DRODZY
GIMNAZJALIŚCI
SERDECZNIE ZAPRASZAM
NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

24 marca 2018 r.
godz. 1000–1400
w pracowniach ogólnokształcących będziecie mieć okazję
• spotkać się z fizyką bez tajemnic,
• zobaczyć zakamarki świata mikro podczas zajęć mikroskopowych
• odbyć wirtualne podróże do Włoch, Irlandii i Niemiec, przy czarnej kawie oraz herbatce i angielskich
ciasteczkach; przekonać się, że kluczem do rzeczywistych podróży jest znajomość języków obcych
• wziąć udział w matematycznych zmaganiach – grach i łamigłówkach logicznych
• uczestniczyć w turnieju gier planszowych (SCYTHE, BrainBox , Scrabble)…
• sprawdzić swoje umiejętności w Escape Room-ie
w pracowniach specjalistycznych i informatycznych będziecie mogli
• uczestniczyć w grach sieciowych League of Legends i Counter-Strike: Global Offensive,
• poznać, jak działa minikomputer Raspberry Pi, nauczyć się, jak ożywiać strony internetowe
• pracować w programie Adobe Photoshop na komputerach MacMini
• zobaczyć, że każdy dom może być inteligentny
• uczestniczyć w wojnie prądów – rozstrzygnąć odwieczny dylemat: prąd stały czy zmienny ?
• przekonać się na pokazie układów pneumatycznych, że powietrze służy nie tylko do oddychania
• przekonać robota, by spełnił Twoje życzenia – zaprogramować robota UR3
• projektować i drukować w 3D
• wziąć udział w zabawach z wysokim napięciem, dowiedzieć się, jak działa miecz świetlny
• dowiedzieć się, jak wirtualne maszyny komunikują się ze światem rzeczywistym
zapraszamy także do udziału w różnych formach rekreacji na zajęciach wychowania fizycznego
Będziecie mogli także uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naboru do:

Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli
zawody: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej

V Liceum Ogólnokształcącego im Nikoli Tesli
Proponujemy również spotkania z uczniami, którzy postarają się przekonać Was, że warto się uczyć
w SZKOLE TESLI.

U nas dobrze spędzicie sobotnie przedpołudnie

zapraszam w imieniu uczniów i nauczycieli
Krystian Biadacz
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