
9 czerwca 2022 od godzin porannych młodzież naszego Liceum pracowała metodą projektu z 
okazji Festiwalu Nauki.  Pragniemy, by wpisał się on w tradycję szkoły. Celem tego 
przedsięwzięcia jest pokazanie, że nauka jest przyjemna i ważna, że uczymy się dla siebie i 
uczymy się siebie i że proces ten trwa ustawicznie. Dziś uczniowie mieli okazję sprawdzić się 
w naukach ścisłych i humanistycznych, a także wykazać się kompetencjami informatyczno 
technologicznymi, pracy w grupie, współpracy, artystycznymi. Nauczyciele z kolei, mieli 
okazję oddać stery w ręce uczniów, obserwować i podziwiać ich kreatywność, zaangażowanie 
i radość z nauki. Dla uczniów, okazuje się, także było to cenne doświadczenie. 

 
Śledźcie nasze relacje z tego dnia w mediach społecznościowych. 
 
W ramach projektu wykonano: 

 Wizyta w sklepie Wokulskiego - Nagranie filmu odtwarzającego jeden dzień w sklepie 
Wokulskiego na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa  

 Języki wcale nieobce - Nagrania w trzech językach dialogów np. Al ristorante, 
Restaurant (włoski, niemiecki, angielski) “W restauracji” oraz ćwiczenia do użytego w 
nich słownictwa np. Danke, Kahoot, Kahoot 

 “Zostać testerem czekolady” - projekt badawczy zawartości i składu czekolad oraz ich 
wpływu na doznania smakowe. 

 "W krainie niemieckich smaków"- Fiszki językowe, karta dań, przepis kulinarny, 
plakat dotyczący zdrowego odżywiania, dialog "w restauracji", jadłospis dietetyczny 
Dieta po naszemu. 

 “Szkoła przyszłości w barwach Ukrainy” - projekt matematyczny 

 ROMB, RÓWNOLEGŁOBOK, TRÓJKĄT, TRAPEZ w budownictwie- projekt 
matematyczny. 

 “Lubię liczyć” Lubię liczyć 

 Zajęcia o charakterze warsztatowym z Języka Żyrafy, Budzenie świadomości 
własnych potrzeb, które kryją się za doznawanymi przez nas uczuciami 

 Warsztaty chemiczne - Pociąg do Chemii, Walc chemiczny, Bo od chemii wszystko się 
zaczyna 

“Festiwal Nauki w II LO, w sali 204 odbył się z udziałem uczniów klasy 3d. Młodzież klasy 
biologiczno- chemicznej zaczęła dzień bardzo aktywnie, mianowicie od nauki walczyka w takt 
piosenki Braci Golców „Walc chemiczny". Po aktywności ruchowej była aktywność 
intelektualna. Młodzież wzięła udział w warsztatach, podczas których samodzielnie 
wykonywała doświadczenia według przygotowanych instrukcji przez nauczyciela. 
Trzygodzinny blok chemiczny upłynął w bardzo dobrej, kreatywnej i twórczej atmosferze. 
Dziękuję Uczniom za współpracę i zaangażowanie. 
Nauczyciel chemii - Agata Wiśniewska”  
 
“Uczniowie 3c - o profilu lingwistyczno - geograficznym pracowali nad dialogami w językach 
obcych o jednakowej tematyce  “ W restauracji”, które nagrali, podłożyli głos, wykonali 
komiks z aplikacją Toontastic, opracowali ćwiczenia do słownictwa przy użyciu kreatora 
krzyżówek, kreatora rozsypanek, kahoota i innych. Praca przebiegała bardzo sprawnie. Po 
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aktywnościach językowych, uczniowie testowali smak czekolady, badając takie parametry 
jak zawartość kakao, cukru, kolor i inne czynniki, które wpływają na walory smakowo - 
zapachowe tej słodkości.  Miałam okazję obserwować MISTRZÓW przy pracy. Gratuluję i 
dziękuję za przyjemnie spędzony czas.  
Nauczyciel języka włoskiego i francuskiego - Anita Perlikowska” 
 

“Klasa 2e o profilu kulturalno - medialnym pracowała nad projektem <<Historia w murach 
Włocławka zaklęta>>. Uczniowie opracowali plan wycieczki rowerowej. Wyznaczyli 5 
przystanków - w ich opinii najciekawszych miejsc w mieście. Wykorzystali zasoby internetu i 
własną wiedzę. Zaproponowali wykorzystanie włocławskich rowerów miejskich podczas 
przejażdżki. Dzięki mapom google oszacowali czas przejazdu z miejsca do miejsca. Powiązali 
zabytki z wydarzeniami historycznymi i dziejami miasta. Wskazali co warto zobaczyć! 
Efektem wspólnej pracy była prezentacja multimedialna, która pojawi się wkrótce na stronie. 
Nauczyciel historii i WOSu- Lidia Zbroszczyk” 
 


