
                                                                                                                                                                                  

 

 

WIELKI PIKNIK EDUKACYJNY W SŁOWAKU 

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY  

 W sobotę 6 kwietnia 2019r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza 

Słowackiego w Kielcach odbędzie się Dzień Otwartej Szkoły dla Uczniów Szkół 

Gimnazjalnych oraz Szkół Podstawowych, czyli Wielki Piknik Edukacyjny w Słowackim.  

 Od godz. 10.00 do 13.00 zapraszamy  chętnych do wzięcia udziału w wielu ciekawych 

inicjatywach. Gwarantujemy mile spędzony czas i wiele atrakcji. 

Do dyspozycji naszych gości będą stoiska informacyjne: 

 informacja na temat zasad rekrutacji do VI LO, profile klas, przedmioty punktowane; 

 program DSD i Matury Międzynarodowej (spotkanie z absolwentami IB), koła 

zainteresowań (m.in. mini przedsiębiorstwo, teatr szkolny, koło fotograficzne); 

 oferta językowa – języki angielski (angielski medyczny i biznesowy), niemiecki, 

hiszpański, francuski, rosyjski; 

 klasy medyczne – prezentacja doświadczeń z praktyk w szpitaliku dziecięcym - 

„Dobre praktyki w naszej szkole- na oddziałach pediatrycznych WSZ i u 

stomatologa"; "Woda źródłem życia", "DNA- życie ukryte w helisie"- pokazy             

i warsztaty, doświadczenia chemiczne, reakcje redoks; 

 pokaz drużyny sanitarnej - resuscytacja krążeniowo-oddechowa: pokazy  i możliwość 

ćwiczeń na fantomach z użyciem defibrylatora; 

 historia, wos, geografia –prezentacja współpracy VI LO ze środowiskami kresowymi 

oraz z IPN, sukcesy w olimpiadach,  koło turystyczne Autsajder, grupa 

rekonstrukcyjna; 

 fizyka, matematyka – mobilne planetarium, prezentacja „matematyka w VI LO, 

Liczba Π”, fizyka w medycynie , pokaz prac konkursowych- czyli efekty projektu 

„Gry i zabawki fizyczne”; 

 informatyka - prezentacja programu edukacyjnego „Zaprogramuj swoją przyszłość”, 

spotkanie z przedstawicielami Transition Technologies; 
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 sport – prezentacja osiągnięć sportowych – Słowacki to szkoła wielokrotnie 

wyróżniana tytułem ”Najbardziej usportowiona szkoła Kielc”, turniej piłki siatkowej; 

 biblioteka - prezentacja multimedialna o działalności biblioteki, bookcrossing dla 

gimnazjalistów, wystawa prac z konkursów bibliotecznych; 

 projekty międzynarodowe w VI LO - projekt Erasmus plus, międzynarodowe 

stypendia językowe,  projekt Instytutu Goethego „Das Bild der Anderen” –wymiany 

międzynarodowe z Hiszpanią, Niemcami; projekty:  Europejska Komunikacja 

Poprzez Kulturę z uczniami z Heschel High School, edukacyjne wycieczki  

przedmiotowe do Berlina, Wiednia  i do Budapesztu, Projekt międzynarodowy                  

z  Гімназія "Гармонія" - Tarnopol (Ukraina) oraz wiele innych. 

Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach sportowych, zapoznać się z historią                           

i osiągnięciami naszej szkoły oraz z  księgozbiorem biblioteki, poznać nauczycieli i uczniów, 

zapoznać się z ofertą i profilami szkoły. 

 

Stoiska dla naszych gości będą otwarte w godz. 10.00 – 13.00. 

Wspaniała zabawa gwarantowana. Zapraszamy  

 

– Społeczność Słowaka 


