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Plan
DRZWI OTWARTYCH

I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga
w Kościanie
21 kwietnia 2017, godz. 17.00
Godz.

17:00

–

zaczynamy!

Zapraszamy

do

punktu

informacyjnego

po

Niezbędnik

Kolbergowicza

- pakiet informacji o naszej szkole oraz wniosek dla kandydata.
Godz. 17:15 – zapraszamy do auli szkoły. Tam dowiecie się o atutach liceum oraz poznacie naszych uczniów
i ich talenty. Pokaz mody, spora dawka muzyki, tańca i sportu – to wszystko będzie na Was czekać!
Godz. 18:30 – chcemy Wam pokazać naszą szkołę, a kto zna ją lepiej niż my - uczniowie? Czekamy na Was
i obiecujemy ciekawą wycieczkę.
Podczas niej szczególnie zachęcamy do odwiedzenia następujących punktów programu:

PARTER SZKOŁY

sala

Zaplanuj swoją przyszłość – punkt doradcy zawodowego.

hol

Kolberg Cafe – kawiarenka ze słodkimi niespodziankami.

hol

Poznaj Niemcy na wymianach – prezentacja fotograficzna.

hol

I Ty możesz uratować życie– interaktywne stanowisko

7

ćwiczeniowe do I pomocy przedmedycznej.

Od Gaudiego do flamenco - poznaj Hiszpanię.

8

BOISKO SZKOLNE
Rakietowe show – prezentacja dyscyplin
sportowych z rakietami.
Pozytywnie zakręcone dziewczyny – jazda na
rolkach.

Koszykówka bez tajemnic – prezentacja gry.
Z Kolberga na Camp Nou – trening i gra.

Działaj z nami – pokaz Samorządu Uczniowskiego.

10

Ekonomiczne gry planszowe.

10

Jive – radość poprzez taniec – pokaz grupy

I PIĘTRO

tanecznej.

KOLBERG literacko – In Abstracto i Spotkania z Książką.

59

Przeszłość to dziś. Historia i teraźniejszość w Kolbergu.

60

towarzyskiego.

DZIAŁAnia MATEMAtyczne w KOLBERGU.

61

Dynamika

Biologia nie tylko z książek - wystawa pomocy biologicznych.

62

Tajemnice ziemi. Wystawa skał i minerałów.

66

Sensacje XX wieku - pierwsze maski przeciwgazowe.

75

Deutsch ist easy - gry i zabawy po niemiecku.

78

Kolberg na wymianach – prezentacje multimedialne

piękno
ruch – prezentacja
grupy dziewcząt w aerobiku sportowym.

SALA Z LUSTRAMI
Wybór „sportu życia” – prezentacja
multimedialna.

Do zobaczenia!

o współpracy ze szkołami w Niemczech i Izraelu.
„Centrum Nauki Kolberg” - animacje doświadczeń
fizycznych.

79

Wybuch, kolor, ogień, woda – nauka życiu barwy doda.

82

Spędź wieczór w nowej
szkole.
Nie może Cię zabraknąć!

Pokazy chemiczne i biologiczne.

Zjednoczone Królestwo interaktywnie – praca z tablicą

Bo do tańca trzeba dwojga – pokaz tańca

Fitness -ball – pokaz układu z piłkami.

II PIĘTRO

21 kwietnia 2017

SALA GIMNASTYCZNA

83

interaktywną.

Przyjdź, zobacz, posłuchaj i zdecyduj!

