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Drzwi
otwarte fotorelacja

Wizyta
gości
z Niemiec

TYLKO

1zł!
Konkurs im.
Knysza

WSZ w Nysie
naukowym
patronem szkoły
Wykłady online (przez Internet) z wykorzystaniem
najnowocześniejszego sprzętu do wideokonferencji,
patronat naukowy nad szkołą i jej uczniami, a także
współpraca w zakresie pozyskiwania grantów w ramach
projektów unijnych – to
tylko niektóre z postanowień
zapisanych w umowie o
współpracy.
Porozumienie podpisały w
czwartek, 22 maja, JM Rektor
PWSZ w Nysie prof. Zofia
Wilimowska i Dyrektor Zespołu Szkół w Krapkowicach
mgr Iwona Medwid. Umowa
została zawarta na czas nieokreślony.

W ramach podpisanej umowy
PWSZ w Nysie zobowiązała
się do wspierania Zespołu
Szkół im. Jana Kilińskiego w
Krapkowicach w zakresie
działalności dydaktycznej i
popularyzującej wiedzę. Tym
samym, od teraz uczniowie i
nauczyciele Zespołu Szkół w
Krapkowicach będą mogli
uczestniczyć w wykładach
otwartych i sesjach kół naukowych.
Ponadto, Uczelnia zobowiązała się do prowadzenia doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli. PWSZ w Nysie
będzie również wspierać szkołę w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów, w celu

To naprawdę już
koniec? podsumowanie
projektu Comenius

podniesienia ich świadomości
w zakresie podejmowania
samodzielnych i trafnych
decyzji dotyczących dalszego
wyboru kierunku kształcenia i
zawodu. Uczelnia podejmie
także ścisłą współpracę ze
szkołą w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym
realizowaniu projektów (o ile
będzie to możliwe) jako partnerzy. W zamian za to wszystko Dyrekcja Zespołu Szkół
im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach zobowiązała się
m.in. do umożliwiania studentom PWSZ w Nysie odbywania praktyk zawodowych w

szkole. Władze Zespołu Szkół
zadeklarowały także pomoc w
działaniach informacyjnych i
promocyjnych prowadzonych
przez Uczelnię oraz udział
uczniów w wydarzeniach
naukowych organizowanych
przez PWSZ w Nysie.
Podczas podpisania umowy
obecni byli także Prorektor ds.
studenckich i dydaktyki: dr
inż. Mariusz Kołosowski oraz
Zastępca Dyrektora Zespołu
Szkół w Krapkowicach mgr
Waldemar Krych.
Bartosz Bukała
(rzecznik prasowy uczelni)

Elektroniczna
rekrutacja do
szkoły ruszyła!

INFORMACJE * Z życia szkoły
Krótko i konkretnie

Będą w finale

Dzień Ziemi 2014
Pod hasłem "Zmień nawyki, nie
klimat" uczniowie naszej szkoły
uczcili tegoroczny Światowy
Dzień Ziemi przypadający w
dniu 22.04.2014r. Dzień Ziemi
organizowany jest corocznie
wiosną w celu promowania
postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim
W dniu 15.04.2014r. odbył się
etap miejsko-gminny Konkursu
Recytatorskiego w Języku Niemieckim. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie gimnazjum
oraz liceum, którzy wyrecytowali prawie wszystkie miejsca
na podium.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce - Rafał Kaufman
(3G)
II miejsce - Sven Solisch
(2G)
IV miejsce - Emilia Cebula
(2G)

Dnia 14 maja odbył się kol e j n y e t a p ko n ku r s u
"Młodzież recytuje poezję"
w języku niemieckim.
Naszą szkołę reprezentowali:
Rafał Kaufman kl.3 Gim,
Sven Solisch kl. 2 Gim, Magdalena Gajda kl. 2C LO, Jessica Thomas oraz Patrycja Porada kl. 1B LO.

Pamiętamy!
Mija 25 lat od wyborów,
które zakończyły się zwycięstwem Solidarności i które w
konsekwencji spowodowały
upadek rządów komunistycznych w Polsce.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - eliminacje powiatowe
W sobotę 26 kwietnia odbyły
się w Zdzieszowicach eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym.
Nasza drużyna w składzie
Paweł Śniegon – kapitan, Paweł Data, Dawid Gajowy zajęła II miejsce.
Indywidualnie III miejsce
zdobył Dawid Gajowy.

Szczególne gratulacje należą
się Rafałowi Kaufman za
zajęcie I miejsca w kategorii
gimnazjum oraz Jessice Thomas za zajęcie III miejsca w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Gratulujemy!

Te osoby będą reprezentować
szkołę w finale, który odbędzie się 5 czerwca w Pruszkowie.
SN

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Magdalena Gajda
(2C)
II miejsce - Jessica Thomas
(1B)
III miejsce - Patrycja Porada
(1B)

STOPKA REDAKCYJNA
Redaktor
naczelny:
Grzegorz
Podsiadło

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
W dniu 27.03.2014 o godz. 9.00
odbył się Szkolny Konkurs
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez
Marszałka Województwa Opolskiego. Do pierwszego etapu
przystąpiło 10 uczniów, a do
kolejnych zmagań zakwalifikowała się Karolina Witek z
kl.3G .
IV Festiwal Pozytywnych Wartości
W piątek 9 maja w Zespole
Szkół w Bieńkowicach odbył
się już po raz 4. Festiwal Pozytywnych Wartości. Naszą szkołę
reprezentowali
Sven Solisch
oraz Marta Przywara wraz z
opiekunem ks. Piotrem Piontkiem.

