Zaproszenie na Dni Otwarte – LEKCJE OTWARTE
Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjów
na LEKCJE OTWARTE w VI LO im. J. Korczka w Sosnowcu,
które odbędą się w dniach 23 kwietnia 2018 roku-25 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek- środa)
przy ul. Czeladzkiej 58 (stary budynek liceum).
W programie poznanie grona pedagogicznego, przyszłych wychowawców oraz poszerzenie
wiedzy z wybranych przedmiotów.

Dyrekcja szkoły
mgr Marek Wiewiórowski
mgr Joanna Napora- Ćmachowska
przyszli wychowawcy klas pierwszych
Grono Pedagogiczne
VI L0 im. J. Korczaka w Sosnowcu
Harmonogram zajęć otwartych pt. „ Lekcje dla gimnazjalistów”
data/godziny

sala ilość
uczniów

nauczyciel

przedmiot

temat

dr Sławomir
Witkowski

historia

Antysemityzm w kulturze s.29 max 30
europejskiej ze
szczególnym
uwzględnieniem kultury
polskiej.

mgr Grzegorz
Szewczyk

WOS

Mowa ciała.

10.40-11.25

wicedyrektor
mgr Joanna
Napora- Ćmachowska

Nowoczesne
edukacja
dziennikarska dziennikarstwo. Praca
z mikrofonem i green
screenem.

11.45-12.30

mgr Dorota
Reder

geografia

Zróżnicowanie rasowe,
s.41 max 30
językowe
i religijne ludności świata.

10.40-11.25

mgr Małgorzata
Korżak

chemia

Chemia w kolorze.

11.45-12.30

mgr Justyna

biologia

Organizm człowieka jako s.32 max 30

23 .04. 2018 r.
poniedziałek

8.50-9.35

9.45-10.30

s.45 max 30
s.45 max20

24 .04.2018 r.
wtorek
s.15 max 30

Powałka

skomplikowana fabryka.

25.04.2018 r.
środa
9.45-10.30

10.40-12.30
zajęcia
odbywają się
rotacyjnie po
20 minut
i mają ten sam
motyw
przewodni

12.50- 12.35

13.40-14.25

mgr Katarzyna
Gawinkowska
mgr Joanna
Tracz- Koba

matematyka
z elementami
języka
angielskiego

Magia liczb.

s.39 max 30

mgr Joanna
Tracz- Koba/
mgr Anna
Żychowicz- Łosiewicz

język
angielski

Podróże i kulinaria.

s.41 max 20

mgr Katarzyna
Pluta

język
niemiecki

Podróże i kulinaria.

s.30 max 20

mgr Joanna
język
Szymik – Kurach francuski

Podróże i kulinaria.

s.16 max 20

mgr Anna Derej

język włoski

Podróże i kulinaria.

s.84 max 20

Chris Jones

zajęcia
z native
speakerem

Studenci/
W kręgu
doktoranci
kultur
z Katedry
i języków
Międzynarodo
świata
-wych Studiów
Polskich UŚ
w Katowicach
oraz Centrum
Języka i Kultury
Chińskiej

s.41 max 20

s.31 max 20

