
Grudzień 2O22 
w Piętnastce -

 
nasze działania



Dzięki wsparciu Unicef, w naszej
szkole powstała świetlica dla uczniów  
-  już odbyły się w niej warsztaty
artystyczne – malowanie ubrań
farbami akrylowymi

W dniach 12-21.12.2O22 odbyły się  
 próbne matury CKE w klasach
czwartych

Życie szkoły

 
 



 Debata na temat wielokulturowości
w ramach Forum Dyskusyjnego
Młodzieży Wrocławia - młodzież z
klas przygotowawczych 

III Dolnośląski Kongres Młodzieży w
Międzykulturowym Centrum
Konferencyjnym w Krzyżowej - udział
młodzieży klas przygotowawczych w
panelu dyskusyjnym

Wielokulturowość



Udział w wernisażu wystawy
''Emphatic Design vol. 4'' w galerii
"Sztuka na miejscu" we
wrocławskiej ASP - uczniowie klas
przygotowawczych 

Zajęcia plastyczne w  klasach
przygotowawczych - tworzenie
kompozycji świątecznych

Współpraca z Unicef
 

 
 

 
 
 



Kiermasz pysznych wypieków koła
psychologii - zbiórka dla fundacji
,,Zobacz mnie”, zajmującej się
dziećmi niepełnosprawnymi 

Spotkanie z seniorami w Domu
Pomocy Społecznej. Uczniowie koła
psychologii wspólnie zdobili
świąteczne pierniki i nawiązywali
kontakty

Klasa 4c kolejny już raz,
przygotowała Szlachetną Paczkę 

 
Pomagamy

 



Konkurs Matematyczny KOMA, do
finału konkursu zakwalifikowało się
3 uczniów naszej szkoły : Jakub z 3a
oraz Mateusz i Kacper z 2a

Etap międzyszkolny „XVI
Ogólnopolskiej Olimpiady
Przedmiotowej im. mjr. Marka
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego. O Niepodległość i
Granice Rzeczpospolitej 1887–
1922”

 
Konkursy i olimpiady

 

 



Olimpiada Znajomości Afryki,        
 2 uczniów zakwalifikowało się do
etapu wojewódzkiego - Kacper z
3d i Bartłomiej z 4d

Uczniowie klasy 1 g otrzymali
Certyfikaty TOEFL

 

 

 
 



Zawody w Międzyszkolnej Lidze
Strzeleckiej, po trzech rundach nasza
reprezentacja zajmuje 2 miejsce

Reprezentacja naszej szkoły wzięła
udział w turnieju OMW ULTIMATE
FRISBEE 2O22/2O23. Nasza
drużyna zajęła drugie miejsce

Sport
 

 



Zajęcia nt. zaburzeń odżywiania,
teorię wzbogaciły fragmenty z książki
K. Otwinowskiej "Dieta (nie) życia"

O tradycjach związanych ze świętami
Bożego Narodzenia - wystawa
książek i lekcja w klasach
przygotowawczych

Dzień Praw Człowieka - wystawa
książek oraz lekcje o łamaniu praw
człowieka na podstawie książek W.
Tochmana "Dzisiaj narysujemy
śmierć" oraz C. Łazarewicza "Żeby
nie było śladów"

konkurs na najpiękniejszą kartkę
świąteczną, 1 miejsce zajęła Veronika  
z kl. 2pc

 
Biblioteka

 



Kino Nowe Horyzonty w ramach
kampanii "Wrocław bez przemocy" 
 seans filmowy oraz warsztaty
prowadzone przez psychologów pt.:
"Laboratorium emocji" - kl.1 b

DCF - warsztaty psychologiczne, w
oparciu o film pt. "Lady Bird" - kl. 3c,
2c i 2cc

Warsztaty z technik szybkiej nauki
przeprowadzone przez Fundację
,,Szkoła 2.O"  dla uczniów 1c i 3c

 
Nauka nie tylko w szkolnych

murach

    Edukacja psychologiczna:



Edukacja filmowa:                         
 DCF- historia filmu- Nowa Fala-
projekcja filmu "Do utraty tchu" -   
 kl. 1f, 1d                                                   
DCF -  Warsztaty "Dźwięk w filmie" 
 - kl. 2d

Biblioteka Dolnośląska - lekcja na
temat kultury polskiej i jej rozwoju -
kl. 2cc

Pawilon Czterech Kopuł - lekcja
muzealna oraz warsztaty kolażu - 
 kl. 2b

Nauka nie tylko w szkolnych
murach

 

     Lekcje w muzeum:



Architektura średniowiecza i wystawa
S. Dali w Ratuszu - kl. 1b

"Wrocław za czasów PRL-u" wystawa
w Pałacu Królewskim -  kl. 3e

Adam Mickiewicz, romantyzm i "Pan
Tadeusz" w Muzeum Pana Tadeusza
- kl. 1pb

 
Nauka nie tylko w szkolnych 

murach

 



 Zajęcia z sędziami z Iustitia z
zakresu prawa rodzinnego,
karnego, cywilnego w  klasach 4c,
4d i 4f 

SWPS w ramach Konkursu
Krasomówczego uczniowie klasy
3b wysłuchali mów końcowych
adwokatów, oskarżycieli i
prokuratorów 

 
 
 

Nauka nie tylko w szkolnych 
murach

https://pl-pl.facebook.com/people/Iustitia-Oddzia%C5%82-we-Wroc%C5%82awiu/100069953198462/?__cft__[0]=AZUHuTjjul52trlEwe_5TAOE0CM_KJf5QUVypt03V5fHdv7M7Z4CnXrDQ6rh5NO90cQRfjwRSm_kNV03Q-pPggunBoA_EsNMpl1MUBvoExH6hW3Hb_kgcVmHT7q0NMZriF9pNbKdFNOyBcKvEQvDMPm9le1ws8z6Ow33DMZSqzggLCsnf7SiVcyqG8533kiZ2GxPQUIPnuMnIBDuI9WD9Wu9&__tn__=-]K-R


 

Uwaga
Jesteśmy otwarci na inicjatywy

zgłaszane przez Uczniów i
Rodziców

Wszystkie ważne wydarzenia 
relacjonujemy na naszym

szkolnym FB

 


