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Co?Gdzie? Kiedy?
Spotkanie z dyr. liceum Jolantą Swiryd akwarium17.00
Oprowadzanie po szkole start w akwarium
14.00-18.00
Pokaz udzielania pierwszej pomocy s.1314.00, 15.30, 16.15
Otwarta lekcja informatyki
s.24
14.45
Multimedialna lekcja języka niemieckiego
s.24
15.45-16.30
Projekcje współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem &bdquo;Drogami Tischnera&rdquo; s.614.00-18.00
Irlandia, Wielka Brytania, Londyn &ndash; filmy, wystawa, quizs.38
14.00-18.00
Więcej informacji o szkole &ndash; prezentacje, strona, fronters.2
14.00-18.00
Matematyka &ndash; zajęcia z projektu &bdquo;Równaj do najlepszych&rdquo;s.8
15.00-17.00
Biologia i fizyka &ndash; zajęcia z projektu &bdquo;Równaj do najlepszych&rdquo;.
Budowa oka i powstawanie obrazu. s.4,
s.12
15.00-17.00
Koło psychologiczne/warsztaty Spacery po Moskwie i Petersburgu Prosto z wielkiego świata &ndash;
pokaz modys.20
14.30, 15.30,
16.30, 17.30
Dookoła świata s.1114.00-18.00
Laboratorium chemiczne &ndash; &bdquo;wytrawianie&rdquo; trudnorozpuszczalnych osadów wiedzys.3
14.00-18.00
Piłka siatkowa: mecz chłopcy &ndash; dziewczynyduża s. gimn
14.30
Występy taneczneakwarium
14.30, 16.30
Wystawa historyczna s.35, s.34
14.00-18.00
Muzyka country i folk s.37, s.36
14.00-18.00
Wystawa czasopism niemieckichs.22
14.00-18.00 Porady doradcy metodycznego języka polskiegopokój doradcy
14.00-18.00
Wystawa prac ucznióws.7
14.00-18.00
Widzieć więcej &ndash; Cabri 3D przygotowanie do matury zajęcia ze stereometriis.8
14.00-15.30
Wielościany gwiaździste - origamis.9
14.00-18.00
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{mospagebreak title=Archiwum 2008, 2009}
Zdjęcia2009
{jgxgal folder:=[images/stories/2008/drzwi_otwarte] title:=[II piętro|prof. Renata Leźnicka i
uczniowie kl.2B w pracowni chemicznej|Pracownia chemiczna|Pracownia chemiczna|Pracownia
chemiczna|Pracownia chemiczna|prof. Adam KOŁCZ ;-) Szadkowski|Siatkarze wraz z trenerem|Siatkarze
wraz z trenerem|Szafki uczniowskie|Pracownia fizyczna = prof. Barbara Makowska + kl.2E|Pracownia
fizyczna = prof. Barbara Makowska + kl.2E|Przed pracownią matematyczną|prof. Agnieszka Śmietańska i
uczennice kl. 2E "bawią" się tablicą interaktywną|Pracownia języka polskiego|Pogaduchy w pracowni
biologicznej z prof. Agnieszką Karasek|Pogaduchy w pracowni biologicznej z prof. Agnieszką
Karasek|Schody, schody, schody...|Boisko| Boisko|II piętro|Pracownia języka niemieckiego|Znów II
piętro ;-)|I piętro|prof. Katarzyna O.|Pracownia przysposobienia obronnego - na ratunek krwawiącemu
Gawełkowi|Pracownia przysposobienia obronnego - na ratunek zakrztuszonej prof. Katarzynie
Osuchowskiej|Pracownia biologiczna|Pracownia fizyczna|Pracownia chemiczna|Nad wszystkim czuwa
dyrektor szkoły - Jolanta Swiryd|Tablica interaktywna w pracowni matematycznej] cols:=[4]}
2008
{jgxgal folder:=[images/stories/2007/drzwi_otwarte] title:=[Pracownia języka niemieckiego (Klub
Europejski)|Pracownia języka niemieckiego (Klub Europejski)|Pracownia języka francuskiego|Pracownia
języka francuskiego|Pracownia komputerowa I (jedna z dwóch w szkole)|II piętro|Pracownia
chemiczna|Pracownia chemiczna|Pracownia języka polskiego|Pracownia matematyczna|Pracownia
matematyczna|Biblioteka|Sala gimnastyczna (jedna z dwóch w szkole)|Sala gimnastyczna (jedna z
dwóch w szkole)|Parter|I piętro] cols:=[4]} {mospagebreak title=Filmy cz. 1 (2008, 2009)}
Filmy cz. 1
"Akwarium" - wejście do szkoły (2009)
Pracownia komputerowa I (wersja 2008 - tak wyglądała)
Pracownia komputerowa I (wersja 2009 - tak wygląda obecnie)
Pracownia komputerowa II

Pracownia języka niemieckiego - Klub Europejski (2008)
Pracownia języka niemieckiego - Klub Europejski (2009)
(2008)

Pracownia języka francuskiego i włoskiego

Schody, schody, korytarze, schody... (2008)

Pracownia chemiczna (2008)

Pracownia języka polskiego I (2008)
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Pracownia języka polskiego II (2008)

Pracownia języka polskiego II (2009)

{mospagebreak title=Filmy cz. 2 (2008, 2009)}
Filmy cz. 2Pracownie języka angielskiego (2008)

Pracownia historyczna I (2008)

Pracownia historyczna II (2008)

Biblioteka z Centrum Multimedialnym I (2008)

Czytelnia - Centrum Multimedialne (2009)

Bufet (Żaczek) i sala Młodzieżowej Rady Szkoły [samorządu uczniowskiego] (2008)
Pracownia matematyczna (2009)

Pracownia przysposobienia obronnego (2009)
Sala gimnastyczna (tzw. duża) I (2008)
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