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Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej  

 

Te wyjątkowe spotkania są organizowane od ponad 

dwudziestu lat i są jedną z wizytówek naszej 

szkoły.  Jest to wydarzenie, które na stałe zagościło 

w życiu kulturalnym Podkarpacia.  Utalentowana 

artystycznie młodzież szkół średnich ma okazję 

wykazać się swoimi umiejętnościami w różnych dziedzinach sztuki.  Młodzi twórcy 

prezentują swoje talenty w konkursach: literackim, teatralnym 

„Monodram”, muzycznym, tanecznym, fotograficznym i dziennikarskim. Ich zmagania 

ocenia profesjonalne w swojej dziedzinie jury, udziela cennych rad i wskazówek. 

Podczas uroczystego finału zwycięzcy otrzymują nagrody si dyplomy, a licznie 

zgromadzona publiczność ma okazję poznać młodych artystów.   

Wyróżnione i nagrodzone w konkursie literackim prace są publikowane w wydawanym 

każdego roku almanachu poezji i prozy.  W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się już 

XXVIII edycja Rzeszowskich Dni Kultury 

 

 

Szkolny Teatr IMPRESJA   

 

Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje i umiejętności - 

zostań członkiem szkolnego teatru IMPRESJA. 

Na cotygodniowych spotkaniach możesz poznać 

tajniki warsztatu pracy aktora i reżysera, 

pracować nad doskonałą dykcją i ekspresją 

ruchu scenicznego, pogłębiać wiedzę o historii dramatu europejskiego i jego rozwoju, 

współpracować z aktorami i reżyserami rzeszowskich teatrów, a także występować na 

profesjonalnej scenie podczas prezentacji spektakli szkolnych na konkursach: „Z książką 

w tle”, „Zwierciadła” czy „Metamorfozy”. Możesz również rozwijać swe umiejętności 

recytatorskie, przygotowując się do szkolnego konkursu „A to Polska właśnie…” lub 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 



Nasz szkoła jako jedna z nielicznych w Rzeszowie dysponuje dużą, dobrze wyposażoną 

sceną i garderobą, w której przez lata zgromadzono wiele niezwykłych kostiumów  

i rekwizytów. Na scenie odbywają się próby do kolejnych spektakli, występują 

uczestnicy RDKS, prezentując monodramy, a ostatnio także uczniowie szkół 

podstawowych z całego powiatu podczas konkursu: Spotkania Teatralne „u Norwida”. 

Myślisz o swojej przyszłości? Chcesz studiować w akademii teatralnej? Zacznij od 

szkolnego teatru Impresja w III LO. 

 

 

Spotkania z filmem 

 

Jesteś miłośnikiem kina i sztuki filmowej?  

Z nami możesz rozwijać swoje 

zainteresowania w Dyskusyjnym Klubie 

Filmowym, poszerzyć swoją wiedzę na 

temat polskiej i światowej kinematografii, uczyć się jak twórczo wykorzystać film jako 

tekst kultury. W ramach współpracy z kinem „Zorza” organizujemy wyjścia na seanse 

filmowe, lekcji w kinie, każda projekcja filmu poprzedzona jest prelekcją 

filmoznawcy. Dwukrotnie odbyły się warsztaty filmowe pod nazwą "Wiatr w żagle"  

w ramach Dni Kultury Marynistycznej. Były to zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem 

fragmentów filmów i tekstów kultury o tematyce marynistycznej. Uczniowie zapoznali 

się z podstawowymi pojęciami języka filmu. Mieli możliwość stworzenia własnych ujęć 

filmowych z wykorzystaniem technik kompozycji obrazu czy zasady trójpodziału. Na 

przykładzie analizy i interpretacji wybranych fragmentów filmów poznali rodzaj 

twórczości, w której przewodnim tematem jest morze i związane  

z nim zjawiska. Planujemy następne spotkania, może to właśnie Ty podsuniesz nam 

kolejne pomysły? Zapraszamy!  

