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Drodzy Pierwszoklasiści!  

 

Pierwszego września 2020 roku zostaliście 

uczniami Zielonego Liceum, jednak by stać się 

częścią naszej społeczności musicie przejść 

otrzęsiny. W tym roku z wiadomych względów nie 

możemy się spotkać wspólnie na auli, jednak nie 

chcąc by coś Was ominęło, Rada SU zdecydowała, 

że otrzęsiny odbędą się w innej formie.  

Macie do wykonania 3 zadania, na których 

wykonanie macie czas do 28 września. Odpowiedzi 

do testu prosimy o dostarczenie do sali H2, zaś 

film i zdjęcia na pendrive.  

Klasa, która przyniesie swoje zadania jako 

pierwsza, dostanie bonusowe 2 punkty, następna 

1 punkt, kolejne nie dostaną premii czasowych. 

Na zwycięzcę czeka nagroda! 

 

 

                                                      

Życzymy powodzenia! 

         Samorząd Uczniowski Zielonego Liceum 
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I.       FILM 

 
 

„Dajcie mi tylko kamerę i kilku przyjaciół- a ja 

zrobię film” - powiedział kiedyś Michael Hanegbi, 

izraelski reżyser. Takie jest też Wasze zadanie, 

macie nagrać 3- 5 minutowe video na jeden z 

poniższych tematów, ogranicza Was jedynie wyobraźnia 

i prawo;). Zależy nam na kreatywności, ciekawym 

podejściu do tematu i zaangażowaniu całej klasy wraz 

z wychowawcą!  

 

 

Temat 1: Sen na jawie czyli nasza lekcja marzeń 

Temat 2: Dzień oczami ucznia czyli parodia wybranych 

lekcji  

Temat 3: Zielony kosmita poznaje zielone liceum 

Temat 4: Liceum to (nie) bajka czyli postacie z bajek 

w naszej szkol 

Temat 5: Mój profil- oczekiwania vs rzeczywistość 

 

 

II.        FOTOGRAFIE 

 

 

Następną konkurencją jest wykonanie 4 zdjęć, 

dotyczących jednej z dwóch poniższych kategorii, tak 

samo jak w przypadku filmu, liczymy na kreatywność i 

pokazanie nam Waszego spojrzenia na świat! 

 

 

Temat 1: Reklama naszego liceum  

Temat 2: My i nasz profil, czyli przedstawienie 

najlepszej klasy w szkole  
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III.     TEST WIEDZY O SZKOLE  

 

Przed Wami 50 pytań ułożonych przez starszych 

kolegów, każde z nich dotyczy osoby lub miejsca w 

szkole więc przyszedł czas na zwiedzanie naszego, a 

wkrótce i Waszego małego świata! 

 

 

 

1. Ilu w szkole jest nauczycieli języków? 

2. Jak mawiali starożytni Rosjanie? 

3. Jaki jest dokładny adres naszej szkoły? 

4. O której godzinie kończy się 5 lekcja? 

5. Ile mamy przerw 5- minutowych? 

6. Ilu nauczycieli wf-u pracuje w naszej szkole? 

Wymień ich nazwiska 

7. W jakiej lekturze szkolnej pojawia się imię i 

nazwisko panieńskie Pani Izabeli Rokity? 

8. Jak nazywała się Pani znana jako magister 

świetlicy? 

9. Ile kranów jest w sali chemicznej? 

10. Ile szkoła ma łącznie łazienek? (wliczając te w 

sali gimnastycznej) 

11. W jakim miesiącu przypadają urodziny Pani Susser? 

12. Jakie studia skończył ksiądz Marcin? 

13. „Ja tego nie muszę tłumaczyć” - który nauczyciel 

jest znany z wypowiadania tych słów? 

14. Ile zegarów jest w klasie Pani Jaskulskiej? 

15. Jaki jest ulubiony kolor Pana Ziarko? 

16. Jak Pani Izabela Rokita nazywa komercjalizacje 

sztuki? 

17. Jak nazywał się pierwszy dyrektor szkoły? 

18. Jaki jest stały element ubioru Pana Posackiego? 

19. Ile osób liczy największa klasa w szkole? 

20. Kiedy wybudowano hale sportową? 

21. Który nauczyciel i gdzie pędził w szkole bimber? 

22. Podaj nazwiska przynajmniej 4 nauczycieli, którzy 
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są zodiakalnymi wodnikami 

23. Kto nagrywał filmik oprowadzający po szkole? 

24. Z jakiego powodu Pani Amelia Konopacka zmieniła 

swoją salę lekcyjną? 

25. Ile segregatorów stoi na parapecie w A1? 

26. Ulubiony sport Pana Posackiego? 

27. Jakie świeckie imię i nazwisko ma siostra 

Emiliana? 

28. Jak się nazywa zwierzątko pana Chytrego? 

29. Jaki rozmiar buta ma Pan Czujowski? 

30. Ile dzieci Pani Jaskulskiej chodziło do naszego 

liceum? 

31. Ile ok. centymetrów mają wąsy Pana 

Maciejewskiego? 

32. Ile przedstawień teatralnych odbyło się w ciągu 

ostatnich 2 lat w naszym liceum? 

33. Kto jest opiekunem radia Padalec? 

34. Ile par okularów ma Pani Jaskulska? 

35. Jak brzmi i co oznacza napis na tylnej ścianie w 

H2? 

36. Ile cm mają najwyższe szpilki Pani Nowak? 

37. Jaki sport prywatnie trenuje Pan Czujowski? 

38. Jakiego koloru można kupić bluzę szkolną? 

39. Gdzie znajduje się dyżurka? 

40. Jak ma na imię prezes radiowęzła? 

41. W którym roku Armia Krajowa została patronem 

naszego liceum? 

42. Ile mamy w szkole sztandarów? 

43. Jakie zwierzęta ma Pani Nowacka? 

44. Jak się nazywa architekt, który zaprojektował 

plan naszej szkoły? 

45. Jak ma na imię nasz szkolny konserwator? 

46. Ile lat uczy prof. Reszelska? 

47. Ile jest plakatów WOŚP na drugim piętrze? 

48. Ile ławek znajduje się na skwerze absolwenta? 

49. Jakie stanowisko do zeszłego roku piastowała 

obecna Pani dyrektor? 

50. Co dzieli Panią Dudę od Pana Chytrego? 


