
KALENDARZ  WARSZTATÓW  W RAMACH   VII  DNI  NAUKI  I  KULTURY 
Miesiąc  Wydarzenia 

Grudzień 
2013 r. 

10.12.2013r.  
 

1. Uroczysta inauguracja VII DNiK  
2. Konkurs plastyczny dla uczniów ZS zOI „Ja i mój zwierzak jesteśmy aktywni” 

17.12.2013r. 3. English is fun” – zabawy z tablicą interaktywną. 
4. The Miracle of the Poinsettia – warsztaty kreatywne z wykorzystaniem 
bibuły. 
5. Weihnachten – Boże Narodzenie w krajach niemieckojęzycznych  - 
warsztaty. 

Styczeń 
2014 r. 

15.01.2014r. 1. Internetowy Turniej Gry w Warcaby i Turniej Układania Kostki Rubika na 
czas – dla uczniów klas szóstych SP miasta Opola i uczniów PG1 .  

27.01.2014r. 2. Akademia Młodego Matematyka – warsztaty dla klas szóstych SP miasta 
Opola. 

8.01.2014r. 3. Warsztaty  przyrodnicze: 
- Chemia barw-barwy w chemii  
- Tajemnice biologiczne świata mikro. 

22.01.2014r. 3. Warsztaty  przyrodnicze: 
- Jak pokazać to czego nie widać?-tajemnicze ładunki. 
- Zróbmy sobie skałę! – warsztaty geologiczno – techniczne 

27.01.2014r. 4. Warsztaty recytatorskie „Pięknie mówić” dla uczniów klas szóstych. 

30.01.2014r. 5. Warsztaty dziennikarskie dla uczniów klas szóstych. 

22.01.2014r. 6. Austria bliżej – warsztaty we współpracy z Biblioteką Austriacką – dla 
uczniów PG1 i PSP25.   

24.01.2014r. 7. Organizacja spotkania świąteczno – noworocznego z udziałem kl. VI  
integracyjnej PSP 5. 

Luty 
2014 r. 

12.02.2014r. 1. „Logika i matematyka w umysł wnika”: 
- Układanki „Rusz głową”  
- Mój pierwszy robot „Lego Mindstorns” - warsztaty dla uczniów klas szóstych 
SP miasta Opola i uczniów PG1 . 

12.02.2014r. 2. Warsztaty przyrodnicze:  
- Niezwykłe możliwości światła. 
- Czy na Uranie jest uran? – odkrywanie tajemnic wszechświata. 

11.02.2014r. 3. Warsztaty ortograficzne „Nie taka gżegżółka straszna” dla uczniów klas 
szóstych. 

4.  Warsztaty historyczne „Bitwa morska” dla uczniów klas szóstych .  

18.02.2014r. 5. Akademia Football-u + Turniej piłki nożnej. 

Marzec 
2014 r. 

12.03.2014r. 1. „Zostań inżynierem – projektuj razem z nami” - warsztaty dla uczniów klas 
szóstych SP miasta Opola i uczniów PG1 – H.Kulpńska, A. Matyaszczuk  
 

12.03.2014r. 2. Warsztaty przyrodniczy: 
- Stałe i zmienne składniki powietrza 
- Tajemnice biologiczne świata makro. 

14.03.2014r. 3. Warsztaty teatralne „I Ty możesz być aktorem” dla uczniów klas szóstych. 

4. Warsztaty plastyczne „Sportowe pasje” dla uczniów klas szóstych . 

18.03.2014r. 6. Wspólnie odkrywamy kulturę Wielkiej Brytanii – podsumowanie projektu 
edukacyjnego zrealizowanego przez uczniów PG1 i PSP5. 

26.03.2014r. 7. Radzimy sobie ze stresem. Warsztaty relaksacyjne. 

 