  

 

 

 

 

 



 Koło konferansjera i wydawcy 

 

W ramach prac związanych z organizacją 

Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej, 

uczniowie III LO mogą rozwijać swoje 

zainteresowania humanistyczne przydatne 

w realizacji wydarzeń kulturalnych, w kole 

konferansjera i wydawcy. Uczymy się ubierać myśli w słowa, tworzymy szczegółowe 

scenariusze programu poszczególnych konkursów. Doskonalimy umiejętności 

sceniczne, dbamy o piękną dykcję.  Nasi konferansjerzy to mistrzowie, którzy doskonale 

nawiązują kontakt z widzami, potrafią improwizować, przejąć inicjatywę w chwili 

niespodziewanych zdarzeń.   

Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, tworzą zespół redagujący Informator RDKS,  

w którym znajdują się m.in. regulaminy konkursów.  

Ponadto wydajemy Almanach zawierający nagrodzone w konkursie literackim wiersze  

i teksty prozatorskie.  Zapraszamy do współpracy!   

 

 

3 TO My- gazeta szkolna 

 

Piszesz? Fotografujesz? 

Rysujesz? Jesteś za pan brat z 

komputerem? Zapraszamy do 

redagowania gazety szkolnej 

„3 TO MY”. Celem naszej inicjatywy jest rozwijanie umiejętności potrzebnych w 

amatorskiej pracy dziennikarskiej oraz prezentowanie twórczej aktywności młodzieży. 

Chcemy być bliżej siebie nawzajem, wydarzeń szkolnych i kulturalnych. Chcemy pokazać 

ciekawe pasje uczniów i nauczycieli, bo szkoła to ciekawe osobowości, działania  

i projekty. Numer 1. ukazał się w grudniu 2019 roku. Pandemia przerwała naszą 

redakcyjną działalność. Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się na warsztatach 

dziennikarskich. Serdecznie zapraszamy. 

 



 

Czytanie Norwida 

W Rzeszowie przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy X 

edycji spotkań podczas których czytaliśmy wybrane 

dzieła poety. Zaproszenia kierowaliśmy nie tylko do 

uczniów i uczennic III LO, ale także do uczniów 

najstarszych klas gimnazjów, a także absolwentów naszej 

szkoły i wszystkich środowisk z nią współpracujących. 

Patronat honorowy każdego roku obejmował Prezydent 

Rzeszowa. W „Czytanie Norwida” włączali się również 

nauczyciele III LO, którzy prezentowali teksty Norwida.  

Chcemy, aby kolejnym sposobem poznawania twórczości Cypriana Norwida i jego myśli 

było głośne czytanie wybranych utworów artysty. Mamy nadzieję, że spotkania zachęcą 

młodzież do czerpania z uniwersalnej myśli Norwida i będą okazją do wymiany 

poglądów pokoleń. 

Oto wybrane wypowiedzi uczniów III LO, którzy prezentowali wiersze Cypriana 

Norwida: 

Kacper: „Wielkość”: „Wiersz mówi o wielkości i małości człowieka, o jego zdolnościach 

twórczych, nieograniczonych możliwościach. (...) Poeta też czuł się za życia 

niedoceniony, wyobcowany, samotny”. 

Małgorzata: „Moja ojczyzna”: „... ojczyzna to coś więcej niż tylko ziemia i przyroda 

danego kraju. Ojczyzna to także matka. (...) Poeta podkreśla znaczenie przeszłości, 

dziejów, historii, a także szeroko rozumianego chrześcijaństwa”. 