Zespół
redakcyjny:
Profile
dziennikarskie
Kl. Ia
Kl. II b
Kl. III c

Aż osiem nauczycielek z Polski
nagrodzono za najlepsze zrealizowane projekty w tegorocznej
edycji programu unijnego
eTwinning. To już niemal
tradycja – od inauguracji programu w 2006 r. polskie szkoły
triumfują, zgarniając pierwsze i
drugie nagrody.

Adres redakcji:
skozaknjus@wp.pl

Sven Solisch - I miejsce w
kategorii muzycznej gimnazjum
Marta Przywara - II miejsce
w kategorii plastycznej gimnazjum

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
Liceum Ogólnokształcące
47-303 Krapkowice
ul. Ks. Pr. Duszy 7
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych
tekstów.

Gratulujemy!
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INFORMACJE * Z życia szkoły
Uroczyste pożegnanie maturzystów

Targi Pracy i Edukacji
45 wystawców prezentowało
swoją ofertę na tegorocznych
Targach Pracy i Edukacji
organizowanych przez powiat
krapkowicki.
Różnorodne propozycje i możliwość bezpośredniego kontaktu zarówno z pracodawcami jak
i przedstawicielami szkółsprawiły, że mieszkańcy dopisali.

"Wykształcenie to dobro,
którego nikt nie jest w stanie
nas pozbawić"- słowa te stanowiły motto uroczystego
zakończenia roku szkolnego w
klasach trzecich Liceum Ogólnokształcącego, które odbyło
się 25.04.2014r.
Podczas apelu rozdano liczne
nagrody, dyplomy i świadectwa.
Nagroda Starosty Krapkowickiego tra fiła do dwojga
uczniów. Maria Machoń poza

Tych, którzy na rynku sobie nie
radzą, z pewnością zainteresował wykład “Kariera na zakrę-

wysokim osiągnięciami w
nauce, może pochwalić się II
miejscem w Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej 2013/2014 i aktywnym udziałem w
programie Globe. Kewina
Böhm został wyróżniony z
kolei za bardzo dobre wyniki w
nauce i reprezentowanie szkoły
w zawodach sportowych, zajmując m.in II miejsce w wojewódzkim półfinale halowej
piłki nożnej.
SN

Duża liczba ofert edukacyjnych
ułatwiała podjęcie dotyczące
wyboru szkół. Z kolei zróżnicowane propozycje dotyczące
zatrudnienia pozwalają wierzyć
osobom bezrobotnym, że na
rynku pracy jest dla nich miejsce. – Życzę, by dzisiejsze targi
były dla was jak dobry prezent,
żeby przekazywane tu informacje przydały się wam w życiu i
pomogły na rynku pracy–
zwracał się starosta Sonik
podczas oficjalnego otwarcia
do uczniów. Osoby, które
skorzystały z zaproszenia do
udziału w tegorocznych targach
opuszczały je zadowolone z
plikiem wizytówek i ciekawych informacji.

Spotkanie z Danutą Jazłowiecką

- Dobrze, że te targi są organizowane, bo na nich znacznie
łatwiej znaleźć ofertę – podkreślała pani Małgorzata.

W dniu 13.05.2014 uczniowie
Liceum oraz Gimnazjum
wzięli udział w spotkaniu z
Danutą Jazłowiecką - posłanką do parlamentu europejskiego.

– Targi Pracy i Edukacji są też
dobrym wyznacznikiem tego,
ile jest osób, których działania
nie sprowadzają się wyłącznie
do zarejestrowania w urzędzie
pracy, a podejmują aktywne
próby znalezienia zatrudnienia
– mówił starosta krapkowicki
Maciej Sonik.

cie. Jakich błędów unikać i w
jakim kierunku zmierzać”
przygotowany przez Mobilne
Centrum Informacji Zawodowej w Opolu. Po interesującej
prelekcji zgromadzeni w Krapkowickim Domu Kultury
mieszkańcy powiatu mieli
okazję zobaczyć projekcje
filmów: „Gdzie i jak szukać
pracy” oraz „ABC Przedsiębiorczości”.
Organizatorzy zadbali również
o liczne atrakcje, a swoimi
umiejętnościami wykazywali
się uczniowie naszych szkół.
Na scenie wystąpił chór Zespoły Szkół Zawodowych im.
Piastów Opolskich, a także
aktorzy amatorzy z Zespołu
Szkół im. Jan Kilińskiego w
Krapkowicach, zbierając zasłużone oklaski.

– Być może dzięki temu, że
wszystko jest w jednym miejscu
– dodała z kolei pani Aleksandra.

W spotkaniu uczestniczyli
również zaproszeni goście z
Zespołu Szkół im. Piastów
Opolskich w Krapkowicach.

Mieszkańcy powiatu mogli
poza ofertami pracy i edukacyjnymi, uzyskać fachową pomoc
doradców zawodowych, czy
poznać propozycje szkoleń.

SN
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Źródło:
powiatkrapkowicki.pl

INFORMACJE * Spotkania
Tajniki i pułapki języka czeskiego
W dniu 16.04.2014r. odbyło
się spotkanie klas maturalnych z przedstawicielami
Uniwersytetu Opolskiego.
Sla wistyka za prezentowała
kierunek czeski, a sami uczniowie mogli w bardzo przyjemnej
atmosferze poznać tajniki i
pułapki czeskiego języka.
Całe spotkanie zakończyło się
wspólnym odśpiewaniem wielkiego hitu "Joźin z baźin", co
wprawiło wszystkich w radosny
nastrój. Dziękujemy serdecznie
gościom za przybycie do naszej
szkoły!
SN

Dołączyliśmy do akcji "Paczka dla
Ukrainy"

JOZIN Z BAZIN
Jedu takhle tábořit
škodou sto na Oravu.
Spěchám, proto riskuji,
projíždím přes Moravu.
Řádí tam to strašidlo,
vystupuje z bažin,
žere hlavně Pražáky,
jmenuje se Jožin.
Refren: Jožin z bažin
močálem se plíží,
Jožin z bažin k vesnici se blíží,
Jožin z bažin už si zuby brousí,
Jožin z bažin kouše, saje, rdusí.
Na Jožina z bažin, koho by to
napadlo,
platí jen a pouze práškovací
letadlo.

