
 

 
 

Program DRZWI OTWARTYCH 
w LO Nr XVII im. A. Osieckiej 

 

23. 04. 2016 R. (SOBOTA) W GODZINACH 9:00 – 14:00 
 

Zapraszamy do zwiedzania szkoły, gabinetów i sal przedmiotowych 
 
 

SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY dla KANDYDATÓW 
 

sala 11  parter (gabinet pedagoga i psychologa) 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 

sala 103 (1 piętro) 
 

 Prezentacja działao biblioteki szkolnej i jej zbiorów 
 Przedstawienie możliwości korzystania z komputerów w czytelni 
 Gazetka szkolna „CENZURKA” - omówienie pracy przy  

              przygotowaniu nowego numeru i prezentacja gotowych 
 Prezentacja Kroniki Szkoły 

 

KLASA TEATRALNA 
 

Aula i sala 117 (1 piętro) 
 

 Filmy reklamujące klasę teatralną w sali 117, tam też   
              improwizowane warsztaty dla kandydatów - prowadzone przez  
              uczniów starszych klas teatralnych, pod hasłem  Jak przygotowad  
             się do przesłuchao 

 Piosenki i scenki - pokazy na żywo w auli  
 

 Zapraszamy na spektakl „Igraszki z diabłem” w poniedziałek      
       25 kwietnia o godz. 19.00 w auli szkolnej (3 piętro) 



 
KLASA HUMANISTYCZNA 

 

JĘZYK POLSKI - sala 104 (1 piętro) 
 

 Prezentacja multimedialna klasy humanistycznej 
 Ciasteczka z wróżbą - zamiast wróżby cytaty z literatury  
 Krótkie scenki z klasyki literatury 
 Plakaty rozwieszone w szkole 

 

HISTORIA - sala 314 (3 piętro) 
 

 Historia szkół przy ul. Tęczowej 60 od 1893 roku - wykład  
              nauczyciela historii p. Piotra Zołotajkina 

 Wystawa starych książek Hubent sua fata libelli 
 Wystawa – Kaźo Profesorów Lwowskich 

 
 

KLASA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
I ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESU 

 

JĘZYK ANGIELSKI - sala 10 (parter) 
 

 Prezentacja multimedialna klasy z rozszerzonym programem     
               nauczania i elementami biznesu 

 Prezentacja wyników matury 2015 z języka angielskiego  
 Prezentacja wymiany polsko-czeskiej w języku angielskim 
  Quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych 
 Ulotki i plakat promujące klasę językową 
 Scenki teatralne w języku angielskim 
 Ulotka o klasie z poszerzonym programem języka angielskiego 

               z elementami języka biznesu  

 
 
 

 
 



                   KLASA JĘZYKOWO-GEOGRAFICZNA 
 

JĘZYK NIEMIECKI, GEOGRAFIA  - sala 211 (2 piętro) 
 

 Prezentacja o klasie geograficzno - językowej z rozszerzonym        
programem nauczania j. niemieckiego z elementami j. biznesu  

          i o wszystkich działaniach zespołu germanistów  
 Prezentacja o wymianie szkolnej ze szkołą Landfermann  

Gymnasium w Duisburgu 
Prezentacje na temat Niemiec, Austrii i Szwajcarii przygotowane  
przez naszych uczniów 

 Prezentacja strojów i muzyki niemieckiej 
  Quiz wiedzy z j. niemieckiego, zagadki i zabawy językowe 
 Informowanie gimnazjalistów o klasie autorskiej j. niemieckiego 

              i o sposobach nauczania j. niemieckiego w szkole przez uczniów  
              klasy 1B i nauczycieli 

 Degustacja niemieckich potraw i ciast 
 Ekspozycja zdjęd z wycieczek klas geograficznych 

 
 

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 
 

FIZYKA I MATEMATYKA - sala 303  (3 piętro) 
 

INFORMATYKA  - sala 111 (1 piętro) 
 

 Prezentacja multimedialna o klasie mat-fiz-inf 
               Materiały i ulotki informacyjne 

 Informacje o programie nauczania, podręcznikach, zbiorach zadao 
              oraz spotkanie z uczniami klasy pierwszej mat-fiz-inf 

 Wystawa zabawek fizycznych 
 Wystawa gier i zabawek matematycznych i logicznych 
  Wystawa prac wykonanych techniką origami 

                
 

 
  

 
 



KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 
 

CHEMIA, BIOLOGIA - sala 204 (2 piętro) 
 

 Prezentacja multimedialna Klasa biologiczno -chemiczna  

              Spotkanie z nauczycielami biologii i chemii 
 

 Spotkanie z uczniami klas biologiczno-chemicznych 

              Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klas                      
biologiczno-chemicznych  na temat projektów, zajęd      
laboratoryjnych i przedsięwzięd realizowanych w ramach zajęd    
chemicznych 
 

            Prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej 
 

 Projekcja prezentacji multimedialnej ilustrującej tematykę zajęd 
 chemicznych w naszym liceum 

 Wystawa połączona z mini wykładem pt. Minerały 
 Konkurs biologiczny 
 Prezentacja sprzętu i szkła laboratoryjnego 
 Pokazy doświadczeo chemicznych: 

 węże faraona; 
 chemiczny ogród; 
 trwałe baoki mydlane; 
 fioletowy dym; 
 burza w probówce; 
 wulkan; 

   
                                   połączone z dyskusją.... 
 

                                 ZAJĘCIA SPORTOWE 
 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  sala gimnastyczna (parter) 
 

 Wystawa zdjęd reprezentantów szkoły w różnych dyscyplinach  
sportowych 

 Turniej piłki nożnej  
 

 



  
EDUKACJA DLA BEZPIECZEOSTWA - sala 317 (3 piętro) 
 

 Zapoznanie z obecną  bazą szkolenia z EDB  
 

 
                             SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 

sala 10 (parter)  
 

 Prezentacja działao, akcji, kampanii, uroczystości, spotkao 
 Relacje z wyjazdów zagranicznych w ramach międzynarodowego 

                projektu Comenius 

 
                            SZKOLNY WOLONTARIAT 
 
sala 08 (parter) 
 

 Pokaz multimedialny Akcje wolontariatu szkolnego 
 Kiermasz prac wolontariuszy 

 


