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Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole 

 

14 października na całym świecie jest obchodzony Dzień Edukacji 

Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W związku z tym 

samorząd uczniowski, wraz z paroma osobami z klasy 8b, zorganizował  

15 października "Szansę na sukces” dla nauczycieli.  

Na samym początku uroczystości kiedy wszyscy już usiedli na swoich 

miejscach, nauczyciele otrzymali kopertę w której znajdowała się wybrana, 

ulubiona piosenka określona numerem. Po części oficjalnej, którą prowadziła 

Przewodnicząca Szkoły-Dagmara Górecka wraz z zastępcą-Mają Błaszkiewicz 



przyszła kolej na 

część artystyczną, 

którą poprowadziły 

Marcelina Pniewska i 

Mają Stefańska z 

klasy 8b. Zapraszały 

każdą klasę po kolei, 

która wykonywała 

wylosowany utwór. 

Uczniowie klas po 

kolei odśpiewali 

piosenki (niektórzy 

wchodzili na scenę 

parę razy) dla 

obecnych nauczycieli 

jak i dla tych 

nieobecnych.  

Po skończonym 

występie teraz to 

nauczyciele 

zaśpiewali jedną 

piosenkę. 

Towarzyszyło im 

kilkoro uczniów. 

Następnie 

wręczyliśmy kwiaty i 

złożyliśmy życzenia 

pedagogom. Na tym zakończyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w 

naszej szkole. 

Dagmara Górecka 

 

 

 

 

 

 

  



Czas relaksu- dyskoteka halloweenowa 

Witam. 28 

października odbyła się w 

naszej szkole dyskoteka 

halloweenowa.  

 Jak zwykle 

słuchaliśmy największych 

hitów 2021.Były to: 

Fiołkowe pole, Kiss cam 

czy Jungle Girl oraz hitów z 

dzieciństwa takich jak: 

Kaczuszki czy Mucha w 

mucholocie. Na dyskotekę 

można było przyjść w 

kostiumie, który później był 

oceniany przez jury.  

Oto wyniki tegoż 

konkursu: 

1 miejsce - Hania 

Jaworska,  

2 miejsce - Alicja 

Jagielska,  

3 miejsce - Maja 

Błaszkiewicz. 

 Można było również 

przynieść wycięte i 

oryginalnie przyozdobione 

dynie które również 

poddane zostały ocenie jury. 

Oto wyniki drugiego 

konkursu: 



1. Patrycja Chylewska 

2.Zosia Gutowska oraz       

Szymon Działdowski 

3. Laura Chłopecka 

Muszę przyznać, że 

większość świetnie się 

bawiła, szczególnie, że ze 

względu na pandemię była 

to pierwsza od dłuższego 

czasu szkolna dyskoteka. Ja 

osobiście najlepiej bawiłam 

się gdy robiliśmy kółeczko 

lub pociąg. Dodatkowo 

dostaliśmy świecące 

bransoletki, które świetnie 

wyglądały  w tańcu, w 

przytłumionym świetle. 

Mieliśmy również super 

dekoracje, których 

zamocowanie zajęło nam co 

prawda dużo czasu, ale było 

warto. Można też było 

zrobić sobie zdjęcie w 

przyozdobionej tematycznie 

ramce.  

Niestety czas bardzo 

szybko płynął a dyskotekę 

trzeba było zakończyć. Ale 

wspominamy ją bardzo miło. 

Z niecierpliwością 

oczekujemy kolejnej. 

Maja Błaszkiewicz 



Wycieczka klas ósmych 

 
Dnia 4 października 2021 roku klasy ósme wyjechały na wycieczkę do 

Redy. 

Pierwszą atrakcją wycieczki 

była możliwość skorzystania z 

Aquaparku, gdzie spędziliśmy 

około 1,5 godziny. Następnie 

udaliśmy się do papugarni. Tam 

mogliśmy samodzielnie karmić 

papugi, co wielu z nas się bardzo 

podobało, papugom chyba też, 

ponieważ chętnie korzystały z 

naszego bufetu. Tam też 

przekonaliśmy się jak różnorodne 

są papugi, czasami całkiem 

malutkie inne naprawdę duże. 

Oczywiście mi najbardziej 

podobały się te wielobarwne. Ale 

wszystkie  



chętnie też pozowały do zdjęć. Takie 

kolorowe celebrytki. 

Następnie przeszliśmy do 

gadolandu, w którym podziwialiśmy 

różne okazy pająków, węży, a nawet 

ich kości czy wylinki. Kolejną 

atrakcją było kino 7d, gdzie 

wchodziliśmy czwórkami na 

kilkuminutowe seanse pełne 

naprawdę wielkich emocji. Ostatnią 

z atrakcji była kierowana głównie 

dla chłopców, ponieważ poszliśmy 

pojeździć gokartami. Ale wierzcie 

mi, dziewczęta też się fajnie bawiły.  