W ciągu zaledwie kilku dni
uczniom oraz nauczycielom
naszej szkoły udało się zgromadzić żywność, odzież i
środki chemiczne dla wybranych dziesięciu potrzebujących, ukraińskich rodzin.

lista nie zawierała bezpośredniego adresu rodziny ukraińskiej. Otrzymaliśmy jedynie
jej numer identyfikacyjny,
dzięki któremu paczka trafi do
adresata za pośrednictwem
miejscowego proboszcza.

Wsparliśmy tym samym ogólnopolską akcję "Paczka dla
Ukrainy", której współorganizatorem została Poczta Polska.

Nasze szkolne paczki zostały
wysłane dzisiejszego dnia!
Mamy nadzieję, że już niedługo wywołają uśmiech na
twarzy naszych ukraińskich
sąsiadów.

Caritas Spes na Ukrainie przygotował listę kilku tysięcy
kontaktów do rodzin potrzebujących wsparcia bądź poszkodowanych. Ze względu na
ochronę danych osobowych

59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
W dniach 03-04.04.2014r. w
Strzelcach Opolskich odbyły
sie przesłuchania 59. Ogólnokrajowego Konkursu Recytatorskiego.
Naszą szkołę reprezentowała
Anna Gawlica z Liceum Ogólnokształcącego oraz Marta
Przywara z Gimnazjum Dwujęzycznego. Na scenie wystąpiło

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się
w opisane działania!
SN

„Sweet focia” podczas matury
Zdjęcie zrobione telefonem
przez najbardziej znanego
tegorocznego maturzystę tuż
przed rozpoczęciem matury z
języka polskiego wywołało
dyskusję w sieci. Maciek Musiał na sali egzaminacyjnej
zrobił popularną sweet focię
(także: słitfocię) i zamieścił ją
na portalu społecznościowym.

łącznie 65 uczestników w
kategoriach: turniej recytatorski, wywiedzione ze słowa oraz
turniej poezji śpiewanej. Ania
zakwalifikowała się do przeglądu wojewódzkiego OKR.
Naszym uczennicom serdecznie GRATULUJEMY występów!

Zgodnie z komunikatem CKE
na salę egzaminacyjną podczas
matury nie można wnosić
żadnych urządzeń komunikacyjnych. Wniesienie takiego
sprzętu jest równoznaczne z
przerwaniem egzaminu i jego
unieważnieniem. Zamieszczone na Instagramie zdjęcie
wzbudziło więc kontrowersje i
reakcję ze strony komisji. Jak
w programie „Pytanie na śniadanie” tłumaczy sam maturzysta, konieczne było udokumentowanie godziny wykonania
fotografii.

Źródło:
http://centrum-kultury.eu/?
lang=pl

Fot. Facebook.pl
Zakaz wnoszenia telefonów
komórkowych i innych urządzeń łączących się z internetem wynika z tego, że dają one
możliwość ściągania. W poprzednich latach okazywało
się, że część maturalnych prac
zawierała treści przepisane z
sieci. Kiedyś na sprawdzianach i egzaminach królowały
papierowe ściągawki chowane
w niedostępnych dla nauczycielskiego wzroku miejscach.
Teraz nowoczesny sprzęt
odgrywa ich rolę.
Operon.pl
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INFORMACJE * Oświata
VII Krapkowicki Konkurs
Matematyczny im. dr Tadeusza Knysza
Po raz kolejny zmagali się z
matematyką...
Ponad 60 gimnazjalistów z
Krapkowic, Gogolina, Głogówka, Strzeleczek, Walec i Komorna już od 9 rano zmagało się z
ciekawymi zadaniami matematycznymi. 8 maja w Zespole
Szkół im. Jana Kilińskiego
odbył się już VII Krapkowicki
Konkurs Matematyczny im. dr
Tadeusza Knysza. Zdania okazały się dla jednych uczniów
bardzo łatwe innym przysporzyły potu na czole… Najlepiej
wypadli uczniowie z Gimnazjum z Walec i to oni zawieźli
do swojej szkoły puchar – główne trofeum konkursu.
Wyniki konkursu:
Kategoria indywidualna:
KLASA 1.
Im. Paweł Walczyk - Publiczne
Gimnazjum Walce
IIm. Paulina Sikacka - Gimnazjum Dwujęzyczne Krapkowice
IIIm. Denis Przybyła - Publiczne Gimnazjum Gogolin
KLASA 2.
Im. Kamil Walczyk - Publiczne
Gimnazjum Walce
IIm. Sven Solisch – Gimnazjum
Dwujęzyczne Krapkowice
IIIm. Paweł Data – Gimnazjum
Dwujęzyczne Krapkowice
IIIm. Beniamin Strzelecki –
Publiczne Gimnazjum nr 2
Krapkowice
KLASA 3.
Im. Paulina Swoboda - Publiczne Gimnazjum Komorno

Fundusz dla
uzdolnionych

IIm. Marta Kalisz - Publiczne
Gimnazjum Walce
IIIm. Anna Herud - Publiczne
Gimnazjum Walce

Fundusz pomaga w rozwoju
uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół
podstawowych o wybitnych
uzdolnieniach poznawczych,
technicznych, plastycznych,
baletowych i muzycznych,
organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień
specjalnych i rozwojowi ogólnemu.