 

 

 



 

Chór Dominanta  

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 

Kamila Norwida w Rzeszowie należy do 

Ogólnopolskiego Projektu Akademia Chóralna – 

Śpiewająca Polska prowadzonego przez 

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 

Lutosławskiego we Wrocławiu i do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie 

Oddział Rzeszów. Chórzyści uczestniczą w warsztatach wokalnych, tanecznych  

i rytmicznych oraz biorą udział w koncertach, konkursach, przeglądach, festiwalach na 

terenie całego kraju, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Brązowe Pasmo  

w Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych 01.06.2019r.w Lublinie, III miejsce w VII 

Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 25.01.2020r.w Rzeszowie. 

„Nasz chór nie jest do końca typowy. Dlaczego? Bo my nie jesteśmy typowi. Każdy z nas 

jest inny, każdy ma inne pasje, charakter, zainteresowania, ale łączy nas jedno - muzyka. 

Po przeprowadzeniu krótkiego rozeznania wśród członków chóru możemy się 

dowiedzieć, że cenią sobie nie tylko rozwój naszych muzycznych umiejętności, ale też 

przyjemną atmosferę i charyzmę p. Pyzi. Doceniamy to, że wzajemnie motywujemy się  

i uczymy na błędach. Bez względu na sytuację odnajdujemy tam wsparcie. Ponadto 

bierzemy udział w licznych konkursach, nawiązujemy nowe znajomości i uczymy się 

radzić sobie ze stresem. To nasza chóralna rodzinka.” Julka uczennica 3 LO 

 

Zespół muzyczny 

 

 Spotkania zespołu odbywają się w III Liceum 

Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida  

w Rzeszowie cyklicznie co 2 tygodnie. W skład 

zespołu wchodzi młodzież uzdolniona muzycznie 

grająca na instrumentach. Od 2014 roku zespół 

bierze udział w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki 



Patriotyczno – Religijnej w Majdanie Królewskim, zdobywając czołowe miejsca, np.  

w 2017 wyróżnienie; 2018r.I miejsce; 2019r. III miejsce; 2020r. II miejsce. Ponadto 

solistka Klaudia Stec w 2018r. otrzymała wyróżnienie i Sara Augustyn w 2020r. zdobyła 

III miejsce. Zespół muzyczny bierze aktywny udział w Rzeszowskich Dniach Kultury 

Szkolnej, które odbywają się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila 

Norwida w Rzeszowie.  Jeśli grasz na jakimś instrumencie i chcesz występować na scenie 

z grupą fantastycznych ludzi to miejsce jest dla Ciebie. 

 

Zajęcia plastyczne i fotograficzne  

 

Zajęcia plastyczne i fotograficzne odgrywają w III 

LO w Rzeszowie ważną rolę w wychowaniu 

estetycznym młodzieży, w przygotowaniu ich do 

pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

Działalność plastyczno – fotograficzna stwarza 

szerokie pole dla ekspresji i samorealizacji możliwości twórczych. Młodzież bierze 

udział w licznych konkursach: ogólnopolskich konkursach plastycznych  

i fotograficznych organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie,  

w konkursach fotograficznych Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej w III LO w Rzeszowie, 

w wojewódzkich konkursach organizowanych przez Kuratora Podkarpackiego, 

Wojewodę Podkarpackiego oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. 

 

Anglojęzyczne Kółko Teatralne  

 

Nauczyciele języka angielskiego prowadzą 

zajęcia Kółka Teatralnego.  W trakcie tych 

spotkań można nie tylko doskonalić swoje 

umiejętności aktorskie, ale także szlifować 

swój angielski, pracując nad przygotowaniem przedstawienia w języku obcym. Nasz 

zespół ma już na swoim koncie pewne sukcesy, takie jak zajęcie pierwszego miejsca na 



XVII Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, który odbył się w Teatrze “Maska”  

w Rzeszowie, gdzie wystąpiliśmy ze spektaklem pt. "Ciemne sprawki Cala Capone”. Masz 

zdolności aktorskie i mówisz dobrze po angielsku? Jeśli tak, to bardzo chętnie Cię 

poznamy! 

