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WIELKI HAPPENING EDUKACYJNY W SŁOWACKIM

W sobotę 9 kwietnia 2016 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Słowackiego w Kielcach odbył się Wielki Happening Edukacyjny
przygotowany przez uczniów i nauczycieli Słowaka, a skierowany do uczniów
gimnazjów.

Uczniowie VI LO pod dowództwem przewodniczącego samorządu

szkolnego Macieja Janika i szkolnej maskotki Króla Juliusza witali tłumnie
przybyłych gimnazjalistów. Liczba gości, która przekroczyła 900 osób, przerosła
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Licealiści przejęli w sobotę rolę gospodarzy
szkoły, przygotowali dla młodszych kolegów wiele ciekawych atrakcji. Do dyspozycji
gości

były

stoiska

informacyjne

dotyczące

Programu

DSD

i

Matury

Międzynarodowej, prezentowano koła zainteresowań (m.in. drużyny brydżowej, mini
przedsiębiorstwa, teatr szkolny, koło fotograficzne, grupa rekonstrukcyjna).
Uczniowie

Słowaka

przygotowali

ciekawe

zajęcia

z

języka

angielskiego,

niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego. VI LO to szkoła promująca
zdrowie, nie zabrakło więc czegoś dla ciała – uroda a odżywianie, czas na zdrowie –
stoisko informacyjne, „woda źródłem życia”, multimedialna książka kucharska.
Uczniowie wykonywali też doświadczenia chemiczne dotyczące reakcji egzo- i
endoenergetycznych, którym towarzyszyły ciekawe efekty wizualne. Gimnazjaliści
samodzielnie wykonywali doświadczenia w mikroskali.
Prezentowały się również klasy medyczne – uczniowie dzielili się doświadczeniami z
praktyk w szpitaliku dziecięcym. Drużyna sanitarna przeprowadzała pokazy
udzielania pierwszej pomocy.

Historia i wos zaproponowały prezentacje modeli i pamiątek związanych z historią
XIX i XX wieku oraz przedstawienie dotyczące zagadnienia zimnej wojny
poświęcone konferencji w Jałcie.
Fizyka tymczasem zaprezentowała gry i zabawki pokazujące prawa natury w
zaskakującym ujęciu. Klasa z maturą międzynarodową zaprezentowała hologram i
dyskotekę dla cieczy nieniutonowskiej. Goście z gimnazjów obejrzeli też prezentację
koła turystycznego Autsajder. Uczniowie wzięli udział w zajęciach artystycznych,
spróbowali swoich sił w karaoke, wzięli udział w quizach i mogli wygrać nagrody
wyprodukowane przez szkolne miniprzedsiebiorstwa oraz skorzystali z mnóstwa
innych ciekawych propozycji, np. miniwarsztatów dekoracji toreb. To była wspaniała
zabawa połączona z nauką.
„Jestem dumna z naszych uczniów, wiedzą i umieją bardzo dużo, potrafią się też
swoją wiedzą podzielić. Sprawdzili się w 100% jako gospodarze. Mam wrażenie, że
uczniowie gimnazjów, którzy nas odwiedzili, byli bardzo zadowoleni z trzech godzin
nauki na wesoło” Renata Walęcka, dyrektor VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach.