Kategoria drużynowa:
KLASA 1.
Im. Paweł Walczyk i Dominik
Laksy - Publiczne Gimnazjum
Walce
IIm. Paulina Sikacka i Oliwia
Majer – Gimnazjum Dwujęzyczne Krapkowice
IIIm. Filip Mazurek i Roland
Mazur – Publiczne Gimnazjum
nr 2 Krapkowice

Stowarzyszenie nie udziela
pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym - nominacje
Funduszu są przyznawane
osobom, które mają znaczące
osiągnięcia i chcą pracować
nad swoim rozwojem.

KLASA 2.
Im. Kamil Walczyk i Kewin
Kocula - Publiczne Gimnazjum
Walce
IIm. Hanna Ćwirko i Benedykt
Mrosek - Publiczne Gimnazjum nr 2 Krapkowice
IIIm. Sebastian Nieświec i
Bartłomiej Zielonka - Publiczne Gimnazjum Strzeleczki

Fundusz zapewnia bezpłatny
udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów
Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże
badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i
wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji
działań służących rozwojowi,
np. w udziale w muzycznych
kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

KLASA 3
Im. Anna Herud i Marta Kalisz
- Publiczne Gimnazjum Walce
IIm. Aleksandra Mierzwa i
Mateusz Wilim - Publiczne
Gimnazjum Strzeleczki
IIIm. Krzysztof Glacel i Aleksandra Bogocz - Publiczne
Gimnazjum Głogówek
Klasyfikacja szkół:
Im. PG Walce
IIm. GD Krapkowice
IIIm. PG nr 2 Krapkowicea

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla zdolnego dziecka powinny wpłynąć do Biura Funduszu wiosną każdego roku.
Uczniów zgłaszają szkoły,
rodzice, znajomi. Można się
również zgłosić samodzielnie.

SN

Każdego roku w maju i czerwcu Fundusz czeka na nowe
zgłoszenia do programu pod
adresem:
rekrutacja@fundusz.org
Więcej informacji na stronie:
htt p: / / www. fu ndu sz. or g/
program/rekrutacja
Zgłaszajcie się!
fundusz.org
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Zmiany w liście
lektur?
Minister edukacji na Twitterze zapytała maturzystów, o
jakich książkach w kanonie
lektur szkolnych marzą oraz
jaka lektura wzbudza ponure
wspomnienia.
Propozycjom zarówno jednych,
jak i drugich pozycji nie było
k o ń c a . J o a n na Kl u z i k Rostkowska zapowiada, że od
przyszłego roku szkolnego
rozpocznie konsultacje z ekspertami w sprawie listy szkolnych lektur.
Choć jeden z rozmówców
odpowiedział szefowej resortu
edukacji tak: „Najgorsze, co
może się przytrafić dobrej
książce to zostanie lekturą.
Zostawmy, jak jest, to może
ktoś cokolwiek przeczyta”, to
inni podali mnóstwo propozycji, szczególnie współczesnej
literatury, zwłaszcza tej najbardziej popularnej i podbijającej
serca czytelników. Internauci
proponowali m.in. książki Jo
Nesbo, a także Władcę much,
Paragraf 22 czy Grę o tron.
Pojawiło się też sporo zastrzeżeń do takich lektur, jak Nad
Niemnem, Ludzie bezdomni,
Przedwiośnie czy Cierpienia
młodego Wertera.
„Zwykle w czasie matur rozmawiamy o tym, że za dużo
jest zadań związanych z romantyzmem czy pozytywizmem. Zapominamy jednak, że
nie jest to kwestia samego
egzaminu, ale tego, co wcześniej omawia się w szkole” –
powiedziała „Dziennikowi
Gazecie Prawnej” KluzikRostkowska. Dodała, że debata
na ten temat jest konieczna.
Eksperci przepytani przez DGP
najwięcej zastrzeżeń mają do
lektur w podstawówce. Ich
zdaniem jest tam niezbędne
wprowadzenie książek zrozumiałych dla współczesnego
dziecka, by przekonać najmłodszych do czytania. Kanony lektur w gimnazjum i liceum zostały zmienione w
2008 roku i nie budzą już większych wątpliwości. Ale każda
ingerencja w te zestawy budzi
często sporo kontrowersji, jak
choćby chęć jednego z ministrów edukacji usunięcia z listy
lektur Trans-Atlantyku Gombrowicza.
Operon.pl

INFORMACJE * Comenius
To naprawdę już koniec… ?
Na początku maja w ramach
programu Comenius delegacja naszej szkoły wyruszyła w
ostatni wyjazd z cyklu spotkań między Polską, Litwą,
Hiszpanią, Grecją, Rumunią i
Włochami. Tym razem gospodarzem był kraj słynący z
przepysznych makaronów słoneczna Italia.

Naszą szkołę reprezentowały
uczennice: Karolina Witek,
Romina Jasik i Maja Sokołowska, które w towarzystwie opiekunów: Aliny KasnerSokołowskiej i Grzegorza Podsiadło udały się na wymianę.
Podróż do Urbino obfitowała w
liczne przesiadki, gdyż najpierw
trzeba było dostać się samochodem na lotnisko w Krakowie.
Stamtąd przelot do Bolonii,
potem pociągiem do Pesaro i
dalej autem do Urbino, miejscowości Rafaela Santiego. Na
miejscu byliśmy po północy i
już powiedziano nam, że na
zajutrz rano mamy pierwszy
wyjazd.
I faktycznie, w godzinach porannych zebraliśmy się na parkingu, skąd wyruszyliśmy nad
Adriatyk. Tam zwiedziliśmy
Parco Regionale del Conero z
niewielkim szczytem Monte
Conero, z którego rozpościerała
się przepiękna panorama na
zatokę leżącą między Anconą i
Portonovo. Mieliśmy także
okazję zamoczyć nogi z Adriatyku, który jednak o tej porze
roku bardziej przypominał
ciepłotą Bałtyk. Wraz z przyjaciółmi z wymienionych wyżej
krajów zwiedziliśmy także
urokliwą nadmorską mieścinę
Sirolo, gdzie w całej gminie

zamieszkuje zaledwie ok. 4 tys.
mieszkańców. Po powrocie do
Urbino w godzinach wieczornych odbyła się szkolna dyskoteka dla młodzieży.