 

                                                                                    

Projekt Together For Teachers   

  

Od października 2020 roku uczestniczą  

w nim uczniowie III LO w Rzeszowie i są 

zdania, że naprawdę dużo to daje. Podczas 

spotkań opowiadamy o naszych krajach, 

rodzinach i hobby, o Święcie Dziękczynienia i Walentynkach tak ważnych dla 

Amerykanów. Co więcej wymieniamy się naszymi przysłowiami i idiomami a nawet 

uczymy się portugalskiego, którym mówi nasza dwujęzyczna mentorka z Urugwaju, 

Diana.  Oczywiście, ona   też nauczyła się paru zwrotów po polsku😉. Oto co piszą nasi 

uczniowie o tym projekcie.   

Ala: „W tym projekcie podobało mi się to, że mogłam (…)  posłuchać o tym, jak wygląda 

życie codzienne w tak odległym od Polski kraju, jakim jest Urugwaj.  Dzięki tym zajęciom 

mogłam swobodnie i bez stresu spowodowanego mówieniem w innym 

języku porozmawiać z osobą w podobnym wieku. Sprawiło to, że mogłam wykorzystać 

swoje dotychczasowe umiejętności i potrenować to, czego się już 

nauczyłam. Poznałam również wiele nowych i istotnych słów oraz zwrotów w języku 

angielskim, które z pewnością pomogą mi w dalszym poznawaniu tego języka.”   

Niektórzy uczniowie nawiązali też indywidualny kontakt z mentorami w USA czy 

Kanadzie (projekt #girlsglobalready). Poznali również przyjaciół, z którymi 

mogą porozmawiać w języku angielskim na wszystkie tematy. 

 

 

 



Projekt Erasmus+ - język 

angielski                                                                                     

 

Uczniowie naszej szkoły dzięki 

udziałowi w projektach 

realizowanych w ramach unijnego programu edukacyjnego ERASMUS + podnoszą swoje 

kompetencje komunikowania się w języku angielskim, przełamują stres związany  

z przemawianiem w tym języku na forum.  Wszystko to ma miejsce w przyjaznej 

atmosferze spotkań anglojęzycznych możliwych dzięki współpracy z rzeszowskim 

klubem mówców Inspire Rzeszów Toastmasters oraz organizowanych cyklicznie 

warsztatów z wolontariuszami Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO.     

Jak podkreślają uczniowie biorący udział w realizacji projektów:   

„Udział w spotkaniu był dla mnie niezwykle interesującym doświadczeniem. Miałam 

możliwość wysłuchania wypowiedzi mówców i poznania nowych słów   czy wyrażeń. 

Ponadto zdobyłam nową dawkę wiedzy.  Tym, co szczególnie mi się podobało, była 

organizacja spotkania w bardzo profesjonalny sposób. Jako całość, wydarzenie było 

inspirujące, a uczestniczenie w nim było dla mnie przyjemnością.”       

„Na spotkaniach panuje przyjazna atmosfera, a uczestnicy są wobec siebie życzliwi. 

Myślę, że jest to bardzo atrakcyjna forma nauki oraz pomoc w pokonaniu lęku 

scenicznego. Przy okazji z przygotowanych mów można dowiedzieć się wielu 

interesujących rzeczy i poznać słownictwo z nimi związane.”   

 

Zajęcia Sportowe 

 

1.Tenis stołowy i badminton dziewcząt  

i chłopców.  

 

W szkole odbywają się treningi w tenisa 

stołowego i badmintona po 1 godzinie 

tygodniowo. Młodzież uczestniczy w turniejach organizowanych na terenie szkoły  



i międzyszkolnych zawodach oraz we Współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach 

Licealiady organizowanym przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. 

Młodzież bierze udział w cyklicznych Otwartych Mistrzostwach Tenisa Stołowego  

o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.  

2. Samoobrona dla dziewcząt - trening ogólnorozwojowy połączony z nauką zachowań    

bezpiecznych i obrony w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.  

