PROGRAM DNIA OTWARTEGO
W
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH
PASJA

NAUKA

JĘZYKI
WOLONTARIAT

KREATYWNOŚĆ

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
SOBOTA 6 KWIETNIA 2019
10.00 – 13.00

OFERTA SZKOŁY, REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH:
10.00 – 10.15 – dolna sala gimnastyczna
 powitanie gości (dyrektor szkoły dr Jacek Pruciak)
 informacja o oddziałach planowanych w roku szkolnym 2019/2020
 powitanie przewodniczącego Rady Młodzieżowej II LO
10.00-13.00 – hall na parterze
 podstawowe informacje
 przewodnicy czekający na gości
10.00-13.00 – hall na I piętrze
 punkt informacyjny dotyczący rekrutacji
 punkty informacyjne klas (profile, punkty, rozszerzenia)
 stanowisko Rady Młodzieżowej II LO

POKAZY W PRACOWNIACH:
W każdej pracowni można porozmawiać
z nauczycielami danego przedmiotu i uczniami.

III i II PIĘTRO
Sala 42 – pracownia informatyczna
(mgr Henryk Szantula)

warsztaty grafiki 3D i druku 3D

programowanie robotów

salon gier
Sala 21 – pracownia geograficzna
(mgr Katarzyna Obrochta)

quiz geologiczny: Rozpoznaj skały i minerały!

prezentacja skamieniałości: Jak powstaje skamieniałość?
Sale 23 – pracownia historyczna
(mgr Anna Ptaszyńska-Zaród, mgr Anna Richter)

konkurs historyczny

prezentacja – jak wygląda nauka historii i WOS w II LO?

informacje o konkursach i olimpiadach przedmiotowych
Sala 25 – pracownia języka angielskiego
(mgr D. Grochal, mgr M. Kubica, mgr K. Pytlik, mgr A. Siurda,
mgr J. Sozańska, mgr M. Wilk)

prezentacja – udział II LO w projektach międzynarodowych
(wyjazdy, warsztaty, konferencje - UNESCO, ERASMUS, AIESEC)

quizy językowe

prezentacja Szkolnego Klubu Europejskiego EPSILON
Sala 30 i 31 – pracowni3 polonistyczne
(mgr Krystyna Sojka, mgr Elżbieta Januszkiewicz)

olimpiady humanistyczne i szkolne konkursy literackie – w czym możesz
brać udział, będąc uczniem II LO, nauka na poziomie rozszerzonym

I PIĘTRO
Sala 11 i 12 – pracownie biologiczne
(mgr Lidia Krzemień, mgr Katarzyna Kostorz, dr Jolanta Mol, dr Danuta
Nabiałkowska)

doświadczenia biologiczne,

przygotowanie preparatów mikroskopowych,

prezentacja hodowli prowadzonych przez uczniów,

quizy biologiczne,

kącik medyczny,

kącik anatomiczny,

wystawa owadów,

prezentacja multimedialna o biol-chemach

Sala 13 – 11.00 pracownia języka hiszpańskiego
(mgr A. Grzyśka, mgr J. Mazurek, mgr P. Zieliński, mgr A. Jerzyk)





Dlaczego warto uczyć się w klasie dwujęzycznej z językiem
hiszpańskim? - prezentacja Biura Radcy ds. Edukacji
Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce.
 Prezentacja osiągnięć uczniów klas dwujęzycznych – m. in. słów
kilka o teatrze hiszpańskim i Ogólnopolskim Konkursie Filmów
Krótkometrażowych w Języku Hiszpańskim.
Przyjdź i posłuchaj, co mówią uczniowie naszych klas dwujęzycznych! - pokaz filmu
wyreżyserowanego przez uczniów sekcji dwujęzycznej.
Poczęstunek przygotowany przez klasę 2h.

Sala 15G – WORLD CAFE
(mgr Elżbieta Indyka, mgr Izabela Kornak-Zaleska)
 prezentacja projektu Szkoła Humanitarna
Sala 16 – pracownia chemiczna 11.00 – 12.00
(mgr Jolanta Jutrzonka, dr Małgorzata Matyja, mgr Iwona Sitko)
 warsztaty eksperymentalne: chemia w kuchni
 doświadczenia chemiczne
 prezentacja pracowni naukowej
 specjalność Konopnickiej: „ogniste węże”
Sala 16G – pracownia informatyczna
(mgr Agata Kosińska)
 pokaz prezentacji medialnych uczniów
Sala 17 i 18 – pracownia fizyczna
(mgr Natalia Ziółkowska)
 Nie wierz przesądom i baśniom – zasady fizyki wszystko Ci wyjaśnią!
 doświadczenia fizyczne, pokazy naukowe
 prezentacja Międzyszkolnego Koła Miłośników Astronomii Zodiak
Sale 19 i 20– pracownie matematyczne
(mgr Izabela Czaja, mgr Iwona Kowalska, mgr Anastazja Nędzi)
 prezentacje matematyczne uczniów

PARTER
Sala 4 – pracownia języka niemieckiego
(mgr Ewa Staniec)
 konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
 konwersacje w języku niemieckim
 informacje o nauczaniu języka niemieckiego w II LO
Sala 5 – biblioteka szkolna
(mgr Beata Skwara)
 prezentacja zbiorów biblioteki
 prezentacja kronik szkolnych i publikacji wydanych przez szkołę
 informacja o Olimpiadzie Artystycznej i zajęciach z historii sztuki
 zajęcia dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego

Sala 7G – pracownia historyczna
(mgr Katarzyna Marek)
 Wystawa poświęcona Żołnierzom niezłomnym oraz prezentacja filmów: Tylko
ja jedna umrę, Śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego, Pseudonim Anoda.
Sala 8G – pracownia polonistyczna
(mgr Beata Mazar)
 prezentacje uczniów - Realizacja wybranych motywów literackich w różnych
tekstach kultury
Sala 11G – pracownia katechetyczna
(mgr Krzysztof Szewerda)
 ekspozycja prac, pokaz filmów i przedstawienie działalności wolontaryjnej w
środowisku lokalnym
Sala 12G – pracownia nauk społecznych
(mgr Grażyna Paździorek)
 wystawa numizmatyczna w ramach Wiedzy Ekonomicznej
 prezentacja prac uczniów z projektu edukacja obywatelska
Gabinet pedagoga szkoły
(mgr Agnieszka Bujak-Zajdler)
 zajęcia kreatywnego myślenia

SPORT W KONOPNICKIEJ:
11.45-11.55 –
gimnastyczna)

BELGIJKA

DLA

WSZYTSKICH

(boisko

lub

dolna sala gimnastyczna (lub boisko szkolne):
10.30-11.30 – piłka siatkowa (mgr Joanna Ryglewska)
12.00-13.00 – polonez (mgr Paweł Didkowski)
górna sala gimnastyczna:
10.30 – 11.15 – aerobik (dr Agnieszka Litwińska-Pruciak)
11.30-13.00 – koszykówka 3x3 (mgr Dominika Chacuś)
sala gimnastyczna A
10.00-13.00 – piłka siatkowa (mgr Joanna Morys)
pływalnia:
11.30-12.15 – zajęcia z pływania (dr Agnieszka Litwińska-Pruciak)
siłownia:
 prezentacja sali ćwiczeń

Wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych
nauką w naszej szkole oprowadzać będą nasi
uczniowie posługujący się identyfikatorem z
logo II LO:

dolna

sala

