
PROGRAM SZKOLNEGO DNIA NAUKI – 24.05.2016R. 

8.00-8.10 Spotkanie na górnym holu, przedstawienie programu dnia, 

przejście do wyznaczonych sal 

8.10 – 9.40 Sala 28 Sala 26 Sala 30 

Grupy: III i IV – 

prezentacje 

projektów 

Grupa I –  

warsztaty 

chemiczne 

Grupa II –  

warsztaty 

chemiczne 

9.40-9.55 Przerwa  

9.55-11.25 Sala 28 Sala 26 Sala 30 

Grupy: I i II – 

prezentacje 

projektów 

Grupa III – 

warsztaty 

chemiczne 

Grupa IV – 

warsztaty 

chemiczne 

11.25-11.55 Przerwa obiadowa 

11.55 Zbiórka w sali gimnastycznej, zajęcie wyznaczonych miejsc 

12.00–13.30 Sala gimnastyczna – grupy: I, II, III, IV 

- powitanie zaproszonych gości, 

- pokaz efektownych (wybuchowych) doświadczeń 

chemicznych, 

- występy uczniów (Wiktoria Kaczmarek kl.IIIa, Wojciech Intrys, 

Jakub Roszak, Filip Olejniczak, Bruno Bredow, Paweł Małas kl. 

Ia), 

- projekcja filmu nagrodzonego w konkursie „Lektury w kadrze”, 

- wystąpienie p. Andrzeja Mosia – instruktora z KDK, 

-wręczenie nagrody zwycięzcom w/w konkursu, 

- wręczenie podziękowań sponsorom SDN 

 

 



PROGRAM SZKOLNEGO DNIA NAUKI – 24.05.2016R. (dla GRUPY I - Ia - 19, IIa - 7) 

Godzina  Miejsce  Rodzaj zajęć 

8.00-8.10 Górny hol - Spotkanie na górnym holu, przedstawienie programu dnia, 

przejście do wyznaczonych sal 

8.10 – 9.40 Sala 26 - Warsztaty chemiczne 

9.40-9.55 ------------------ - Przerwa  

9.55-11.25 Sala 28 Prezentacja projektów: 

- „Fantastyczne istoty mityczne w mitologii słowiańskiej” (op. 

p. Elżbieta Bielińska) 

- „Różnice w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie języka 

angielskiego” (op. p. Elżbieta Szabelska) 

- „Ciekawe doświadczenia chemiczne” (op. p. Anita 

Kucharczyk) 

- „Szkolne wspomnienia” (op. p .Lidia Kamińska) 

11.25-11.55 ----------------- - Przerwa obiadowa 

11.55 Sala 

gimnastyczna 

- Zbiórka, zajęcie miejsc 

12.00–13.30 Sala 

gimnastyczna 

- pokaz efektownych (wybuchowych) doświadczeń 

chemicznych, 

- występy uczniów (Wiktoria Kaczmarek kl.IIIa, Wojciech 

Intrys, Jakub Roszak, Filip Olejniczak, Bruno Bredow, Paweł 

Małas kl. Ia), 

- projekcja filmu nagrodzonego w konkursie „Lektury w 

kadrze”, 

- wystąpienie p. Andrzeja Mosia – instruktora z KDK, 

- wręczenie nagrody zwycięzcom w/w konkursu, 

- wręczenie podziękowań sponsorom SDN 

 

 

 

 

 



PROGRAM SZKOLNEGO DNIA NAUKI – 24.05.2016R. (dla GRUPY II - Ib – 19, IIa – 7) 

 

Godzina  Miejsce  Rodzaj zajęć 

8.00-8.10 Górny hol - Spotkanie na górnym holu, przedstawienie programu dnia, 

przejście do wyznaczonych sal 

8.10 – 9.40 Sala 30 - Warsztaty chemiczne 

9.40-9.55 ------------------ - Przerwa  

9.55-11.25 Sala 28 Prezentacja projektów: 

- „Fantastyczne istoty mityczne w mitologii słowiańskiej” (op. 

p. Elżbieta Bielińska) 

- „Różnice w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie języka 

angielskiego” (op. p. Elżbieta Szabelska) 

- „Ciekawe doświadczenia chemiczne” (op. p. Anita 

Kucharczyk) 

- „Szkolne wspomnienia” (op. p .Lidia Kamińska) 