miasta:
Drzwi
Raju [Porta del
Pa ra di so ]
w
Baptysteriu m
San Giovanni,
którym nazwę
nadał sam Michał
Ani oł,
przedstawiające
w brązie sceny
ze Starego Testamentu. Zwiedziliśmy także
mo nu menta l ną
gotycką katedrę
Santa Maria del
Fiore, a także
symboliczne i
rozpozna wa lne
miejsca,
takie
jak Most Złotników
[P onte
Vecchio], najstarszy z florenckich mostów, na rzece Arno,
Piazza della Repubblica z
kolorową karuzelą czy słynny
plac della Signoria, przy którym znajduje się fontanna
Neptuna, kopia "Dawida",
słynnej rzeźby Michała Anioła
czy też ratusz, na który wzorowana była... opolska siedziba
władz naszego wojewódzkiego
miasta.

Następny dzień upłynął pod
znakiem prezentacji dokonań
każdej ze szkół w ramach
projektu BE HEALTHY, BE

ACTIVE. Podczas prezentacji
dokonań naszej szkoły zostały
przedsta wione inicja tywy
promocji zdrowego odżywiania
czy szukania witamin w jedzeniu. Jednak największe wrażenie na zagranicznych gościach
zrobił teledysk nakręcony przez
klasę Ia do piosenki Pharella
Williamsa "Happy". Po prezentacjach przyszedł czas na spotkania w ramach integracji z
osobami niepełnosprawnymi.
W godzinach popołudniowych
poznawaliśmy zabytki Urbino,
w tym słynny Pałac Książęcy,
w którym to podobno zaczął
się renesans. Wieczorem odbyło się spotkanie dotyczące
wpływu śmiechu na życie
człowieka: od zabaw z balonami, przez eksperymenty z
wpływaniem śmiechu na organizm aż do kolacji pobudzającej wytwarzanie serotonin.
Tego wieczoru rozdano także
certyfikaty uczestnictwa w
dwuletnim projekcie Comenius.

Dzień ostatni upłynął pod
znakiem pikniku na wzgórzach
Urbino, z których rozpościerał
się widok na średniowieczne
zabudowania i uniwersytet.
Członkowie wymiany mogli
postrzelać z łuku, puszczać
latawce czy też pograć w piłkę.
Jednocześnie powoli opuszczały grupę przedstawiciele kolejnych państw, gdyż każdy
musiał wracać do swojego
kraju. W ten piękny, słoneczny
dzień dało się odczuć nastrój

Dzień następny upłynął pod
znakiem zwiedzania. Udaliśmy
się w czterogodzinną podróż do
Florencji, miasta Niccolo Machiavelliego, Leonarda da
Vinci i Michała Anioła. Mieliśmy okazję poznać najwspanialsze zabytki tego pięknego
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smutku, gdyż to, co piękne
właśnie się kończyło. Rozstaliśmy się z zapewnieniem podtrzymywania kontaktów i pielęgnowania przyjaźni, mając w
aparatach wiele zdjęć [także
selfie!]. Niektórym poleciały
nawet łzy, co świadczyć może
tylko o szczerości zawiązanych
znajomości.
Projekt Comenius dobiegł do
końca. Uczniowie biorący w
nim udział, a także koordynatorzy i opiekunowie zgodnie
podkreślają, że jest to niezwykle ważna inicjatywa, dzięki
której szlifuje się język, a także
nawiązuje nowe znajomości,
które mogą przetrwać wiele lat.
Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie!
GP

INFORMACJE * Fotorelacja
Drzwi naszej szkoły otwarte dla każdego

Zumba

Spotkanie z dziennikarzem

Czary - mary

Koło Kryminologów

W poszukiwaniu witamin.

Radość i uśmiech dla każdego
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INFORMACJE * Szkoła
Biegle w języku niemieckim
29 maja gościliśmy w Zespole
Szkół im. Jana Kilińskiego 30
osobową grupe z Niemiec.
Nasi goście przebywali w Polsce na seminarium studyjnym
zorganizowanym przez Deutsch
-Europäisches Bildungswerk in
Hessen. Tematem spotkania
było nauczanie dwujęzyczne
plusy i minusy.
Pani dyrektor Iwona Medwid
wygłosila referat na temat modelu nauczania dwujęzycznego
w Polsce oraz przedstawiła
sposób w jaki zorganizowano je
w naszej szkole. Uczniowie
Wiktoria Filipowsky, Zuzanna
Herud, Dominik Glinka w krótkiej prezentacji pokazali gościom jakie możliwości daje
nauka w dwóch językach. Lekkość z jaką nasi prowadzący

Szlachetni poszukiwani

posługiwali się językiem obcym zrobiła ogromne wrażenie
na gościach, wielokrotnie
dopytywali się czy na pewno to
są Polacy. A to dlatego, że
aktualnie gościmy grupę
uczniów z Kopernikus Gymnasium w Wissen. Osiągnięcia
oraz liczne projekty uczniów
potwierdziły skuteczność takiej
formy nauczania.

