rocznice urodzin i śmierci Patrona naszej Szkoły przypadające w tym roku:
24 maja 2018 – 475 rocznica śmierci
19 lutego 2018 - 545 rocznica urodzin
Cele:
-integracja społeczności szkolnej,
-promocja szkoły w środowisku lokalnym,
-popularyzacja sylwetki i osiągnięć patrona szkoły Mikołaja Kopernika,
-rozwijanie wiedzy na temat astronomii i wszechświata.
-wzmacnianie tradycji szkolnych związanych z patronem szkoły.
Temat przewodni tegorocznych Kopernikaliów: SŁOŃCE
(obserwacje słońca, rola/wpływ słońca na życie na Ziemi)
Planowane działania / rezultaty akcji:
1. Noc z Gwiazdami dla chętnych uczniów klas licealnych ZS Nr 3 – obserwacja
nieba, zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym przy szkole Sióstr
Niepokalanek, projekcja filmów popularno-naukowych i fabularnych o tematyce
astronomicznej, astro quiz;
2. Międzyszkolny konkurs plastyczny – „Słońce – nasza gwiazda” – adresowany do
wałbrzyskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz uczniów ZS Nr 3;
3. Międzyszkolne zawody sportowe
- dla wychowanków przedszkola - „Kosmiczne zabawy”;
4. Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku skierowany do klas II LO;
5. „Słoneczne” Zdjęcie Klasowe – akcja dla wszystkich klas ZS Nr 3;
6. Akcja plastyczna – „Słońce w roli głównej” – wykonanie: klasy gimnazjalne i
pierwsze licealne ZS nr 3; tworzenie modeli wybranych przyrządów związanych z
obserwacją lub wykorzystaniem Słońca;
7. Finał Kopernikaliów – podsumowanie akcji i ogłoszenie wyników konkursów;
wręczenie nagród i dyplomów;
W czasie czterech tygodni Kopernikaliów będziemy współtworzyć model Słońca;
końcowy efekt będzie zaprezentowany podczas uroczystości finałowych.

Terminy:
Ad. 1. (Noc)
-ogłoszenie „Nocy z gwiazdami” – 25. 09. 2018r.
- ustalenie listy uczestników – do 4.10. 2018r.
- organizacja „Nocy z gwiazdami” – 5/6. 10. 2018r.
Ad. 2. (Konkurs plastyczny)
- opracowanie regulaminu konkursu – 24. 09. 2018r.
- ogłoszenie konkursu – przekazanie informacji placówkom – 25. 09. 2018r.
- składanie prac konkursowych – do 19. 10. 2018r. (piątek) DO GODZ. 15.00
Ad. 3. (Sport)
- ogłoszenie – przekazanie informacji placówkom – 25. 09. 2018r.
- zgłoszenie uczestników – do 12. 10.2018r. (piątek) DO GODZ. 15.00
- przeprowadzenie zawodów dla przedszkolaków w dwóch terminach
18.10.2018r. (czwartek) i 23.10.2018r. (wtorek)
Ad. 4. (Konkurs wiedzy) odpowiedzialni KLASA IC
- ogłoszenie konkursu – 1. 10. 2018r.
- opracowanie z klasą IC regulaminu i formy konkursu – do 5. 10.18r.
- przygotowanie przez klasę IC pytań – do 5. 10. 2018r.???
- przeprowadzenie przez klasę 1C konkursu – piątek 12. 10. 2018r. 3 lekcja
Ad. 4. („Słoneczne zdjęcie”)
- wykonanie zdjęć – pierwsze trzy tygodnie października 2018r.
- przekazanie koordynatorce prac - do 19.10.2018 (piątek) DO GODZ. 15.00
- prezentacja w gablotach/na ścianach – od 23. 10.2018r.
Ad. 5. (akcja „Słońce w roli głównej”)
- ogłoszenie akcji – 1. 10. 2018r.
- losowanie zadań – 1. 10. 2018r. DŁUGA PRZERWA PRZY „PLANETARIUM”
- wykonanie i złożenie prac – 19.10.2018 (piątek)DO GODZ. 15.00
- ekspozycja prac na forum szkoły – październik/listopad 2018r.
- prezentacja wszystkich prac podczas Finału
(nagroda dla klas – autorów najlepszych wystąpień)
Ad. 6. (finał) KLASA IIA
- przygotowanie programu artystycznego – wrzesień/październik 2018r.
- uroczystość finałowa – 26.10. 2018r. godz.11.00

Odpowiedzialni : Marzena Jerczyńska, Danuta Rysak, Jolanta Żaba, Małgorzata Rolka,
Anna Zwierko, Iwona Ankerska, Krystyna Cybulska
klasa IIA i IC , Samorząd Uczniowski oraz chętni uczniowie z innych klas prowadzonych
przez w/w nauczycieli