3. Zajęcia na siłowni Trening ogólnorozwojowy (aerobowy i siłowy). 

4. Unihokej- zajęcia skierowane do młodzieży z naszej szkoły (zarówno dziewcząt jak  

i chłopców), która chciałaby poznać oraz doskonalić grę w unihokeja. Głównymi celami 

treningów są: rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów, doskonalenie 

umiejętności technicznych i taktycznych oraz zastosowanie ich w grze właściwej. 

Ważnym aspektem jest popularyzacja unihokeja jako dyscypliny niszowej kształtującej 

charakter młodego człowieka. Bierzemy udział w licznych zawodach międzyszkolnych  

w ramach Licealiady na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 

Nasze największe sukcesy: III miejsce w Mistrzostwach Polski - Ogólnopolska Licealiada  

w Unihokeju Dziewcząt - Elbląg 2018r. i 2019r.; I miejsce w Finale Wojewódzkim 

Licealiady w Unihokeju Dziewcząt - Sanok 2018r.  

5. Piłka siatkowa- zajęcia siatkówki prowadzone są dla młodzieży III Liceum 

Ogólnokształcącego w Rzeszowie dla dziewcząt i chłopców. Na treningach łączymy 

ćwiczenia ogólnorozwojowe z techniką i taktyką gry. Siatkówka to doskonały sport dla 

każdego. Od lat drużyny siatkówki III LO uzyskują wysokie pozycje we 

współzawodnictwie międzyszkolnym, sezon 2019/20: II miejsce reprezentacji 

dziewcząt Licealiada m. Rzeszów, III miejsce drużyny chłopców Licealiada m. Rzeszów. 

6. Koszykówka- treningi koszykówki dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt jest od 

5 lat niepokonaną w województwie, zdobywając w tym czasie pięciokrotnie tytuł 

Mistrza Województwa Podkarpackiego. 

7. Badminton - zajęcia badmintona prowadzone są dla młodzieży III Liceum 

Ogólnokształcącego w Rzeszowie w kat. dziewcząt i chłopców. Na treningach łączymy 

ćwiczenia ogólnorozwojowe z nauką gry w badmintona. Badminton to doskonały sport 



dla każdego. Do największych sukcesów w badmintona należy zaliczyć V miejsce  

w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Nowej Dębie w 2010r. 

 8. Capoeira - jest brazylijską sztuką walki opartą na walce, tańcu, gimnastyce  

i akrobatyce. Podczas treningów uczymy się wytrwałości, dyscypliny, pokonywania 

słabości. Zajęcia są kierowane do wszystkich uczniów, którzy chcą poprawić swoją 

kondycję fizyczną i znaleźć pasje w życiu.  

 Imprezy sportowe: 

1. Dzień Sportu; 

2. Szkolna Liga Siatkówki 3; 

3.“Sportowe weekendy”; 

4. Otwarte Mistrzostwa w Tenisa; 

5. Mistrzostwa Szkoły w Tenisa Stołowego; 

6. Mistrzostwa Szkoły w Badmintona; 

7.  Wyjścia na lodowisko, basen, kręgle, fly park, wyjazdy w góry na narty, piesze  

i rowerowe rajdy. 

 

Szkolne Koło Caritas 

 

Koło Caritas nawet w czasie pandemii odbywa 

spotkania zdalnie. Co roku bierzemy udział  

w Olimpiadzie dla Niepełnosprawnych na Stadionie 

Podhalańczyka, w projekcie "Niedziela Świętego 

Franciszka" i w Konferencji ekologicznej,  

w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności i innych kwestach. Współorganizujemy wizyty 

Świętego Mikołaja w naszym liceum oraz rozprowadzamy na terenie liceum świece, 

biorąc udział w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy. Braliśmy udział w warsztatach Caritas 



Diecezji Rzeszowskiej prowadzonych przez Agatę Chmurę. 5 grudnia 2020 r. odbyła się 

zbiórka żywności organizowana przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w której 

wolontariuszami było 7 nauczycieli.  