Już dziś poszukiwani są liderzy do Szlachetnej Paczki!
- Co to jest Szlachetna Paczka?
Jest to przemyślany sposób
jednoczenia tysięcy osób: rodzin, wolontariuszy oraz darczyńców. - mówi Karolina
Olender Co różni ją od innych stowarzyszeń pomocy? Szlachetna
Paczka daje impuls i nadzieję
na zmianę. Jedna osoba pomaga jednej konkretnej osobie,
którą sama wybiera i spełnia
tylko jej najważniejsze potrzeby. Dzięki setkom wolontariuszy możemy pomagać tysiącom rodzin, o których czasem
nawet nie wiedzą instytucje
charytatywne. W zeszłym roku
udało nam się pomóc ponad
70tys rodzin. W tym roku
chcemy ten rekord pobić, ale
do tego potrzebujemy pomocy.

Po oficjalnym spotkaniu goście
zwiedzali naszą szkołę, obserwowali zajęcia z języka niemieckiego. Kolejny raz pod
wrażeniem poziomu naszych
uczniów. W kuluarach pani
dyrektor rozmawiala o wsparciu projektów niemieckojęzycznych w tym gazety, która
będzie wydawana przez klasy
dwujęzyczne. Mamy nadzieję,
że sie uda!!!
SN

Jesteśmy na etapie rekrutacji
liderów SuperW. Chcemy
stworzyć magazyn na terenie
Krapkowice-Otmęt, aby dotrzeć do rodzin z tamtych okolic. Szukamy ludzi, którzy chcą
się zaangażować w pomoc
innym. Musi to być osoba
pełnoletnia, która potrafi kierować innymi (gdyż pod jej opieką będzie grupa wolontariuszy).

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt
PSL nazywany często „tarczą
antyfastfoodową dla szkół”.
Chodzi o wprowadzenie zakazu sprzedaży oraz reklamowania niezdrowego jedzenia w
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
Kar za sprzedaż takich produktów w szkolnych sklepikach
czy automatach z przekąskami
nie będzie, ale dyrektor będzie
mógł w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę
firmie dostarczającej niezdrowe jedzenie.

Zdrowe jedzenie w sklepikach szkolnych
W szkolnych sklepikach nie
będzie już można sprzedawać
niezdrowej żywności. Rząd
zamierza poprzeć pomysł PSL
zakazujący sprzedaży produktów, które mogą źle wpływać
na zdrowie uczniów.

UNICEF i WHO od dawna
alarmują, że coraz więcej dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę spowodowaną złym
odżywaniem. Instytut Żywności i Żywienia wiosną 2013
przeprowadził badania, z

Nie będzie zakazu sprzedaży
chipsów czy żelków, ale będą
wyznaczone wartości cukru czy
soli, których produkty sprzedawane w szkolnych sklepikach
nie będą mogły przekraczać.
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Jest to dobra forma sprawdzenia siebie i swoich umiejętności przywódczych. Jest to pilna
sprawa, niecierpiąca zwłoki.
Rekrutacja kończy się 18
czerwca, ale im szybciej będziemy mieli komplet liderów
tym wcześniej będziemy mogli
zacząć działać.
Osoby chętne niech się zgłaszają na stronie http://https://
www.superw.pl/ - tam też
można otrzymać wiele informacji na temat kim jest lider i
czym się zajmuje.
Mam nadzieję, że wspólnymi
siłami w szybkim tempie stworzymy pierwszy magazyn w
Krapkowicach-Otmęcie!
(Namiary na p. Karolinę dostępne są u pedagoga szkolnego.)
SN

których wynika, że co czwarty
uczeń w Polsce ma nadwagę
lub jest otyły. Problem ten
dotyczy 28 procent chłopców i
22 procent dziewczynek kończących podstawówkę.
A jak to wygląda w naszej
szkole? Przeprowadziliśmy
wśród Was sondę. I pomijając
odpowiedzi typu: „Fajnie by
było, gdyby w sklepiku można
było kupić kebaba” okazuje
się, że oferta naszego sklepiku
spełnia Wasze wymagania. To
tylko cieszy. Codzienni przecież czekają na Was, poza
stałym asortymentem sklepowy m, ś wi e ż e k a n a p k i .
N i c ,
tylko
kupować.

SN
Operon.pl

INFORMACJE * Oświata z Operonem
Z nauczycielem dookoła świata:
Turcja

Nowa przerażająca moda
gimnazjalistów w sieci
Laseczki, ciasteczka, a czasem wręcz określenia niecenzuralne – w ostatnim czasie
coraz więcej kont pod takich
hasłem pojawia się na portalach społecznościowych.

W Turcji nauczyciele nie
mogą liczyć na wolne w dniu
ich święta. Nie oznacza to
bynajmniej, że zawód ten nie
cieszy się estymą w tym śródziemnomorskim kraju.
Mustafa Kemal Atatürk, wybitny przywódca Turków z początków XX w., ustanawiając Dzień
Nauczyciela w Turcji, określił tę
profesję jako nieporównywalną” i wręcz – „świętą”.
24 listopada, 12 grudnia oraz 1
stycznia – to jedne z najważniejszych dat dla tureckiej oświaty.
Pierwszy termin to oficjalny
Dzień Nauczyciela w tym państwie. Drugi to rocznica uznania
Türk Egitim Dernegi
(tureckiego towarzystwa oświatowego) za organizację pożytku
publicznego, zaś na 1 stycznia
przypada rocznica jego powołania przez prezydenta Atatürka.
Szczególną uwagę w kierunku
nauczycieli kieruje się również
19 maja, kiedy to obchodzi się
Narodowy Dzień Młodzieży i
Sportu.
Jednak Dzień Nauczyciela nie
jest obchodzony jako oficjalne
święto państwowe. Częściej
stanowi okazję do lokalnego
wyrażenia uznania dla pracy
pedagogów – spotkań przy
tradycyjnej kawie tureckiej i
tutejszym przysmaku – bakławie. Spotkania dopełniają niepowtarzalne dźwięki takich
instrumentów, jak ney (rodzaj

