DZIEŃ OTWARTY W GDYŃSKIEJ TRÓJCE
9 kwietnia 2016 r.
GODZINY
9.00-10.00

10.00-11.00

godz. 9.00 – 13.00

AULA
Zespół muzyczny
Personal Project

SALE / HOL/AULA

Spotkanie kandydatów do gimnazjum
z Dyrektorem szkoły

EGZAMIN PRÓBNY Z J.ANGIELSKIEGO
DO GIMNAZJUM I LICEUM

Zespół muzyczny
Odyseja Umysłu
Spotkanie kandydatów do liceum
z Dyrektorem szkoły

LEKCJE OTWARTE

RÓŻNE WYSTAWY I IMPREZY, m.in.:
wystawa plastyczna prac IB,
stoiska informacyjne,
zespoły muzyczne,
rozgrywki sportowe,
loteria fantowa,
kawiarenka.

punkt informacyjny III LO – przy sekretariacie
punkt informacyjny Gimnazjum nr 24 – hol gimnazjum
punkt informacyjny „Stowarzyszenia Absolwentów Gdyńskiej Trójki” – sala 17
punkt informacyjny klas "mat-inf, mat-fiz, mat-olimp" liceum – przy sali 2
punkt informacyjny „Odysei Umysłu” – w sali 8
punkt informacyjny klas "biol-chem" liceum – przy sali 7a
punkt informacyjny klas "ib" i wystawa CAS – pierwsza wnęka
punkt informacyjny klas "hum" liceum – druga wnęka
stoisko frankofońskie – druga wnęka
punkt informacyjny Ośrodka Alliance Francaise – przy sali 16
punkt informacyjny „MYP" – sala 21
stoisko "czekoladowe" - Światowy Dzień Czekolady – przy sali 16
stoisko „Bractwa Poszukiwaczy Pereł” – hol naprzeciw drugiej wnęki
stoisko Szkolnego Klubu Turystycznego „ Wyrypiarze” – hol naprzeciw drugiej wnęki
punkt informacyjny klas „ekonom” liceum – trzecia wnęka
stoiska młodzieżowych mini-przedsiębiorstw – hol naprzeciwko trzeciej wnęki
punkt informacyjny Model United Nations – trzecia wnęka
punkt informacyjny Olimpiady Informatycznej i Stowarzyszenia „Talent” – przy sali 17
wystawa prac plastycznych – aula
kiermasz książek – hol przy sali 8
punkt informacyjny internatu – hol gimnazjum
punkt informacyjny klas"m", "b" gimnazjum – hol gimnazjum
zajęcia sportowe – sala gimnastyczna i siłownia
punkt informacyjny w-f – hol przy sali 24
radiowęzeł – przy sali 24
prezentacja Projektu "12/4/2" , wystawa fotografii – hol główny

PRZEDMIOT
biblioteka

SALA
biblioteka

POZIOM LEKCJE OTWARTE, WARSZTATY, PREZENTACJE
"Bookcrossing", zwiedzanie biblioteki.

GODZINA
9.00-13.00

biologia

6

L

Wykrywanie DNA z owoców, mierzenie intensywności fotosyntezy,
sekcja dżdźownic.

9.00- 13.00

biologia

4

L

Izolacja barwników fotosynetycznych, mikroskopowanie.

9.00 - 11.00

chemia

5

G, L

Ciekawe pokazy, eksperymenty w laboratorium chemicznym.

9.00-13.00

czytelnia

czytelnia

Wystawa kronik szkolnych i dokumentów z życia szkoły.

9.00-13.00

fizyka

2

G, L

Ciekawe doświadczenia fizyczne.

9.00-13.00

historia

11

G

Ze sztuką przez wieki.

11.00-12.00

historia, wos

9

L

Warsztaty z wiedzy o społeczeństwie (w j. angielskim).
Warsztaty z wiedzy o społeczeństwie (w j. angielskim).
Warsztaty z historii.
Warsztaty z historii.

9.00-9.30
9.30-10.00
11.00-11.30
11.30-12.00

ib

"kotłownia"

G, L

Wystawa prac plastycznych ib (matury międzynarodowej).

