
WARSZTATY CHEMICZNE 
W WYJĄTKOWYM LABORATORIUM!

8 MARCA 2020 ROKU (piątek) 10.00 - 13.00

Z A P R O S Z E N I E

Zapraszamy uczniów klas 8 szkoły podstawowej wraz z nauczycielami na warsztaty w labo-
ratorium chemicznym pt. „Naukowo i wybuchowo”.

Udział w  warsztatach pozwoli lepsze zrozumienie wiedzy chemicznej i  nabycie nowych 
umiejętności. Zapewniamy naukę i silne wrażenia. Będą efekty świetlne i dźwiękowe. Nowa 
podstawa programowa w liceach i technikach wymaga umiejętności praktycznych – formu-
łowania obserwacji i wniosków. Trudno jest nauczyć się chemii tylko przy tablicy i z pod-
ręcznika, bo to nauka doświadczalna. Nasza szkoła ma wspaniałe wyposażenie labora-
torium i pozwala na wykonanie ciekawych doświadczeń. Nasi nauczyciele w interesujący 
sposób pokażą wam tajniki chemii, które otwierają drzwi na wiele wyższych uczelni.

sekretariat: 74/843 26 07www.ceramik-szczawno.pl

OD 2 DO 27 MARCA 

w każdy wtorek 8.00 - 10.15 
  11.45 - 15.00

w każdy czwartek 11.45 - 15.00

w każdy piątek  8.00 - 9.35  
  10.45 - 14.00

Prosimy o umawianie się na poszczególne 
terminy grup maksymalnie 20-osobowych



WARSZTATY MALARSKIE
„PORTRET TWOJEJ DUSZY”

 WSPÓŁCZESNY PORTRET NA DESCE
03.03.2020 r. oraz 17.03.2020 r. (godz. 9.00-14.00) - wtorki / sala nr 25

05.03.2020 r. oraz 19.03.2020 r. (godz. 8.30-10.30) - czwartki / sala nr 25
Proszę o wcześniejsze umawianie się na warsztaty na poszczególne terminy

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów wykazujących zainteresowanie plastyką na zaję-
cia malarskie związane z wyrażaniem nastroju i stanów emocjonalnych - wizualną projekcją 
wewnętrznych przeżyć.
Głównym zagadnieniem działań plastycznych będzie wykonanie współczesnego portretu  
na desce techniką temperową, akrylową.
Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela zajęć artystycznych - Beatę Wilczewską.
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Szkoła nie korzysta z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, wniosek o przyjęcie 
do szkoły dostępny jest na stronie www szkoły, w sekretariacie i w niniejszej publikacji.

REKRUTACJA
577 950 301

mail: ceramikrekrutacja@wp.pl

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Kolejowa 2

58-310 Szczawno-Zdrój
tel./fax 74 843 26 07

ceramikszczawno@wp.pl

ZAPRASZAMY NA

24 kwietnia 2020 roku 
od godziny 9.00

DZIEŃ
OTWARTYCH 

DRZWI


