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IV w Legnicy



Kreatywna nauka w IV LO
Nauka, działalność społeczna i artystyczna oraz zabawa w rodzinnej 

atmosferze – oto i nasza szkoła. 

Jest nas mało, ale robimy bardzo dużo. To widać i słychać. 
Zapraszamy!



Nauka…

Już w szkole wiemy, kim chcemy 
zostać.

Architekt..?1



Fizyka
Młodzi konstruktorzy teraz, a w przyszłości absolwenci politechnik… 



Matematyka
…ale bez matematyki nie ma inżynierów ;) Ściany to swoiste ściągi, 

dzięki którym nauka przechodzi do innego wymiaru.



Chemia
To bardzo potrzebny przedmiot. W przyszłości z pewnością 
będziemy umieli tworzyć związki.. nie tylko chemiczne xD



Biologia
Pewnego słonecznego dnia nasza szanowna koleżanka powiedziała: 

„Fizyka kształci Einsteinów, a biologia uczy jak ich klonować”



Geografia
Dowiesz się, jaka jest stolica Madagaskaru i mapy Google nie 

będą Ci już potrzebne.



Informatyka
Najnowocześniejsza pracownia, pachnąca nowością, w której 

moglibyśmy programować od rana do wieczora!



Przedmioty humanistyczne
Prawdziwe z nas mole książkowe. Wypróbowane zostały przez nas 

wszystkie dostępne metody i taktyki czytania. Gotowi pobijamy 

rekord Guinessa..



Nasza Biblioteka 
;-)

„Wieczorek poetycki”



Jesteśmy obywatelami świata…
Uczymy się aż trzech języków obcych! 
Angielski, niemiecki, ukraiński to nasz 
chleb powszedni – PRAWDZIWI Z 

NAS POLIGLOCI!



Studenci z Tajwanu i Indonezji

Studenci z Wielkiej Brytanii i 
Meksyku, Californii



Sport
Z aktywnością fizyczną jesteśmy na TY. Czy siatkówka, czy koszykówka 
każda rozgrywka to prawdziwa rozrywka. Ulubieniec naszej młodzieży to 

pan „ Boczek” – on przypilnuje, żeby nie przyrósł Ci boczek.



Mała społeczność i tyle talentów sportowych! 
Spójrzcie..



Myślisz, że nie masz talentu?  Nic bardziej 
mylnego! Pomożemy Ci go odkryć i 

rozwinąć pasje.



Nasza szkoła na tle Dolnego Śląska



•Działamy w  wolontariacie :



•Tańczymy :



•Śpiewamy :



• Podtrzymujemy tradycje :



W naszej szkole dowiesz się, co naprawdę 
znaczy różnorodność, tolerancja, życzliwość.

Pochodzimy z różnych krajów i jesteśmy 
różnych wyznań. Starsi pomagają młodszym, 
ale też umiemy się dobrze bawić. Dyskoteki, 

studniówki i wycieczki to dobra odskocznia od 
nauki…



Organizujemy wiele wycieczek szkolnych po całym 
świecie! Nasi uczniowie zwiedzili już Ukrainę, 

Niemcy, Litwę, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Turcję, 
Brukselę, Grecję i Włochy.



IV LO 
Legnica                                                Legnica !!!



i….. GWÓŹDŹ programu – stołówka☺

Wybija godzina 13.20…. Wszystkim burczy w brzuchu, 
nauczycielom też.. Bitwa na życie – kto pierwszy w kolejce – się 

zaczęła!

Tak jemy 
xd..



Dziękujemy za uwagę!☺