9.00-13.00

ib

10A

L

Konsultacje z koordynatorem ib (matury międzynarodowej).

11.00-12.00

informatyka

22

G

10.00-11.00
12.00-13.00

informatyka

22

L

język angielski

G

język angielski

4G, 5G, 7G,
10G, 12G
8G

L

Lekcja otwarta z informatyki. Omówienie specyfiki nauczania
informatyki w klasach matematycznych dla RODZICÓW i KANDYDATÓW
do klasy 1 matematycznej w gimnazjum. Informacje indywidualne.
Lekcja otwarta z informatyki. Omówienie specyfiki nauczania
informatyki w klasach matematycznych dla RODZICÓW i KANDYDATÓW
do klasy 1 mat-inf. liceum. Informacje indywidualne.
Próbny sprawdzian szczególnych uzdolnień z języka angielskiego do
gimnazjum – ustny z elementami pisemnego.
Próbny sprawdzian szczególnych uzdolnień z języka angielskiego do
liceum (klasy dwujęzyczne) - elementy egzaminu pisemnego.

język niemiecki

10A

G

"Ticket nach Berlin" - ćwiczenia receptywno-reproduktywne
z wykorzystaniem technik multimedialnych.

11.00-11.45

język polski

10

L

Analiza dzieła malarskiego na języku polskim.

9.00-10.00

język polski

19

G

Analiza dzieła literackiego.

12.00-13.00

język polski
język polski

10
12

G, L
L

,,Makbet" W. Szekpira - warsztaty dramowe.
Język filmu.

11.00-13.00
9.00-10.00

11.00-12.00
12.00-13.00
10.00-13.00
9.00-13.00

język polski

12

G

"Ze sztuki na sztukę" (zadania twórcze w gimnazjum).

10.00-11.00

język polski

24

L

Teatralne i filmowe realizacje dzieł Szekspira.
Warsztaty humanistyczne.

9.00-11.00

języki obce

16

G, L

Prezentacje multimedialne związane ze Światowym Dniem Czekolady.

9.00- 11.00

koło filmowe

23

G, L

Próba z aktorami. Próba techniczna, przygotowania do kręcenia filmu.

8.30-11.00

matematyka

7

G

Zagadnienia i ciekawostki konkursowe dla gimnazjalistÓw.

10.00-11.30

matematyka

14

L

9.30-10.30

matematyka

14

G, L

Zdajesz egzamin z matematyki do kl.2ib? Zapoznaj się z przykładami
zadań - próbny test.
Warsztat otwarty z programem Cabri.

matematyka
matematyka

15
15

G
G

Różne rodzaje powierzchni.
Lekcja otwarta: Parkietaż-mozaiki w Andaluzji.

10.00-11.00
11.00-11.30

matematyka

16

L

Lekcje otwarte z tablicą multimedialną.

11.00-12.00

matematyka

14A

G

Tajemnicza złota liczba.

10.00-11.00

Odyseja Umysłu

8

G, L

Odyseja Umysłu.

9.00-13.00

pedagog, psycholog

gabinet
pedagoga

Informacje. Konsultacje. Możliwość przeprowadzenia testu preferencji
zawodowych.

9.00-13.00

11.30 -12.15

Personal Project MYP 21

G, L

Prezentacje Personal Project - informacje dotyczące klas MYP.

10.00-13.00

plastyka

29g

G, L

"Po co sztuka...? - otwarte warsztaty plastyczne".

12.00-13.00

ratownictwo

20

G, L

Zajęcia otwarte - ratownictwo medyczne.

10.00-12.00

robotyka

26

G, L

Roboty - prezentacje.

9.00-13.00

SAGT

17

G, L

Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki (SAGT)

9.00-13.00

Szkolny Klub Debat

13

L

Debata Oksfordzka w języku angielskim: "Przyjmowanie uchodźców to
nasz moralny i polityczny obowiązek".

11.00-13.00

w-f

sala gimn.

G, L

Mecz siatkówki.

9.00-11.00

w-f

sala gimn.

G,L

Mecz koszykówki.

11.00-13.00

w-f

siłownia

G, L

Prezentacja siłowni szkolnej.

9.00-13.00

