WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Nasz projekt jest projektem o charakterze społecznym adresowanym do
najmłodszych dzieci. Poprzez projekt zapoznają się z trudnymi tematami,
takimi jak ochrona środowiska czy zagrożenia dnia powszedniego, dzięki
czemu mają możliwość ich rozwiązywania w szybki i nieskomplikowany
sposób.

O nas

Julia Lesik
Uczennica klasy Ic I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich
w Oleśnie. Interesuje się historią. Jej pasją jest nauka języków:
niemieckiego, angielskiego - zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Niemieckiego Instytutu Goethego (2016 r.), jest finalistką
41. Olimpiady Języka Niemieckiego (2018 r.), I miejsce w województwie
opolskim i VI w kraju w konkursie języka niemieckiego „Sprachdoktor”
(2018 r.), I miejsce w województwie opolskim i XVII w kraju w konkursie
języka angielskiego (2018 r.).
Kamil Pietrasz
Uczeń klasy Ic I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich
w Oleśnie. Interesuje się fotografią, filmem, historią - jest finalistą III
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, Jego największa pasja to
muzyka: uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie w klasie
fletu i śpiewa w Młodzieżowym Studium Muzyki Rozrywkowej.
Opiekun zespołu: Katarzyna Grabas - nauczyciel historii i wos-u I LO im.
Lotników Polskich w Oleśnie.

O szkole

I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie jest to szkoła
z tradycją. Od 140 lat nieprzerwanie odbywa się tu nauka – w budynku
mieściły się różne typy szkół, a szkolnictwo rozpoczęło się od 3-letnigo
Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego. Od 70 lat
w szkole mieści się Liceum Ogólnokształcące.
Jest to szkoła, która umożliwia uczniom rozwój pasji i zainteresowań.
Uczniowie z powodzeniem biorą udział w wielu olimpiadach i konkursach
na szczeblu okręgowym i centralnym. Osiągają również wysokie wyniki
z egzaminu maturalnego.
Nie tylko nauką szkoła żyje. Od 18 lat cyklicznie odbywają się w naszej
szkole „Konfrontacje teatralne”, w których biorą udział zespoły klasowe
i międzyklasowe. Uczniowie sami przygotowują scenariusze i spektakle. Od
kilku lat z powodzeniem udaje nam się pozyskać do pracy w jury znanych
aktorów telewizyjnych i teatralnych.
Szkoła prowadzi też działalność kulturalno-oświatową i społeczną:
- Turniej Tańca o Puchar Dyrektora Szkoły
- Wampiriada, gdzie w tym roku udało się zebrać 15 litrów krwi
- szeroką działalność prowadzi również wolontariat.

