæ maturê z

Olimpiady, konkursy i sukcesy
Uczniowie szko³y od wielu lat
bior¹ udzia³ w olimpiadach i konkursach organizowanych dla uczniów
szkó³ rednich. Nale¿y podkreliæ, ¿e
odnosz¹ wielkie sukcesy.
W ubieg³ym roku szkolnym Anna
Riedel uczestniczy³a na etapie okrêgowym w Olimpiadzie Geograficznej. Andrzej Ochman w etapie wojewódzkim Olimpiady Filozoficznej.
Karolina Herman zosta³a laureatem
europejskiego konkursu Speak out
on European Citizenship. Dwie dru¿yny bra³y udzia³ w konkursie Siemensa JoinMultimedia i jedna z nich
zajê³a 5 miejsce w Europie.
W konkursie Prezydenta RP Euroszko³a w Internecie 2003 czterosobowa ekipa szko³y zdoby³a wyró¿nienie na etapie wojewódzkim.
Katarzyna Kaczmarzyk, Karolina
Berg i Maria Tomala w Konkursie

Geologicznym Wyprawa w g³¹b Ziemi zorganizowanym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny w
Sosnowcu, zakwalifikowa³y siê do
fina³u.
W obecnym roku szkolnym Katarzyna Ma³ysek zdoby³a III miejsce
w etapie wojewódzkim konkursu
Moja Szko³a w Unii Europejskiej
organizowanym przez Sekreteriat Europejski Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej. Tomasz Lepiorz, Sandra Padzior, Malwina Wyrwich, Irena Jochemczyk, Anna Kozio³, Magdalena Laburda, Dominika Kowalik
to ekipa uczniów, która przygotowa³a projekt multimedialny w konkursie wwwPupilpower Competition
2004 organizowanym przez British
Council. Uczniowie klasy 1b  Szymon Kubal, Adam Ziaja, Kamil Sawicki, Tomasz Hasikowski przygo-

tego przedmiotu, prace nad utrzymaniem i wzbogacaniem Szkolnego Muzeum Regionalnego. W roku szkolnym
2004/2005 realizowany bêdzie projekt regionalny Architektura militarna w okolicach gmin Zawadzkie  Kolonowskie.

towali stronê www, która zosta³a
zg³oszona do konkursu Prezydenta
Internetowa Szko³a Olimpijska.
W Powiatowym Konkursie Ortograficznym Justyna Skorek zajê³a
pierwsze miejsce a drugie Justyna
Ponikowska. Ca³a nasza dru¿yna wywalczy³a równie¿ pierwsze miejsce.
W Olimpiadzie Filozoficznej do etapu wojewódzkiego zawsze kwalifikuj¹ siê nasi uczniowie - w tym roku
Andrzej Ochman.
Nale¿y jeszcze wspomnieæ konkursy historyczne organizowane
przez Fundacjê Karta i Fundacjê
Batorego, gdzie uczniowie od lat zajmuj¹ czo³owe miejsca w kraju. Du¿a
grupa uczniów startuje z powodzeniem w konkursach ze znajomoci
jêzyka angielskiego i niemieckiego.
To tylko niektore sukcesy naszych uczniów. Nale¿y podkreliæ,
¿e wiele konkursów, olimpiad jest
w³anie w toku, a wyniki bêd¹ og³oszone dopiero w czerwcu.

