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W Elektryczniaku wszyscy
kochają matematykę,
a wielu odnosi sukcesy

Emilia Farasiewicz, uczennica
PLO nr II w Opolu, zajęła drugie
miejsce w organizowanym
przez Ambasadę Hiszpanii
ogólnopolskim konkursie
na fotomontaż. Tegorocznym
tematem była literatura hiszpańska.

Obóz naukowy
Dla tych, którzy kochają matematykę, nie lada gratką jest
matematyczny obóz naukowy, organizowany dla uczniów klas maturalnych na początku roku szkolnego.
W trakcie pięciodniowego wyjazdu uczniowie powtarzają
wiadomości pod kątem matury rozszerzonej, ale mają
również okazję poznać uroki
Ziemi Kłodzkiej oraz zintegrować się i rywalizować z uczniami z LO nr I w Opolu. Ten
międzyszkolny obóz daje
ogromne możliwości oswojenia matematyki, gdyż towarzyszy ona uczniom od rana
do późnych godzin nocnych,
kiedy wspólnie rozwiązywane
są zadania z list zwanych „Dobranockami”. Finałem obozu
jest próbna matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. - Podoba mi się koncepcja pracy bez ławek. Możliwość zanurzenia się w matematykę i bezpośredni kontakt
z uczniem – mówi pomysłodawczyni obozu, Danuta
Kowol.
To „zarażanie” matematyką zaczyna się już w pierwszej klasie, kiedy uczniowie
biorą udział w międzynarodowym konkursie matematycznym, „Mathématiques sans
frontiéres”, czyli „Matematyka bez granic” mającym
charakter zawodów międzyklasowych, organizowanym
pod auspicjami Rady Europy.
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Sukcesy w „ Euklidesie”
Swoją przyjaźń z matematyką
ma zamiar potwierdzić także
trzech uczniów klas trzecich,
którzy na początku czerwca
pojadą do Olsztyna na Finał
XX edycji Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego

„Euklides”. Na rejonowym
etapie konkursu,
Elektryczniak reprezentowała
dziewięcioosobowa grupa,
która zmierzyła się z 200 uczniami z całej Polski. O tytuł
laureata konkursu będą walczyli: Daniel Kowalski, Łukasz
Tymoczko i Michał Szleger.
Wszyscy trzymają kciuki, aby
powtórzyli sukces ubiegłoroczny, kiedy - obecnie już absolwent technikum - Krzysztof Jelito - wywalczył 6. miejsce w kraju.

Sukcesy uczniów to efekt ich ciężkiej pracy i wytrwałości,
ale też zaangażowania i pasji nauczycieli Elektryczniaka.

P

raca Emilki była
połączeniem
zdjęcia malowniczego krajobrazu
w barwach zachodzącego
słońca z rysunkiem Federico
García Lorci. Swoim fotomontażem chciała podkreślić
wpływ poety nie tylko na literaturę, ale również na całe życie. Stąd tytuł „La difusión de
Lorca en el Mundo”, co można
przetłumaczyć „Rozprzestrzenienie Lorci na świecie”.
Rozmowę z Emilką przeprowadził jej szkolny kolega,
Kacper Zelkowier
KZ: Kluczowym wymogiem konkursowym była kreatywność?
EF: Pomysł jest ważny.
Ważniejsza jest jednak pasja,
gdy robimy coś co sprawia
nam radość. I nie chodzi o zadowolenie z końcowego
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Wysiłek włożony w rozwiązywanie zadań matematycznych procentuje. Wysoki poziom nauczania potwierdzają
wyniki egzaminów maturalnych, fakt, że 90 proc. uczniów wybiera do zdawania
matematykę na poziomie rozszerzonym oraz bardzo wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana)
z przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, który
w ub. roku wyniósł 6,7.
Za takimi wynikami stoi
nie tylko zaangażowanie nauczycieli, ale przede wszystkim
ciężka praca uczniów, którzy
coraz bardziej zaprzyjaźniają
się z matematyką.
20 maja w Filharmonii
Opolskiej trzech uczniów
Szkoły Branżowej I st. odbierało nagrody za świetne wyniki w XXVI Wojewódzkim
Turnieju Matematycznym dla
uczniów Branżowych Szkół
I Stopnia, w którym zmierzyli
się z 36 najlepszymi matematykami ze szkół branżowych
Opolszczyzny. Tomasz Kałuża, który przygotowywał się
do konkursu przy wsparciu
Danuty Kowol, otrzymał tytuł
laureata, zajmując 5. lokatę
w konkursie, a Łukasz Łydka
i Kacper Domagała, pracujący
pod opieką Iwony Natalli i Doroty Wiktorowskiej zdobyli
tytuły finalistów. Jako zespół,
uczniowie Elektryczniaka wywalczyli III miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Rozmowa z Emilką z Dwójki, która
wygrała konkurs na fotomontaż

Emilia Farasiewicz uważa, że w tworzeniu najważniejsza jest
pasja i radość z samego procesu twórczego.
efektu, ale o przyjemność
czerpaną z samego procesu
twórczego. Dzięki tzw. bzikowi można osiągnąć sukces.
Nie jest to proste, nie wolno
jednak się zniechęcać tym, że
wiele osób zaczęło interesować się daną dziedziną wcześniej od nas i teraz są w tym
o wiele lepsi od nas. Trzeba
po prostu ciągle próbować.
Nie wyszło? Próbować dalej,
uczyć się na błędach.
Masz wiele zainteresowań:
uwielbiasz rysować, robisz

dużo zdjęć i piszesz, choć
na razie tylko do szuflady.
Interesuje mnie tylko to,
co daje mi dużo swobody
i pozwala na dodanie czegoś
od siebie. Gdyby kilka osób zaczęło malować ten sam krajobraz, prace nie byłyby takie
same. Myślę, że to jest właśnie
wyjątkowe w sztuce. Można ją
tworzyć na własny sposób
i nikt nie będzie nam dyktował konkretnych warunków,
bo nawet przy określonym temacie mamy swobodę własnej interpretacji.

