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Je�li dodamy do tego imprezy okoliczno�ciowe (Walentynkowa Poczta, Dzieñ
Jezyków Obcych, Pierwszy Dzieñ Wiosny i wiele innych) to oka¿e siê, ¿e
m³odzie¿ z Liceum NAPRAWDÊ potrafi  uczyæ siê i bawiæ, sprawiaæ rado�æ
sobie i innym a przede wszystkim ma chêæ do tworzenia tego co stanowi o
popularno�ci tego miejsca � ducha szko³y i jej tradycji.

W szkole dzia³aj¹:

- Samorz¹d Uczniowski (przewodnicz¹cy: Katarzyna Pietrek)
- Klub Mi³o�ników Kina ( uczniowie opiekuj¹cy siê klubem: Szymon Kubal,

Agnieszka Kuliñska)
- Klub kajakowy (uczniowie opiekuj¹cy siê klubem: Robert W³odarski, Grze-

gorz Bartosik)
- Szkolne Ko³o PTTK (opiekun: prof. Beata Gratzke)
- Ko³o historyczne i Izba Regionalna (opiekun: prof. Arkadiusz Baron)
- Centrum multimedialne (opiekun: prof. Zdzis³aw ¯uchowski)
- Ko³o ekologiczne (opiekun: prof. Miros³awa K¹dzio³ka)
- Ko³o psychologiczne �Wiedza o sobie� (opiekun: prof. Ewa Lenart)
- Ko³o matematyczne (opiekun: prof. Ryszard Pagacz)
- Pogotowie matematyczne (opiekun: prof. El¿bieta Pagacz)
- Szkolne Ko³o PCK (opiekun: prof. Anna Sta�)
- SKS (opiekun: prof. Kazimierz Kubal)
- Sklepik szkolny (uczniowie opiekuj¹cy siê sklepikiem: Katarzyna Pietrek,

Agnieszka Szolka
- Radiowêze³ (uczniowie opiekuj¹cy siê radiowêz³em: Mateusz Stachowski,

Micha³ Fleger)

¯YCIE SZKO£Y Klub �@ctiv@�

Klub Mi³o�ników Kina

Dziêki zaanga¿owaniu ucznia klasy
trzeciej Szymona Kubala i dotacji
Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y
w szkole prê¿nie dzia³a Klub Mi³o-
�ników Kina, który na regularnych
spotkaniach daje mo¿liwo�æ ogl¹dniê-
cia ambitnego kina i dyskusji po pro-
jekcji.

Wycieczka przedmiotowa

W maju 2005 roku pojechali�my do
Krakowa na wystawê �Herzliche
Grüße� zorganizowan¹ przez Goethe
� Institut. Ta multimedialna wysta-
wa dotycz¹ca jêzyka niemieckiego
zmobilizowa³a wszystkich uczestni-
ków do aktywnego rozwi¹zywania
zadañ tam przygotowanych i do
udzia³u w konkursie. A wszystko po
niemiecku! Niektórzy otrzymali na-
wet drobne nagrody.

Quiz internetowy

Na wiosnê 2005 roku kilka 4-osobo-
wych grup uczniów naszej szko³y
wziê³o udzia³ w niemiecko � polskim
internetowym quizie �Hallo Na-
chbar�. Dwunastu naszych uczestni-
ków zajê³o wszystkie trzy pierwsze
miejsca. Zostali oni nagrodzeni tygo-

Adres szko³y:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Zawadzkiem

ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie tel. 077 4616430
 http://lozawadzkie.wodip.opole.pl

dniowym pobytem na Mazurach,
gdzie z grup¹ niemieckich zwyciêz-
ców tego konkursu ciekawie spêdzi-
li czas i zawarli wiele znajomo�ci.

Olimpiada jêzyka

niemieckiego

W obecnym roku szkolnym 2005/

Projekt miêdzynarodowy

W  czerwcu 2005 klub zrealizowa³
czesko � niemiecko � polski  projekt
miêdzynarodowy pod nazw¹  �Ce-
sta ohne granic�.  By³ to sp³yw kaja-
kowy w Czechach, na którym reali-
zowana  by³a integracja klubów, na-
uka jêzyków obcych, wieczory na-
rodowe, wspólne gotowanie, zwie-
dzanie zabytków. By³o �wietnie!
Niecierpliwie czekamy na kolejny
projekt.

Seminaria

W realizacji zadañ klubowych poma-
gaj¹ seminaria krajowe i miêdzyna-
rodowe. Byli�my ju¿ w Jachrance
pod Warszaw¹ (2004), Krzy¿owej
(2005) i Doubravce w Czechach
(2005).

Integracja dla
pierwszaków

Co roku we wrze�niu �@ctiv@� or-
ganizuje imprezê integracyjn¹ dla
uczniów klas pierwszych oraz
wszystkich chêtnych. Cieszymy siê
spor¹ frekwencj¹, a uczestnicy �wiet-
nie siê bawi¹.

Nasz klub

W pomieszczeniu klubowym wielu
uczniów mo¿e ciekawie spêdziæ czas
nie tylko w czasie przerwy i na
okienkach, ale tak¿e po lekcjach.

Miko³ajki w DPS

Jedn¹ z akcji klubowych by³y w tym
roku Miko³ajki w Domu Pomocy
Spo³ecznej, które wspaniale siê uda-
³y i zaowocowa³y kolejnym zapro-
szeniem do wspó³pracy.

Klub �@ctiv@� istnieje w LO od wrze�nia 2004 roku i bardzo ubarwia
¿ycie szkolne, poprzez organizowanie ró¿nych imprez, akcji, realizowanie
projektów miêdzynarodowych oraz oddaj¹c do dyspozycji uczniom szko³y
swoje pomieszczenie klubowe. Jest to mo¿liwe dziêki dofinansowaniu Pol-
skiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y i wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim.

Klub liczy obecnie 20 osób, a szefuje mu Katarzyna Brzeziñska, która jest
jego wspó³za³o¿ycielk¹ (razem z  Andrzejem Pruskim, Wojciechem Jagod¹ i
Szymonem Kubalem).

2006 wielu uczniów wziê³o udzia³ w
kolejnej olimpiadzie jêzyka niemiec-
kiego. Czworo z nich dosta³o siê do
etapu okrêgowego. Tam poszczê�ci³o
siê uczennicy drugiej klasy � Anecie
Kopyrze, która zajê³a 6. miejsce w
okrêgu i 31.marca we�mie udzia³ w
finale 29. Olimpiady Jêzyka Niemiec-
kiego w Poznaniu jako jedna z najlep-
szych w kraju.
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Nasi uczniowie w Sejmie RP � fina³ konkursu �Folklor mojego regionu�

Uczniowie klasy 2b w Korbielowie

Wycieczka na wystawê �Odkryj jêzyk niemiecki�

organizowan¹ przez Goethe Institut.

Spotkanie cz³onków Klubu @ctiv@

Cz³onkowie klubu kajakowego
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W grodzie Kraka nawet smok nam nie straszny � Kraków 2005


