
 

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

 

21 KWIETNIA 2018 R. (SOBOTA)  
W GODZINACH 9:00 - 13:00 

 

PARTER 
 

GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA - sala 11   
SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY dla KANDYDATÓW 
             

 Przygotowanie  informacji o bursach na terenie  Wrocławia. 
 Zapoznanie ze specyfiką  pracy pedagoga  i psychologa  szkolnego     

     w kontekście potrzeb ucznia. 
 Zaprezentowanie metod  pracy  dotyczącej  usprawniania funkcji       

     poznawczych odpowiedzialnych za  efektywne uczenie  się. 
 Zaproponowanie  udziału  w  wybranych  ćwiczeniach. 

 

BIOLOGIA - sala 05  
 

 Quiz biologiczny. 
 Udzielanie informacji przyszłym uczniom klasy biologiczno- 

          chemicznej o programie, ilości godzin przedmiotu w kolejnych     
          latach nauki. 

 Przedstawienie rodzajów zajęć pozaszkolnych dla tego profilu:  
              - zajęcia warsztatowe w Myśliborzu. 

 Przedstawienie możliwości dalszego kształcenia po 
                  skończeniu klasy o profilu biologiczno-chemicznym. 



           

JĘZYK ANGIELSKI - sala 07  
 

 Prezentacja klasy z rozszerzonym programem języka angielskiego  
     i elementami języka biznesu. 
 Prezentacja podręczników do języka angielskiego. 
 Quiz realioznawczy o krajach anglojęzycznych. 
 Film o Williamie Szekspirze i pytania dotyczące pisarza. 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT I RELIGIA - sala 08 
 

 Pokaz multimedialny Akcje wolontariatu szkolnego. 
 Rozmowa z wolontariuszami. 
 Galeria zdjęć. 
 Kiermasz prac wolontariuszy. 
 Rozmowa z katechetami. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - sala gimnastyczna  
 

 10:00 - turniej siatkówki 3x3 o mistrzostwo szkoły. 
 12:00 - turniej tenisa stołowego o mistrzostwo szkoły. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - sala 3 
 

 Prezentacja działań, akcji, kampanii, uroczystości, spotkań. 
 Zdjęcia z działalności samorządu. 

 

JĘZYK ANGIELSKI - sala 10  
 

 Prezentacja programu klasy z poszerzonym programem.  
     j. angielskiego z elementami języka biznesu. 
 Prezentacja podręczników. 
 Projekt: Wymiana polsko-czeska w języku angielskim. 
 Quizlet - zapoznanie z nowym narzędziem do nauki słownictwa. 
 Quiz o Tybecie i film Children of Tibet. 

 

1 PIĘTRO 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA - sala 103  
 

 Prezentacja działań biblioteki szkolnej i jej zbiorów. 
 Zaprezentowanie nowoczesnej czytelni z miejscami  

             do nauki i odpoczynku wśród książek. 
 Przedstawienie możliwości korzystania z komputerów, drukarki  

             i skanera w bibliotece. 
 Gazetka szkolna „CENZURKA” – prezentacja i omówienie pracy   



         przy przygotowaniu numeru. 
 Prezentacja Kroniki Szkoły. 

 

JĘZYK POLSKI - sala 104  
 

 Podstawowe informacje na temat klasy humanistyczno-medialnej. 
 Wystawa multimedialna. 
 Quiz polonistyczny. 
 Prezentacja multimedialna - Drużyna POLOnistek. 

 

INFORMATYKA - sala 111  
 

 Prezentacja tabeli pokazującej ilość dodatkowych godzin    
         w klasach o rozszerzeniu mat.-fiz.-inf. oraz tablice przedmiotowe:    
         Ergonomia pracy przy komputerze, Jednostki pojemności  
         pamięci.  

 Prezentacja multimedialna na temat profilu klasy.  
 Prezentacja szkolnej strony internetowej. 

 

INFORMATYKA - sala 113 
 

  Wystawa zdjęć Ziemi autorstwa uczniów LO nr XVII wykonanych    
          w projekcie NASA EarthKam. 

 Stanowisko z AstroPi oraz gry i inne programy napisane przez  
         uczniów Siedemnastki w Pythonie. 

 Prezentacja astronomicznych i kosmicznych projektów  
             w LO nr XVII. 

 

GEOGRAFIA - sala 114  
 

  Wystawa fotograficzna:  "Lekcje geografii w terenie"  
 

2 PIĘTRO 
 

JĘZYK POLSKI - sala 201  
 

 Informacje na temat patronki szkoły i konkursu. 
 

CHEMIA - sala 204  

  
 Prezentacja multimedialna na temat klasy  biologiczno-             

         chemicznej. 
 Pokazy doświadczeń. Tajemniczy świat chemii: 

- ciecz nie niutonowa 
                  - niepękające bańki mydlane 
                  - węże faraona 



- złoty deszcz 
- ogródek chemiczny. 

