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IV  L iceum Ogólnokształcące  

KLUBY I KOŁA 

 Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii 
 
W ramach, których możesz poszerzyć swoją wiedzę na temat 
kraju oraz poćwiczyć język. 

 

 Warsztaty edukacyjne nad Morzem Bałtyckim  

 Wycieczki zagraniczne do krajów europejskich  

Pamiętaj, że bez względu na to, który profil klasy wybierzesz, 
możesz korzystać i zapisać się do wszystkich Kół i Klubów     
Zainteresowań, brać udział we wszystkich konkursach, dniach 
tematycznych, olimpiadach, wykładach.   

A oto Koła i Kluby działające w naszej szkole: 

Dyskusyjny Klub Książki 
Kawiarenka Literacka 
Szkolny Klub Europejski 
Klub Italianisty 
Klub Hispanisty 
Klub Miłośników Języka Angielskiego 
Klub Młodych Klasyków 
Koło Matematyczne  „Matemaczek” 
Szkolny Klub Wolontariatu 
Koło Regionalne 
Koło Aktywnych Czytelników 
Klub Młodych Odkrywców „Odkrywczy Maczek” 

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:  
 

Organizujemy wyjazdy do: 

 

Hala ma płytę boiska o wymia-
rach 44 na 24 m, która składa 

się z boiska głównego z wydzie-
lonymi pełnowymiarowymi 

polami do gry w: 
piłkę ręczną,  
koszykówkę,  

siatkówkę  
mini piłkę nożną.  

Na trybunach mamy aż 260 

miejsc siedzących.  

Dodatkowo nasz kompleks 

sportowy zawiera siłownię  

oraz salkę baletową i fitness.    
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Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztatach anatomicznych, 

ekologicznych, w Maczkowskim Wieczorze Naukowców, akcji 

„Komórkomania”, Olimpiadzie Biologicznej, interesujesz się 

wolontariatem, chcesz rozszerzyć swoją wiedzę nie tylko z biologii, ale  

i chemii, a także uzupełnić ją  o język łaciński, WYBIERZ 1B 

Jeśli chcesz rozpocząć swoją edukację w języku Dantego (Sì!),wziąć 

udział  w „Italofonii”,    Wojewódzkim i Ogólnopolskim Konkursie 

Wiedzy o Włoszech, wykładach i projekcjach filmów w języku 

włoskim, chcesz zwiedzić magiczną Italię, ponadto poszerzyć swoją 

wiedzę z języka angielskiego i biologii lub historii, WYBIERZ 1E 

M erytorycznie 

A ktywnie 

C iekawie 

Z  zaangażowaniem 

E fektywnie  

K ształcimy 

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę w języku Shakespeare`a (Yes!) oraz 

Cervantesa (Sí!), wziąć udział w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, chcesz 

zwiedzić gorący Półwysep Iberyjski poznać zaułki kosmopolitycznego 

Londynu, wziąć udział w konkursie piosenki AngloSong, Dniach Krajów 

Anglojęzycznych,  rozszerzyć wiedzę z geografii WYBIERZ 1A 

Jeśli chcesz wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

„Kangur”, Ogólnopolskim  Sejmiku  Matematyków,   

Olimpiadzie Matematycznej, Święcie Liczby ∏, tworzeniu ciekawych  

programów komputerowych, chcesz rozszerzyć swoją wiedzę nie tylko z 

informatyki, ale i z języka angielskiego, WYBIERZ 1C 

 

Jeżeli chcesz rozwijać i zwiększać kompetencje matematyczne, naukowo-
techniczne, inicjatywę i przedsiębiorczość oraz porozumiewanie się w 

języku  angielskim w  poszerzeniu o  słownictwo  z zakresu  architektury  
i budownictwa to ta klasa jest dla Ciebie!  

Wprowadzone  dodatkowe  przedmioty rozwijają: wyobraźnię przestrzen-

ną i zdolności manualne, tworzenie rysunków i  modeli  za  pomocą  
komputera,   umiejętności logicznego myślenia i stosowania poznanych 

algorytmów matematycznych.  

Treści nauczania z przedmiotów związanych z architekturą są wprowadza-
ne we  współpracy  z pracownikami  naukowymi  Wyższej  Szkoły  Tech-
nicznej   w Katowicach. 

WYBIERZ 1F 

KLASA 1A 
rozszerzenia: j.angielski oraz  geografia 

języki: angielski i hiszpański 

dodatkowy przedmiot obowiązujący:  j. hiszpański z 

elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej 

nauki języka 

  

KLASA 1B 
rozszerzenia: biologia, chemia 

języki: angielski i niemiecki 

dodatkowy przedmiot  obowiązujący:  j.łaciński             

w medycynie 

  

KLASA 1C 
 

rozszerzenia: matematyka, informatyka, j. angielski 

języki: angielski i niemiecki 

  
 

KLASA 1E 
rozszerzenia: j.angielski, biologia lub  historia 

języki: angielski i włoski 

dodatkowy przedmiot  obowiązujący: j.włoski z 

elementami literatury, językoznawstwa i praktycz-

nej nauki języka  

  

KLASA 1F – oddział o profilu architektonicznym 

rozszerzenia:  matematyka, j.angielski 

języki: angielski i włoski 

dodatkowy przedmiot obowiązujący:  

technika, rysunek, historia architektury, grafika 

komputerowa, teoria i podstawy projektowania, 

wstęp do projektowania, socjologia przestrzeni  
 

warunkiem  zakwalifikowania się do klasy 1f  

jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych  

z wynikiem pozytywnym 

Projekty i programy  
w których uczestniczymy 