Swoje zdjęcia, często półnagie,
w wyzywających pozach,
umieszczają tam gimnazjaliści
i licealiści, zarówno dziewczyny, jak i chłopcy. Psychologowie mówią o zagrożeniu, dyrekcje i nauczyciele o tym, że
rozmawiają z uczniami o zagrożeniach w sieci.

fletu) czy oud (uważany za
pierwowzór lutni).
Od kilku lat obchody Dnia
Nauczyciela przebiegają jednak
w cieniu walk o podniesienie
dramatycznie niskiej stopy
życiowej pracowników oświaty. Ostatnie badania pokazują,
że aż 45 proc. tureckich nauczycieli skarży się, iż pensje
pozwalają im zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby.
Ledwie 6,2 proc. przyznało, że
ich sytuacja jest znośna bądź
dobra. W tym roku zdesperowani nauczyciele postanowili
w Dzień Nauczyciela wyjść na
ulice.

W ostatnim tygodniu w ogólnopolskich i lokalnych mediach toczyła się dyskusja o
nowej modzie wśród gimnazjalistów i licealistów. Powstające
lawinowo strony społecznościowe, prezentujące kontrowersyjne zdjęcia młodych
dziewczyn i chłopaków wzbudzają niepokój wśród dorosłych.
Młodzi ludzie zamieszczają
zdjęcia i czekają na komentarze. To, że ktoś nazwie ich,
używając określeń dawniej
uważanych za obraźliwe, uważają za normalne i nieodbiegające od normy. Według nich
właśnie tak się teraz określa
ładną dziewczynę czy chłopaka.

System oświaty w Turcji:
– rok szkolny trwa 180 dni i
jest podzielony na dwa semestry; rozpoczyna się w drugim
tygodniu września, kończy zaś
w połowie czerwca następnego
roku;

Dr Ewa Jarczewska-Gerc,
psycholożka ze SWPS w Warszawie, powiedziała „Gazecie
Wyborczej”, że takie zachowanie to duże zagrożenie.

– lekcja trwa 40 minut, przeciętny dzień zajęć zaczyna się o
godz. 9.00 i kończy ok. 15.0016.00;

Szczególnie dla młodych ludzi,
często niestabilnych emocjonalnie. Marta Wojtas, koordynatorka projektu Helpline.org.pl, w rozmowie z
„Głosem Wielk opolsk im”
stwierdziła: „Młodzi ludzie
widząc, że nie kontrolują tego,
co dzieje się z ich wizerunkiem, panikują. Często są też
szykanowani przez środowisko. Znam młode osoby, które
próbowały nawet
popełnić
samobójstwo po tym, jak ich
zdjęcia w sieci żyły swoim
życiem”.
Co jakiś czas docierają do nas
kolejne informacje o tragediach
związanych z reakcją na sytuacje zaistniałe w sieci. W ostatnim czasie wiele słyszy się o
nastolatkach, którzy popełnili
samobójstwo, bo ktoś umieścił
w sieci ich roznegliżowane
zdjęcia, czy z obawy przed
tym, że ktoś ujawni prywatne
rozmowy online. W Polsce
takich zdarzeń jest coraz więcej.
Problem zagrożenia związanego z udostępnianiem prywatnych zdjęć i informacji w sieci,
a także konsekwencjami takiego zachowania jest podnoszony
podczas zajęć w polskich szkołach.
O zagrożeniach, jakie niesie ze
sobą dzielenie się swoją prywatnością w społecznościach,
coraz częściej mówi się też na
lekcjach wychowawczych.
Operon.pl

– w klasach I–V uczą samodzielnie wychowawcy klas, a
lekcje w klasach VI–VIII oraz
niektóre przedmioty w klasach
IV i V prowadzą nauczyciele
przedmiotowi.
Operon.pl

Geografia i biologia – najczęściej wybierane na maturze
Podobnie jak w ubiegłych latach
najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze są
geografia i biologia, a spośród
języków najpopularniejszy jest
angielski – informuje PAP.
Tegoroczny egzamin dojrzałości
rozpoczęło blisko 334 tys. abi-

turientów. Spośród nich blisko
90 proc. zdawało maturę z
języka angielskiego, z języka
niemieckiego – nieco ponad 11
proc., a z języka rosyjskiego –
prawie 3 proc. Języki francuski, hiszpański lub włoski
wybrało tylko 1,25 proc. Matu

rzystów.
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Najpopularniejszą geografię
zdawał mniej więcej co piąty
maturzysta, czyli ponad 19
proc., biologię – mniej więcej
co szósty, dokładnie 17 proc., a
trzecią z kolei wiedzę o

społeczeństwie
– 12 proc.
Mniej niż 10 proc. abiturientów
wybrało takie przedmioty, jak:
chemię – 9,3 proc., fizykę z
astronomią – 7,5 proc., historię
– 5 proc., informatykę – 1,4
proc.
Operon.pl

INFORMACJE * Osiągnięcia
Nasi znów w czołówce!
Mamy przyjemność zaprezentować CERTYFIKAT UZNANIA
za działalność w programie
badawczym GLOBE, który
otrzymaliśmy od przedstawiciela Ambasady USA.

W dniu 11.04.2014r. na XIV
Konferencji Dyrektorów Szkół
Globe, dyrektor szkoły Iwona
Medwid odebrała z rąk koordynatora Globe w Posce - Magdaleny Machinko-Nagrabeckiej
oraz przedstawiciela Ambasady
USA dyplom oraz nagrodę za
szczegolną aktywność w programie.