 Wystawa samodzielnie wykonanych przez uczniów mydeł. 
 Wystawa samodzielnie wykonanych przez uczniów odlewów  

         gipsowych. 
 Wystawa samodzielnie wykonanych przez uczniów plakatów  

             o tematyce ekologicznej 
 Prezentacja sukcesów chemicznych naszych uczniów  

             i absolwentów. 
 

JĘZYK ANGIELSKI - sala 207 
 

 Prezentacja klasy z rozszerzonym programem języka angielskiego  
     i elementami języka biznesu. 
 Sławne postacie z Wielkiej Brytanii - dopasowanie imion do    

     obrazów. 
 Znane cytaty i przysłowia. 
 Krótki film z życia klasy 2A. 

 

JĘZYK NIEMIECKI - sala 211 
 

 Transparenty z napisem: Czy wiesz, że...?  i ciekawymi   
     informacjami i ciekawostkami dotyczącymi krajów         
     niemieckojęzycznych. 
 Plakaty, mapy. 
 Ustna rekomendacja uczniów i rozdawanie ulotek. 

 

MATEMATYKA - sala 212  
 

 Prezentacja klasy o profilu mat-fiz-inf. 
 Ulotka z informacjami o klasie. 
 Łamigłówki matematyczne. 

 

MATEMATYKA - sala 213  
 

 Prezentacja dotyczącą klasy mat-fiz-inf: siatka godzin, konkursy,  
    w których brali udział uczniowie, warsztaty, przedsięwzięcia. 
 

MATEMATYKA - sala 214  
 

 Filmy, pogadanki i plakaty z wymian międzynarodowych oraz    
     Erasmusa.  
 

JĘZYK NIEMIECKI - sala 215 
 

 Muzyka niemiecka współczesna i klasyczna. 



 Przysmaki niemieckie do degustacji przygotowane przez uczniów    
    (ciasta, słodycze, żelki). 
 Gry i zabawy językowe dla absolwentów gimnazjów z nagrodami  

   (quiz wiedzy o Niemczech i życiu codziennym Niemców, zagadki). 
 Gazetka na temat Typisch Deutsch.   
 Zobrazowane przysłowia niemieckie. 

 

                                  3 PIĘTRO 
 

TEATR, MUZYKA – sala 300 
 

 Warsztaty z klasą teatralną „Poranek z teatrem”.  
 

FIZYKA - sala 303 
 

 Wystawa - Zabawki fizyczne. 
 Prezentacja o klasach mat-fiz-inf. 
 Wystawa pomocy naukowych. 
 Promocja Szkolnego Koła Szachowego (możliwość zagrania  

     w szachy i porozwiązywania zadań szachowych). 

 

JĘZYK POLSKI - sala 307  
 

 Promocja Przekrętu i działań klasy humanistyczno-medialnej  
    z nim związanych.  
 

HISTORIA - sala 313  
 

 Historia szkół przy ul. Tęczowej 60 od 1893 roku - wykład  
     nauczyciela historii p. Piotra Zołotajkina. 
 Debaty filozoficzne w LO XVII.  
 Udzielanie odpowiedzi rodzicom i gimnazjalistom. 
 Prezentacja multimedialna zdjęć z wyjść na koncerty NFM  

     i spektakle baletowe i operowe. 
 

  HISTORIA - sala 314  
 

  Prezentacja pokazująca projekty i konkursy historyczne     
          realizowane w klasie humanistycznej (Fora Historyczno-   
          Patriotyczne). 

 Wycieczki do miejsc pamięci.           
 Olimpiada Solidarności. 
 Zwiedzanie gabinetu, możliwość rozmowy z nauczycielem historii  

     i uczniami. 

 



WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - sala 314 
 

 Pokaz dziesięciominutowych prezentacji i filmów o tematyce    
              realizowanej na lekcjach WDŻ (relacje międzyludzkie,  

          małżeństwo, rodzina, zagadnienia bioetyczne). 
 Przeprowadzenie  kilku testów i quizów psychologicznych oraz          

              omówienie wyników, np. test na typ temperamentu, test na  
              skojarzenia, test na inteligencję emocjonalną itp. 

 

JĘZYK NIEMIECKI - sala 315  
 

 Wystawa plansz informujących o zrealizowanych projektach.     
 Zagadki/ Rat mal! (Zgadnij!). 
 Kącik kulinarny/ciasta upieczone według przepisów niemieckich     

    /Greife bitte zu!  (Częstuj się!).    
 Uczniowie opowiadać będą o nauce języka niemieckiego,  

     o podejmowanych przez klasę działaniach, wyjściach,      
     wycieczkach. 

 

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - sala 317  
 

 Omawianie tematów zamieszczonych na planszach   
         szkoleniowych. 

 Wprowadzenie zainteresowanych w problematykę i tematykę  
             nauczania EDB. 
 

JĘZYK ANGIELSKI - sala 319  
 

 Projekcja prezentacji multimedialnych: 
     - Warsztaty językowe w Londynie - wrzesień 2013. 
     - Grecja klasyczna - maj 2015. 
     - Włochy klasyczne - maj 2016. 
     - Chorwacja – maj 2017 
 Wystawa plansz Podróże z flagą.  

 
 
 
 
 

  