Aktualnie, w sytuacji pandemii, prowadzone są systematyczne spotkania zdalne na 

temat świętych czyniących dzieła miłosierdzia. Po zakończeniu pandemii podejmiemy 

akcje i dzieła miłosierdzia, które realizowaliśmy do tej pory. Zapraszamy do współpracy 

wszystkich o wielkim sercu.    

 

 

 

Szkolne Koło PCK 

 

Celem koła PCK jest kształtowanie wśród młodzieży 

aktywnych postaw i zachowań dla dobra drugiego 

człowieka. W ramach pracy prowadzimy różnorodne 

działania, dzięki którym możemy nieść 

bezinteresowną pomoc osobom wymagającym 

wsparcia. Ponadto, ważnym zadaniem jest 

propagowanie idei honorowego oddawania krwi. Uczniowie naszego liceum od wielu lat 

powiększają grono Honorowych Krwiodawców. Chętnie przyjmiemy Cię do naszego 

zespołu, jeśli czujesz potrzebę pomagania innym… 

 

 

 

 

Szkolne Koło Wolontariatu  

 

Koło wolontariatu przy III LO im. C.K. Norwida  

w Rzeszowie działa od 2003r. Koło zrzesza 

uczniów, nauczycieli oraz sympatyków koła. 

Koło posiada swój statut. Główna działalność 

Koła to pomoc potrzebującym - uczniom, 

dzieciom, osobom starszym. Członkowie współpracują z różnymi organizacjami 



niosącymi pomoc potrzebującym, takimi jak: Towarzystwo Brata Alberta, Hospicjum, 

Bank Żywności, Zakon Maltański, PCK, Caritas, samorząd Rzeszowa. Młodzi członkowie 

Koła pracują jako wolontariusze podczas akcji, które organizują ww. organizacje. 

Staramy się być wszędzie tam, gdzie nasz potrzebują! 

 

Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Rzeszowie 

 

Większość z nas w swoim życiu będzie 

uczestniczyła w procesie rekrutacyjnym i odbywała 

rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą. Często 

zdarza się, że już na samą myśl o zbliżającym się spotkaniu  

z pracodawcą odczuwamy lęk oraz obawę o przebieg i wynik rozmowy, dlatego mając na 

uwadze przyszłość naszych uczniów, współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie. Podczas warsztatów z doradcą zawodowym uczniowie zastanawiają się, 

jaką rolę odgrywają zainteresowania, predyspozycje i umiejętności w wyborze zawodu. 

W trakcie zajęć młodzież stara się dowiedzieć, w jaki sposób przygotować się do 

rozmowy kwalifikacyjnej i poradzić sobie ze stresem podczas rozmowy  

o pracę. Z nami zaplanujesz swój sukces! 

 

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne  

 W ramach działalności SKKT we współpracy  

z PTTK organizujemy: piesze i rowerowe rajdy, 

cykliczne spotkania tematyczne poświęcone 

dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu 

Podkarpacia oraz marsze na orientację. Jeśli 

jesteś miłośnikiem Podkarpacia i lubisz piesze 

wędrówki, rajdy, ogniska w dobrym towarzystwie, to chętnie przyjmiemy Cię do 

naszego koła. Obiecujemy, że nie będziesz się nudził!              

