DZIEŃ OTWARTY W SZÓSTCE 23.04.2018 – SPĘDŹ GO Z NAMI! (10.00-13.00)
AULA SZKOŁY:



Gala Konkursu Fotograficznego - godzina 10.00
Warsztaty artystyczne - zajęcia dla kandydatów do klas integracyjnych – godz. 11.10

GŁÓWNY HOL SZKOŁY:



Rozgrywki szachowe – sprawdź swoje możliwości!
Prezentacja profili:
 Kl IA sportowa - lekkoatletyczna z elementami fizjoterapii stanowisko z łóżkiem do masażu
/sztuka masażu rehabilitacyjnego/ plus Wyższa Szkoła Medyczna
 KL IB społeczno – prawna z integracją
 KL IC biologiczno – medyczna z elementami ratownictwa medycznego stanowisko z fantomem
do RKO /jak uratować człowieka - sztuka resuscytacji/
 KL ID językowo – informatyczna z elementami e-sportu

Sala 205
Studenci Politechniki Opolskiej zaprezentują jak
za pomocą nowoczesnej aplikacji przeznaczonej
do tworzenia trójwymiarowych gier można
stworzyć grę komputerową lub inne materiały
interaktywne, tj. wizualizacje czy animacje
Sala 206
„Igraszki” z językiem niemieckim – gry i
zabawy językowe.
Sala 208
SPPOKY ESCAPE –pokój zagadek z
dreszczykiem
Przed salą fotostand-poczuj się jak z rodziny
królewskiej i zrób sobie pamiątkowe zdjęcia
Sala 209
Małe tête-à-tête z j. rosyjskim ( filmiki uczniów,
gry i zabawy)
Sala 211
Zagraniczne wojaże czyli ERAZMUS PLUS
Sala 214
W rybim oku czyli coś niecoś z biologii i chemii (
proste doświadczenia, kącik poświęcony rybom,
konkurs dotyczący ryb.)
Sala 232 od 10.30
Prawie jak Aleksander Doba. Uczniowskie
prezentacje i opowieści.
Smakować świata. Skąd pochodzi pieprz i
wanilia? Quiz połączony z degustacją.
Elementarz prawny - warsztaty dla uczniów
Sala 128
Jak wykonać perfekcyjny makijaż? Warsztaty

Sala 227
Co z tym e-sportem? -rozgrywki gamingowe .
Turniej rozpocznie się o godzinie 11.30 (zapisy od
10.00)
Można przynieść własną myszkę i klawiaturę
Sala 222
Potyczki sądowe – zapraszamy na salę rozpraw.
Sala 137
Szkiełko i oko czyli świat przez pryzmat fizyki.

Sala 134
Zawód przyszłości - warsztaty z grafiki komputerowej
Sala 118
Jak piękną i młodą być - produkcja eco kremów
Sala 135
Matematyczny świat z liczbą π i nie tylko…
Sala 132
100-lecie Odzyskania Niepodległości-prezentacje
historyczne

Sala 131
Jak być kreatywnym? Warsztaty

A na końcu chwila wytchnienia w naszej KAWIARENCE

ZAPRASZAMY