Przeprowadzamy badania już
od stycznia 2000r. Obecnie
dzięki wsparciu Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach
możemy uczestniczyć we
wszystkich jego modułach,

efektem czego są nasze zwycięstwa w corocznie organizowanych Globe Games.
SN

Etap finałowy Olimpiady
Wiedzy i Wartości w Sporcie
W dniu 18 marca 2014 r. w
szkołach ponadgimnazjalnych
został przeprowadzony etap
szkolny "Olimpiady wiedzy i
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wartości w sporcie". Uczennica
naszego Liceum - Anna Spicka
zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu
wojewódzkim konkursu!

INFORMACJE * Sport
Nasze piłkarki w następnej rundzie
rozgrywek
W dniu 28.03.2014r., w ramach rozgrywek powiatowych, dziewczyny z liceum
rozegrały zawody w piłce
nożnej.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym

Na orliku stawiła się również
drużyna z Zamku. Mecz zakończył sie wynikiem 2:0 dla
naszej szkoły, która przechodzi
do następnej rundy rozgrywek.
Gratulacje!

W sobotę 26 kwietnia odbyły
się w Zdzieszowicach eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Nasza drużyna w składzie
Paweł, kl. IG – kapitan, Paweł,
kl. IIG, Dawid, kl. IIG zajęła II
miejsce. Indywidualnie III
miejsce zdobył Dawid. Gratulujemy!
SN

Rekrutacja elektroniczna
Prawo Jazdy na skuter? Teraz łatwiej
Zgodnie z obowiązującymi od
ponad roku przepisami, aby
osoby niepełnoletnie mogły
prowadzić skuter trzeba zdać
prawo jazdy kat. AM. Kursy
prowadzone są przez Ośrodki
Szkolenia Kierowców. Przynajmniej tak to wygląda w
teorii. W praktyce w ostatnim
okresie młodzi z terenu powiatu
krapkowickiego musieli korzystać ze szkół szkoleniowych w
Kędzierzynie- Koźlu i Opolu.
Popularność skuterów, motorowerów i quadów w ostatnich
latach znacznie wzrosła. Niestety wzrosła też liczba zdarzeń z
udziałem ich kierowców. Często
wynikało to z nieznajomości
przepisów ruchu drogowego.
Dlatego, aby poprawić bezpieczeństwo najmłodszych kierujących postanowiono wprowadzić
prawo jazdy kat. AM.
Dotychczas kartę motorowerową można było zrobić w szkole.
Teraz trzeba zdać kurs i zdać
egzamin. W ostatnim czasie
pojawiało się jednak sporo
sygnałów od mieszkańców, że
ośrodki szkolenia kierowców na
terenie powiatu nie chcą przeprowadzać kursów kategorii
AM. Tym samym dzieci były
zmuszone jeździć do ośrodków

w Opolu, czy Kędzierzynie, a
to wiązało się z poświęconym
czasem i dodatkowymi kosztami dla rodziców.
-Po naszych rozmowach przeprowadzonych z ośrodkami
szkoleniowymi – dwa z nich
zdecydowały się rozszerzyć
swoje usługi – wyjaśnia wicestarosta Sabina GorzkullaKotzot.

Przypominamy podstawowe
zasady obowiązujące młodych
kursantów. Szkolenie obejmuje
10 godzin teoretycznych oraz
10 godzin jazd. Prawo jazdy
kategorii AM można otrzymać
od 14 lat. Na kurs może zapisać się osoba na 3 miesiące
przed podanym wiekiem za
wcześniejsza zgodą rodzica lub
opiekuna. Uprawnia pozwalają
do prowadzenia motoroweru
oraz czterokołowca lekkiego.
Źródło:
powiatkrapkowicki.pl
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19 maja br. rozpoczyna się
proces rekrutacji uczniów do
szkół ponadgimnazjalnych.
W dużej części województwa
opolskiego obowiązuje rekrutacja elektroniczna, oznacza
to że zakładacie dla siebie
konto w systemie naborowym
i w nim wybieracie szkoły i
oddziały.
Zanim zaczniecie pracować w
systemie zapoznajcie się szczegółowo z przewodnikiem,
który możecie pobrać od 19
maja w zakładce
,,Przewodnik”. W przewodniku
znajdziecie szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia
rekrutacji elektronicznej i
istotnych terminach.
WAŻN E: pr ze c z yt a jc ie
uważnie przewodnik – łatwiej
będziecie mogli pracować w
systemie i podejmować decyzje.
Podczas zakładania konta w
systemie elektronicznej rekrutacji pamiętajcie, aby w drugim
kroku zapisać swój LOGIN. To
ten identyfikator oraz ustalone
przez siebie hasło pozwoli
Wam logować się do systemu.
Wypełnienie już pierwszej
strony formularza zgłoszeniowego powoduje założenie
Waszego konta, nawet jeśli nie
wypełnicie pozostałych formularzy.

Najważniejszą decyzję polegającą na wyborze szkół i oddziałów możecie podjąć spokojnie
w późniejszym terminie.
Do logowania się w systemie
wykorzystujecie zakładki po
lewej stronie:
- ZAŁÓŻ KONTO (dla nowych kandydatów)
- ZALOGUJ SIĘ (dla kandydatów posiadających już konto)
WAŻNE: I etap rekrutacji –
wybór szkół i składanie wniosków - będzie trwał do 06
czerwca br. Macie naprawdę
wiele czasu na podjęcie trafnych i rozważnych decyzji.
Jeśli zdarzy się, że zapomnicie
loginu lub hasła to załóżcie
drugie konto, pamiętając jednak aby podczas tej operacji
zapisać login i hasło.
Od dnia 09 czerwca br. kandydaci, którzy wydrukowali
wniosek i dostarczyli go do
szkoły I wyboru i będą jeszcze
mogli dokonać zmiany na liście
preferencji (zwłaszcza po zatwierdzeniu ocen końcowych i
po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego.
Życzymy Wam
pracy w systemie.

spokojnej

Opolskie.edu.com.pl

REKLAMY
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