11.25-11.55 ----------------- - Przerwa obiadowa 

11.55 Sala 

gimnastyczna 

- Zbiórka, zajęcie miejsc 

12.00–13.30 Sala 

gimnastyczna 

- pokaz efektownych (wybuchowych) doświadczeń 

chemicznych, 

- występy uczniów (Wiktoria Kaczmarek kl.IIIa, Wojciech 

Intrys, Jakub Roszak, Filip Olejniczak, Bruno Bredow, Paweł 

Małas kl. Ia), 

- projekcja filmu nagrodzonego w konkursie „Lektury w 

kadrze”, 

- wystąpienie p. Andrzeja Mosia – instruktora z KDK, 

- wręczenie nagrody zwycięzcom w/w konkursu, 

- wręczenie podziękowań sponsorom SDN 

 

 

 

 

 



PROGRAM SZKOLNEGO DNIA NAUKI – 24.05.2016R. (dla GRUPY III - IIb – 15, IIIa – 14) 

Godzina  Miejsce  Rodzaj zajęć 

8.00-8.10 Górny hol - Spotkanie na górnym holu, przedstawienie programu dnia, 

przejście do wyznaczonych sal 

8.10 – 9.40 Sala 28 Prezentacja projektów: 

- „Sławni chemicy” (op. p. Anita Kucharczyk) 

- „Rola nauki we współczesnym świecie” (op. p. Katarzyna 

Roszak-Markowska) 

- Człowiek w filmie dokumentalnym (op. p. Katarzyna 

Roszak-Markowska) 

- „Jak zorganizować wycieczkę szkolną? Warszawa – stolica 

Polski” (op. p. Agata Wiśniewska, p. Wioletta Dawicka) 

9.40-9.55 ------------------ - Przerwa  

9.55-11.25 Sala 26 - Warsztaty chemiczne 

11.25-11.55 ----------------- - Przerwa obiadowa 

11.55 Sala 

gimnastyczna 

- Zbiórka, zajęcie miejsc 

12.00–13.30 Sala 

gimnastyczna 

- pokaz efektownych (wybuchowych) doświadczeń 

chemicznych, 

- występy uczniów (Wiktoria Kaczmarek kl.IIIa, Wojciech 

Intrys, Jakub Roszak, Filip Olejniczak, Bruno Bredow, Paweł 

Małas kl. Ia), 

- projekcja filmu nagrodzonego w konkursie „Lektury w 

kadrze”, 

- wystąpienie p. Andrzeja Mosia – instruktora z KDK, 

- wręczenie nagrody zwycięzcom w/w konkursu, 

- wręczenie podziękowań sponsorom SDN 

 

 

 

 

 



PROGRAM SZKOLNEGO DNIA NAUKI – 24.05.2016R. (dla GRUPY IV - IIIs – 20, IIIb – 15) 

Godzina  Miejsce  Rodzaj zajęć 

8.00-8.10 Górny hol - Spotkanie na górnym holu, przedstawienie programu dnia, 

przejście do wyznaczonych sal 

8.10 – 9.40 Sala 28 Prezentacja projektów: 

- „Sławni chemicy” (op. p. Anita Kucharczyk) 

- „Rola nauki we współczesnym świecie” (op. p. Katarzyna 

Roszak-Markowska) 

- Człowiek w filmie dokumentalnym (op. p. Katarzyna Roszak-

Markowska) 

- „Jak zorganizować wycieczkę szkolną? Warszawa – stolica 

Polski” (op. p. Agata Wiśniewska, p. Wioletta Dawicka) 

9.40-9.55 ------------------ - Przerwa  

9.55-11.25 Sala 30 - Warsztaty chemiczne 

11.25-11.55 ----------------- - Przerwa obiadowa 

11.55 Sala 

gimnastyczna 

- Zbiórka, zajęcie miejsc 

12.00–13.30 Sala 

gimnastyczna 

- pokaz efektownych (wybuchowych) doświadczeń 

chemicznych, 

- występy uczniów (Wiktoria Kaczmarek kl.IIIa, Wojciech 

Intrys, Jakub Roszak, Filip Olejniczak, Bruno Bredow, Paweł 

Małas kl. Ia), 

- projekcja filmu nagrodzonego w konkursie „Lektury w 

kadrze”, 

- wystąpienie p. Andrzeja Mosia – instruktora z KDK, 

- wręczenie nagrody zwycięzcom w/w konkursu, 

- wręczenie podziękowań sponsorom SDN 

 

 

 

 

 


