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ŚWIĘTO MOLA

23 października 2022 r. był Dniem Mola. I nie chodzi tu bynajmniej
o mola książkowego, ale o podstawową jednostkę liczności
materii w układzie SI. Jest to nieoficjalne święto obchodzone
przez chemików w Ameryce Północnej 23 października pomiędzy
godzinami 6:02 rano i 6:02 po południu. Data i godzina odnoszą
się do stałej Avogadra, której wartość wynosi w przybliżeniu
6,022×10²³ i jest związana z definicją mola. W szkole święto to
uczciliśmy  quizem chemicznym, w którym najlepsi wygrali 
 "chemiczne babeczki".

NAUKOWE POZNANIE ŚWIATA

30 września 2022 r. we Wrocławiu na Wydziale Nauk
Biologicznych odbyło się seminarium podsumowujące grupowe
projekty naszych licealistów w ramach programu „Naukowe
poznanie świata”. Pod okiem pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego uczniowie poszerzyli specjalistyczną wiedzę z
zakresu nauk biologicznych i podnieśli swoje umiejętności, czego
potwierdzeniem były zdobyte certyfikaty.

EUROPA
NA JĘZYKACH

Tegoroczne obchody Europejskiego
Dnia Języków Obcych obfitowały w
wiele ciekawych wydarzeń. Uczniowie
wszystkich klas z zaangażowaniem
podjęli wyzwania językowe związane z
wylosowanymi krajami europejskimi,
śpiewali  obcojęzyczne piosenki oraz
wzięli udział w interaktywnym quizie
językowym.  Licealiści wykazali się
dużą kreatywnością, umiejętnością
pracy w grupie, ale przede wszystkim
szeroką wiedzą o krajach i językach
europejskich.



Wrzesień, jak co roku, był miesiącem integracji. W szczególny
sposób zadbaliśmy o integrację uczniów klas pierwszych, którzy
poznawali wszystkie zakamarki liceum, siebie nawzajem,
starszych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Pierwszoklasiści
zostali oficjalnie włączeni do  społeczności szkolnej w trakcie
"Otrzęsin". Kolejną okazją do bliższego poznania się była wspólna
wycieczka  do Łodzi, w trakcie której licealiści zwiedzali miasto i
świetnie bawili się w Centrum Nauki i Techniki.

Teatr Polski we Wrocławiu ponownie zawitał do LO im. T.
Kościuszki w Sycowie z Warsztatami Akademii 1212. Zajęcia dla
dwóch grup poprowadziła aktorka, pani Aldona Struzik.
Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach ruchowych, dykcyjnych
oraz stawali przed wyzwaniami grania w scenkach i tworzenia
improwizacji. W tym roku szkolnym to już drugie spotkanie z
młodzieżą głównie klasy humanistycznej , ale także z innych
klas, pozwalające rozwijać zainteresowania aktorskie.  
Współpraca między szkołą a Teatrem trwa już 4 lata! 

Uczniowie klas humanistycznych: 4c i 3b we
wrześniu i październiku uczestniczyli w
cyklicznych warsztatach humanistycznych
prowadzonych przez prof. dr hab. Piotra
Chruszczewskiego w ramach współpracy LO
Syców z Uniwersytetem Wrocławskim.
Wykłady przeplatane z ćwiczeniami odbywały
się w każdy piątek. Uczniowie w trakcie
warsztatów zgłębiali tajniki nauki o języku,
literatury i translatoryki. Jeden z wykładów
gościnnie wygłosił pan Wojciech Soliński –
polski filolog, dr hab. nauk humanistycznych,
profesor nadzwyczajny Instytutu Filologii
Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego.

WARSZTATY TEATRALNE

INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH

UNIWERSYTECKIE
WARSZTATY

HUMANISTYCZNE

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Habilitacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_humanistyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor_uczelni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Filologiczny_Uniwersytetu_Wroc%C5%82awskiego


W dniach 14 - 18 listopada 2022 r. szkoła wzięła udział w XV edycji Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości  pod hasłem ”Elastyczność bez granic” .  Celem tej ogólnoświatowej inicjatywy
było promowanie świadomego rozwoju zawodowego, postaw kreatywnych i przedsiębiorczych
oraz zachęcanie do podejmowania inicjatyw biznesowych. Uczniowie wzięli udział w spotkaniach
z pracownikami PKO Banku Polskiego, Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia w
Sycowie, Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej w Sycowie. Podczas tych spotkań licealiści
poznali zarówno w teorii jak i w praktyce specyfikę pracy w różnych zawodach. Zakończeniem
Tygodnia Przedsiębiorczości był udział 52 licealistów w  wykładach  w Wyższej Szkole Prawa.
Największym zainteresowaniem cieszył się wykład "Kryminalistyka - zbieranie śladów
przestępstwa". 

