LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VII
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
WE WROCŁAWIU ZAPRASZA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA

Dni otwarte
Odwiedź nas i znajdź swoją wymarzoną szkołę!

9 KWIETNIA 2022 • 9:30
KRUCZA 49, WROCŁAW
Wydarzenie rozpocznie się uroczystym otwarciem z udziałem Dyrektora
Szkoły. Następnie możliwe będzie zwiedzanie szkoły w towarzystwie jej
uczniów. Planowane atrakcje:
wystawy skał i minerałów w gabinetach geograficznych
quizy i prezentacje multimedialne z języków obcych
łacińskie krzyżówki
stoisko informacyjne Erasmus
występ kółka teatralnego
wystawy prac "Dni Patrona w naszej szkole"
występy wokalne uczniów
wizyta w szkolnym radiowęźle oraz wiele innych
WWW.LO7.WROC.PL

Oferta edukacyjna
1B

1A
biologia, chemia, fizyka
język angielski, j. niemiecki, j. łaciński
z elementami nauk przyrodniczych

biologia, chemia, matematyka
poszerzony j. angielski, j. niemiecki,
j. łaciński z elementami nauk
przyrodniczych

1C

1D

biologia, chemia, matematyka
j. angielski, poszerzony j. niemiecki
Klasa pod patronatem Uniwersytetu
Medycznego

biologia, chemia, matematyka
język angielski, możliwość wybrania
j. rosyjskiego lub j. francuskiego jako
drugi język

1E

1F

j. polski, historia, j. angielski
język angielski, j. francuski, j. łaciński
z elementami nauk humanistycznych

biologia, chemia, fizyka
język angielski, j. niemiecki

1H

1G
matematyka, fizyka, geografia
poszerzony j. angielski z elementami
nauk ścisłych, j. niemiecki

1I

matematyka, informatyka, fizyka
j. angielski, j. rosyjski
Klasa pod patronatem Politechniki
Wrocławskiej

biologia, chemia, matematyka
język angielski, j. niemiecki
Ponadto szkoła oferuje liczne koła przedmiotowe oraz zainteresowań (SKS, strzeleckie,
recytatorskie, teatralne, ekonomiczne, laboratoryjne). Przeprowadzane są również
warsztaty literackie oraz zajęcia wyrównawcze. Rada Samorządu Uczniowskiego wraz
z zespołem szkolnego radiowęzła urozmaica życie uczniowskie, przeprowadzając
liczne wydarzenia oraz audycje podczas przerw.
Tel. 71 7986735 / 71 3617511
e-mail: lo7@lo7.wroc.pl

Dni otwarte
Wydarzenie rozpocznie się oficjalnym powitaniem Dyrektora
szkoły w auli bud. A o godz. 9:30.

Parter i piwnica A
Sala 10

Blok sportowy

Biblioteka

Przedstawienie programu klas
biologiczno-chemicznych,
prezentacje w języku angielskim

9:00 - 11:00 turniej siatkówki
11:00 - 13:00 turniej koszykówki

Prezentacja "Książka jako lek" oraz
przedstawienie pracy szkolnego
wolontariatu

Piętro 1

Radiowęzeł

Korytarz

Zwiedzanie szkolnego radiowęzła

Stoisko ze szkolnymi bluzami

Sala 105

Sala 106

Projekt WOŚP oraz DKMS,
Językowe podróże z francuskim:
"Dzień języka niemieckiego",
wystawy, quizy, prezentacje
elementy medycyny w niemieckim

Sala 108

Prezentacja na temat udziału
szkoły w projekcie Erasmus+, o
godzinie 10:00 i 11:00

Korytarz
Kawiarenka five o'clock, elementy
medycyny po angielsku
WWW.LO7.WROC.PL

i wiele innych

Piętro 2
Sala 202

Sala 203

Sala 206

Gabinet lekarski - biologiczne gry
planszowe

Apteka - prezentacja biologów

Koło teatralne wraz z wystawą
prac konkursu "Dni patrona"

Sala 209
Krzyżówki w języku łacińskim

Sala 210

Dyżurka lekarska

Sala 211
SOR - elementy pierwszej pomocy

Piętro 3
Sala 301

Doświadczenia fizyczne

Sala 306

Matematyczne gry planszowe i
logiczne

Piętro 4

Sala 311
Stoisko Rady Samorządu
Uczniowskiego

Sala 401
Wystawa skał oraz zagadki
geograficzne

i wiele innych
WWW.LO7.WROC.PL