Warto brać udział w konkursach?
Jak najbardziej! W wielu
konkursach wystarczy dobry,
oryginalny pomysł, więc nie
można sobie wmawiać, iż nie
posiada się talentu, czy odpowiednich umiejętności. Poza
tym decyzja jurorów zazwyczaj zależy od ich własnego
gustu, a gusta są różne i w naszej pracy może być coś, co
akurat przyciągnie uwagę oceniającego. Zawsze jest szansa
na wygraną i opłaca się próbować sił w przeróżnych zmaganiach, jeśli tylko sam proces
tworzenia jest dla nas przyjemny i sprawia dużo radości.
Tak wyglądała Twoja droga
do sukcesu w konkursie
na fotomontaż?
Nawet nie myślałam
o możliwości wygranej, gdyż
pracę konkursową wykonałam w ramach zajęć. To konkurs ogólnopolski, więc tym
bardziej nie oczekiwałam dobrego miejsca. Zauważenie
i docenienie dodatkowo motywuje, uczy wierzyć we własne
możliwości, a także zwyczajnie wspiera materialnie w dalszym realizowaniu pasji.

Dziewiątka wspiera pasje i talenty
swoich zdolnych uczniów
Społeczność szkolną PLO nr IX
tworzą młode osoby obdarzone niezwykłymi pasjami,
talentami i zamiłowaniem
do podejmowania wyzwań
i ryzyka. Mają marzenia i je
spełniają. Zobaczcie, co mówią
o swoich zainteresowaniach,
sukcesach i planach.
Marta Wieczorek, uczestniczka Niebieskiej Szkoły:
To dwumiesięczny rejs połączony z nauką szkolną na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin. Podczas licznych
godzin spędzonych na morzu,
poznałam uroki żeglarstwa,
tajniki nawigacji, pracy
przy żaglach. Odwiedzając zagraniczne porty, odkrywałam
świat, odmienne kultury i tradycje. Pobyt na morzu nauczył mnie odpowiedzialności
za siebie i innych, współpracy
w grupie, mierzenia się z własnymi słabościami i pokonywania ich.
Patrycja Dorosiewicz, uczennica szkoły muzycznej: Gram
na gitarze, uczęszczam też
na zajęcia wokalne w Opolskim Studiu Piosenki. Moje
osiągnięcia wokalne to 3.
miejsce w Ogólnopolskim
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Matematyka – królową nauk.
To hasło potwierdza się
w Elektryczniaku, gdzie uczniowie realizują matematykę
na poziomie rozszerzonym we
wszystkich klasach.
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Patrycja Dorosiewicz pasjonuje się m.in. freestylem na lodzie.
Z kolegami założyła grupę Ice Skating Opole.
Konkursie Pieśni Patriotycznej w Lublińcu. Oprócz muzyki moją pasją jest łyżwiarstwo. Na łyżwach nauczyłam
się jeździć w wieku 5 lat, ale
dopiero od półtora roku zaczęłam interesować się
freestyle’em na lodzie. Razem
ze znajomymi założyliśmy
w tym roku grupę Ice Skating
Opole.
Kamil Janoszek: Przygodę
z piosenką zacząłem od recytowania poezji, później dodałem do tego muzykę i tak rozpoczęła się moja pasja mu-

zyczna. Śpiewam, ponieważ
w ten sposób mogę wyrazić
swoje uczucia. Wybieram takie utwory, których tekst przekazuje różne emocje i mogę
się nimi podzielić ze słuchaczami. Moje osiągnięcia to 3.
nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu „Piosenkobranie”, 4
razy zdobyłem 1. nagrodę
w Wojewódzkim Festiwalu
Muzycznym „Liść Dębu”.
Ogromnym przeżyciem były
dla mnie występy w Amfiteatrze Opolskim oraz Filharmonii Opolskiej.

Magdalena Zych, zawodniczka kadry Polski seniorów
w short tracku: Ten sport
uprawiam od 3,5 roku, wcześniej trenowałam łyżwiarstwo
figurowe. Mam osiągnięcia
na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim, m.in.
występowałam na Europejskim Festiwalu Młodzieży.
Zdobyłam tam brąz na swoim
koronnym dystansie (500 m),
bijąc przy tym rekord Polski,
a w sztafecie mieszanej sięgnęłam po srebro. Dla mnie ten
sport jest całym życiem.
Jakub Kosiorek , szczypiornista Gwardii Opole: Moja przygoda z piłką ręczną rozpoczęła
się w szkole podstawowej.
Na początku traktowałem to
jako zabawę, rodzaj odreagowania po ciężkim dniu. Teraz
jest moją pasją i pomysłem
na życie. Wraz z drużyną
udało mi się zdobyć trzy razy
mistrzostwo i raz wicemistrzostwo województwa opolskiego. Piłka ręczna uczy mnie
pracy w zespole i ćwiczy mój
charakter.
Szkoła cieszy się z sukcesów swoich uczniów
i na wszelkie sposoby wspiera
rozwój ich talentów.

