
CO PROPONUJEMY? 

Na 10.00 przyjdź do sali gimnastycznej .  

Pokażemy Ci  jakie pasje możesz spełniać i jak działa nasza szkoła. Pokierują Cię nasi uczniowie, Znak rozpoznawczy 

koszulki z logo i baloniki.  

Od 10.00 Do 12.00 i dłużej jeśli trzeba będzie, przejdź się po szkole. 

Oczywiście pomagać w wędrówce będą nasi uczniowie. Już wiesz po czym ich poznasz. 

Od 10.00 stoliki eksperckie w auli. 

Przyjdź, popytaj starszych kolegów jakie rozszerzenia wybrali, czym się kierowali, jak wyglądają zajęcia itd. Sam 

wiesz o co pytać. Nie wahaj się. Zaprowadzą Cię tam………. Tak, tak już wiesz. 

JAKIE ATRAKCJE W GABINETACH? 

Przedmiot Atrakcja  
Język 

łaciński: 

konkurs sentencji łacińskich ( gab.13) 

Historia: film „Polska droga do niepodległości”; gry, konkursy historyczne ze słodką niespodzianką ( gab.15), 

prezentacja historyczna ( gab.16), 

grupa rekonstrukcyjna, żołnierze II Wojny Światowej (gab.109) 

Język polski:
  

łamigłówki literackie i językowe ( gab.110)     

dyktando – konkurs  (gab.112)      

łamańce językowe ( gab.113)      

redakcja szkolnej gazetki Głos Patio ( gab.114) 

Religia: wolontariat ( gab.120) 

Język 

niemiecki:   

DSD II – informacje; quizy ( gab.121, gab.123 i gab.126) 

Informatyka: kultowe gry komputerowe (gab.125) 

Matematyka: znajdź skarb w matematycznej krainie (gab.201) 

matematyczne i logiczne łamigłówki (gab.202) 

sprawdź się w łamaniu szyfrów (gab.307) 

Chemia: doświadczenia chemiczne, prezentacja laboratorium biologiczno – chemicznego (gab.203). 

Biologia: Doświadczenia biologiczne- barwa antocyjanów z kapusty czerwonej w zależności od pH, wykrywanie 

skrobi. Zagadki biologiczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Budowa anatomiczna człowieka - 

model torsu człowieka. (gab.204) 

Fizyka: konkurs, łamigłówka,  puzzle, a w klasie pierwszej będzie Ci łatwiej (gab.206) 

Geografia: krzyżówki geograficzne, rozpoznawanie parków narodowych Polski (gab.208) 

Język 

angielski: 

konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych (gab.302) 

British pop list (gab.303) 

krzyżówki, wymiana Polsko - Niemiecka, konferencje- symulacje obrad ONZ (gab.304)  

Łamańce Językowe (Tongue Twisters) oraz Wyzwanie: matematyka po angielsku (Maths Challenge) 

(gab.305)  

prezentacja wydarzeń anglojęzycznych – CurieTalks, Curie Debate, symulacje sesji ONZ (Puszmun, 

Sismun ) ( gab.306) 

lekcja na SKYPE (gab.308) 

Język 

francuski: 

kawiarenka francuska ze słodkościami, quiz o Francji, gra bingo ze znajomości kultury Francji (gab.309) 

  

  

JAK WIDZISZ NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ!  