Festiwal co roku przyciąga uczniów  ciekawymi
wykładami, warsztatami, pokazami i zajęciami
laboratoryjnymi przygotowanymi przez
naukowców oraz ekspertów. Uczestnictwo  w
tym wydarzeniu pozwoliło uczniom prześledzić  
najświeższe osiągnięcia oraz kierunki rozwoju
nauk przyrodniczych. 

DOLNOŚLĄSKI 
FESTIWAL NAUKI

 

 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

We wrześniu uczniowie klas czwartych 
 odwiedzili targi edukacyjne na Politechnice
Wrocławskiej,  zorganizowane przez
fundację Perspektywy. Przyszli maturzyści
mieli możliwość zapoznać się z ofertą
kierunkową uczelni wyższych oraz
zaplanować studia.

SALON MATURZYSTÓW

https://www.facebook.com/prawowroclaw?__cft__[0]=AZVYCf0GO4-HsARlOQObOJs2I0yiBRpQDM03lrAXZdgGWOt9En1R23-EaHqgdYQ7cbLo1aIHCP4J1IYetiNFn6p99f0iM4UHyiLLWuyqHH9NSkWh6Hhvu_IL3una4Km0tQhgZsNqey0T29YTCCxrOG27RfEQPc6o-5XmYOonNxHiN_OWTPGrt3I6NRSnqEhmsco&__tn__=-]K-R


Drużyna Chłopców w składzie: Alan
Waszkowiak, Jan Bryłka oraz Karol Zawada
zdobyła tytuł Wicemistrza Powiatu w
Drużynowym Tenisie Stołowym. 

 

SUKCESY UCZNIÓW

Drużyna LO Syców w składzie : Natalia Siwiec,
Mateusz Piras, Maciej Szczerczowski  i Wojciech
Szczerczowski zdobyła tytuł Wicemistrza Powiatu
w  turnieju szachowym. 

Reprezentacja LO Syców w piłce koszykowej
dziewcząt zajęła IV miejsce w Mistrzostwach
Powiatu.

Weronika Kowalkowska została laureatką
Powiatowego Konkursu Plastycznego "Jesień
barwami opisana." Organizatorem konkursu było
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

 
 

Patrycja Wieczorek zdobyła III miejsce w
powiatowym konkursie  "Nie daj szansy AIDS". 

 



"SERCE NA DŁONI"

MODERNIZACJA SZATNI SZKOLNEJ

Wolontariat "Serce na dłoni"  działa nieprzerwanie od 2020 roku. Wolontariusze działają na rzecz społeczności
lokalnej oraz wspierają miejscowe inicjatywy, m.in. : V Bieg Sycowska Pogoń, zajęcia filmowe dla dzieci w
Centrum Kultury, udział w akcji "Szlachetna Paczka", "Mikołajki" w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Sycowie
oraz "Mikołajki" na sycowskim rynku". Wolontariat realizuje również własne przedsięwzięcia m.in. : pomoc
uchodźcom z Ukrainy i zbiórka darów dla schroniska zwierząt w Niedźwiedziu.

W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy Rady Rodziców przeprowadzono w szkole remont szatni. Do
pomocy w pracach remontowych zaangażowali się  rodzice i uczniowie, którzy w wolnym czasie pomalowali
pomieszczenia i zamontowali szafki. Nowe szafki zostały zakupione z funduszy pozyskanych dzięki wpłatom
rodziców i wsparciu organu prowadzącego. Przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku, gdyby nie
zaangażowanie społeczności szkolnej. 



W ramach projektu "Poznaj Polskę" licealiści wraz z opiekunami uczestniczyli w szkolnej wycieczce do Bydgoszczy
i Torunia. W Bydgoszczy uczestnicy wyjazdu poznali historię miasta, obejrzeli starówkę, zwiedzili Młyny Rothera i
uczestniczyli w warsztatach mydlarskich w Muzeum Mydła i Historii Brudu. W Toruniu w Muzeum Żywego
Piernika  uczniowie upiekli własne pierniki, następnie zwiedzili  gotycką starówkę, dom Kopernika i Krzywą Wieżę.  
Na koniec, w mieście wielkiego astronoma, nie mogło zabraknąć wizyty w planetarium. 

 

 

Klasa 3a spędziła 3 dni nad polskim Bałtykiem. Uczniowie zwiedzili Stare
Miasto, poznali historię Stoczni Gdańskiej (podczas rejsu zabytkową
łodzią) oraz Westerplatte. Podziwiali też widoki z Latarni Morskiej, Nowy
Port i  spacerowali po sopockim molo. Wspólny pobyt w hostelu, wspólne
śniadania, kino i wyjście do parku trampolin Jump City były okazją do
integracji. 

 

NAD BAŁTYKIEM

UDZIAŁ W PROJEKCIE "POZNAJ POLSKĘ" 


