
 

 
 

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

20 marca 2013 r. (środa) w godzinach 14:00 – 17:00 

 

 

 

 Zapraszamy do zwiedzania szkoły, gabinetów i sal przedmiotowych. 
 

 

SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY dla KANDYDATÓW  
sala 11 (gabinet pedagoga i psychologa) 
 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA  
sala 103  

 

 Prezentacja działań 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 (sala 300) 

 od 14.00 - uczniowie z klas teatralnych: 
      - udzielą rad jak przygotować się do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych  
        do KLASY TEATRALNEJ,  
      - opowiedzą o wystawianych spektaklach i możliwościach wzięcia w nich udziału. 

 
 
 



KLASA HUMANISTYCZNA 
 

JĘZYK POLSKI - sala 207 
 
 

 Dyskusja otwarta pod tytułem:  „Tolerancja”. 
 Warsztaty teatralne. 
 Spotkanie z członkami koła literacko-dziennikarskiego „Cyraneria”. 

 
HISTORIA - sala 314  
 

 Jak poszerzamy wiedzę z historii w LO Nr XVII? - prezentacja multimedialna. 
 Wystawa "Zbrodnia katyńska 1940" przygotowana przez Instytut Pamięci  

     Narodowej we Wrocławiu. 
 „Moneta - świadek historii” - wykład nauczyciela historii p. Roberta Pieńkowskiego. 
 Historia budynku naszej szkoły - wykład nauczyciela historii p. Piotra Zołotajkina. 

 
KLASA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
 I ELEMENTAMI JĘZYKA BIZNESU 
 

sala 10  
 

 Prezentacja multimedialna –„Ireland – Emerald Island”.   
 Prezentacja patrona – legendy i fakty o świętym Patryku. 
 Prezentacja „Znani Irlandczycy”. 
 Znane zespoły muzyczne i muzycy Irlandii. 
 Taniec integracyjny do tradycyjnej muzyki irlandzkiej. 
 Nauka tradycyjnej  piosenki irlandzkiej. 
 Quiz wiedzy na temat Irlandii. 
 Prezentacja multimedialna na temat klasy językowej. 
 

KLASA JĘZYKOWA 
 

sala 211  
 

 Prezentacja multimedialna o naszej szkole i klasie z rozszerzonym programem  
      nauczania języka niemieckiego. 
 Degustacja potraw kuchni niemieckiej (sałatka szwabska, strudel z jabłkami, sernik  

      z kruszonką). Uczniowie serwują dania ubrani w ludowe stroje bawarskie. 
 Gry i zabawy integrujące uczniów z gimnazjum i naszego liceum (wspólne  

      rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zadań leksykalnych – przysłowia i rozsypanki). 
 Informowanie uczniów o siatce godzin w poszczególnych klasach. 
 Wystrój sali nawiązujący do historii, kultury i tradycji obszaru niemieckojęzycznego. 
 W tle muzyka sławnych kompozytorów tego regionu. 

 
 
 



KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 
 

FIZYKA - sala 307 
 

 Pokazy i ćwiczenia z fizyki.  
 

MATEMATYKA - INFORMATYKA - sala 214 i 111  
 
 

 „Maths contest” - konkurs matematyczny w języku angielskim. 
 Reportaż ze spotkania partnerskiego w Rumunii. 
 „The migration of the Island” - prezentacja multimedialna w języku angielskim  

      przykładowego działania w ramach projektu Comenius “Maths and Science for  
      Better Understanding the World we Live in”. 
 Klasa matematyczna - prezentacja multimedialna.  
 Warsztaty z orgiami.  
 Nauczycielki: Lilianna Skoczylas i Małgorzata Dudkowiak z przedstawicielami  

      uczniów klasy 1C będą opowiadać zainteresowanym gościom o klasie  
      matematyczno-fizyczno-informatycznej oraz odpowiadać na ich pytania.  
 Przybyli goście będą zapraszani przez nauczycieli i uczniów do wspólnego  

      uczestnictwa w: obejrzeniu prezentacji multimedialnej na temat profilu klasy,  
      przygotowanej przez uczniów klasy 2C, informatycznych testach on-line,  
      uruchomionych na stanowiskach komputerowych, prezentacji szkolnej strony  
      internetowej. 
 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA  
 

Sala 204 
 

  finał Konkursu Ekologicznego: „Świat z ekologią kontra świat bez ekologii”. 
 Wykład o ekologii wraz z doświadczeniem chemicznym. 
 Prezentacja klasy o profilu biologiczno – chemicznym. 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE 
 

SALA GIMNASTYCZNA – parter 
 

 Wystawa: „Szkolni medaliści”. 
 Turniej tenisa stołowego. 

 

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE    

Sala 317 
 

 Zapoznanie z obecną bazą szkolenia z PO.  

 
 