 



 Rzeszowska Drużyna Wędrownicza  

 

Bycie harcerzem to przygoda. W 3 LO od 1982 

roku działa Dziewiątka.  To grupa przyjaciół, 

harcerzy, ekologów, podróżników i działaczy 

charytatywnych. W Dziewiątce zawsze dużo 

się dzieje. Możesz być częścią tej niezwykłej 

przygody.  Zapraszamy Cię na wspólne wyjazdy, biwaki, obozy krajowe i zagraniczne, 

spływy kajakowe, wycieczki górskie. Aktywnie bierzemy udział w życiu społecznym, 

pomagamy w akcjach charytatywnych, takich jak Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Czynnie angażujemy się w ochronę przyrody. Jesteśmy członkami 

Stowarzyszenia Ekoskop.  Sprzątamy szlaki górskie i rzeczne podczas naszych 

wypraw.  Współtworzymy także życie szkolne w 3 LO. Organizujemy otrzęsiny, kabarety  

i inne imprezy okolicznościowe. Nie przegap Twoich najlepszych lat i zrób coś 

niezwykłego z Dziewiątką!   

 

 

Program Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

 

 Zajęcia te odbywają się dwa razy w miesiącu, 

czasami częściej – w zależności od czasu, jaki 

potrzebny jest na wykonanie poszczególnych 

zadań. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny,  

w którym uczniowie szkół średnich organizują i prowadzą w szkole realnie działającą 

firmę – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Działalność uczniów prowadzona jest  

w ramach działalności szkoły. Celem programu jest przygotowanie uczniów do 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń 

wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw  

i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.  

W tym roku uczniowie klasy 3h prowadzili firmę Igła Design, w ramach której 

sprzedawano bluzy szkolne z logo naszego liceum. Młodzież tworzyła firmę od podstaw, 



pisała biznesplan, projektowała logo bluz oraz materiały reklamowe.  Chcesz kierować 

swoją firmą w przyszłości? Jeśli tak, to te zajęcia pokażą Ci jak to zrobić. 

 

Młodzieżowa Grupa Badawcza 

 

Grupa ma na celu wykonywać badania sondażowe 

(sondażowe uliczne) lub proste badania ankietowe dla 

regionalnych i lokalnych rozgłośni radiowych  

i redakcji prasowych. We wrześniu 2020 roku po raz 

kolejny nawiązana została współpraca z rozgłośnią Polskiego Radia w Rzeszowie, ale ze 

względu na zdalne nauczanie nie mogliśmy zrealizować zaplanowanych zleceń 

redakcyjnych. Uczniowie klasy 2 GS w okresie pracy w szkole zapoznawani byli  

z podstawowymi metodami badawczymi i próbowali tworzyć odpowiednie narzędzia 

badawcze, takie jak arkusze sondażowe i arkusze ankietowe wraz z metodologią ich 

statystycznego opracowania. Pozyskiwane przez uczniów informacje miały być 

wykorzystywane przez redakcje jako proste badanie opinii publicznej na bieżące tematy 

społeczne.  

 

 

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 

 

Wydarzenie, które z inicjatywy Komisji 

Europejskiej ma miejsce od 2004 r. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 

roku jest Polskie Centrum Programu Safer 

Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy  NASK  oraz  Fundacja 

Dajemy Dzieciom SiłHYPERLINK "https://fdds.pl/" \t "_blank". Wspomniana akcja 

uświadomiła uczniom, iż warto być czujnym w sieci, wskazała im drogę do rozwiązania 

trudnych sytuacji związanych z bezpieczeństwem w Internecie oraz pozwoliła na 

integrację klasową, a także świetną zabawę. 

 

https://nask.pl/
https://fdds.pl/
https://fdds.pl/


 

Dzień Nauki Polskiej  

 

 Jako datę corocznych obchodów 

wyznaczono dzień urodzin Mikołaja 

Kopernika w uznaniu jego wybitnych 

zasług na polu astronomii. Święto 

stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy  

i wzmocnienia zainteresowania nauką. W tym dniu przeprowadziliśmy quiz wiedzy dla 

naszych uczniów. Nauczyciele i uczniowie licznie zaangażowali się w układanie  

i odpowiadanie na pytania. W następnym roku akcja ta będzie oczywiście 

kontynuowana. Uczmy się od najlepszych!!! 

 

 

 

 

3maj z Norwidem! Czekamy na Ciebie!!! 😊 