 

 

Miło jest wyjechać na wycieczkę, 

nawet jednodniową, aby oderwać się 

od nauki i naładować swoje 

„akumulatory”. Przez to zamieszanie 

z ciągłą zmianą systemu uczenia, 

informacjami o kolejnych ofiarach 

covid-19 i stresem z tym związanym, 

tego typu atrakcje są nam naprawdę 

potrzebne. 

Zuzanna Lewandowska 



Wrażenia z Cypru po kursie językowym dla nauczycieli 

W dniach 4-15 października 2021 roku troje kolejnych nauczycieli Szkoły 

Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie, panie Iwona Rumińska, 

Agnieszka Pycz-Pyczewska oraz pan Władysław Rybicki uczestniczyli w 

kursie językowym w ramach realizowanego w tejże placówce projektu 

Erasmus + KA101 „Nowe kompetencje językowe i metodyczne kadry SP 

im. Oskara Kolberga, filarem rozwoju międzynarodowego placówki”.  

Po wizycie na malowniczej Malcie tym razem wybór padł na szkołę językową 

English In Cyprus w Limassol. Jeszcze przed wyjazdem uczestnicy ci 

zobowiązani zostali do wypełnienia testu sprawdzającego kompetencje z języka 

angielskiego, który miał na celu przypisanie ich do odpowiedniej grupy 

zaawansowania. Zajęcia odbywały się codziennie przez dwa tygodnie od 

poniedziałku do piątku, po cztery godziny lekcyjne. W zależności od grupy 

zaawansowania prowadzone były innymi metodami, jednak były też cechy 

wspólne; wszyscy mówili tylko i wyłącznie w języku angielskim. Nauczyciele 

nie byli Polakami i wszelkie tłumaczenia niezrozumiałych słówek, zasad 

gramatyki, również były w tym języku. W grupach dominowały osoby z Polski 



(którzy podobnie jak nauczyciele z naszej szkoły 

brali udział w projekcie Erasmus) oraz z Rosji. 

Zdarzały się także uczestnicy z Japonii, Gruzji, czy 

z Szwajcarii. Naszym nauczycielom najbardziej do 

gustu przypadła metoda nauki polegająca na 

quizach, gdzie każdy z jego uczestników musiał 

wypowiadać się tylko w języku angielskim 

przełamując tym samym opór w posługiwaniu się 

nim. Rozwijanie swoich zdolności lingwistycznych 

było łatwiejsze także z dwóch innych powodów; 

przede wszystkim grupy liczyły maksymalnie 12 

osób i wszyscy jej członkowie byli na tym samym 

poziomie znajomości języka. 

Uczestnicy tegoż projektu swoje zdolności 

językowe rozwijali nie tylko w murach szkoły. Po 

zajęciach wolny czas spędzali na zwiedzaniu 

wyspy, gdzie również musieli posługiwać się tylko 

językiem angielskim. Należy wspomnieć że wyjazd 

ten nie miał charakteru typowej wycieczki. Nasi 

nauczyciele musieli samodzielnie przemieszczać się 

po wyspie korzystając ze skromnej jak na 

europejskie standardy komunikacji 

międzymiastowej oraz bardzo niepunktualnej, a 

wręcz czasami zagadkowej komunikacji miejskiej. 

Ale dzięki temu członkowie wyjazdu przełamywali 

opory w używaniu języka angielskiego na co dzień, 

bez względu na poziom jego znajomości. Nasi 

nauczyciele znaleźli oczywiście czas na zwiedzanie 

Cypru, który ma przecież bardzo bogatą historię. 

Odwiedzili takie miejsca jak Pafos, Kurion, 

Lefkara, zwiedzali stare miasto Limassol, byli na 

plaży gdzie w okresie wakacyjnym lęgną się żółwie 

oraz pływali w wodach Błękitnej Laguny. Sporo 

czasu poświęcili też na poznawanie najbardziej 

popularnych dań kuchni cypryjskiej i greckiej. 



Taki kurs z pewnością bardzo 

rozwinął u uczestników 

umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim, a przede 

wszystkim pozwolił przełamać 

opór posługiwania się nim. 

Należy wspomnieć, że ludność 

tego kraju płynnie mówi w 

tym języku. To wynika po 

części z faktu, że przez pewien 

okres Cypr był kolonią 

brytyjską, ale duży wpływ na 

to ma też turystyczny 

charakter tego państwa. 

Uczestnicy wyjazdu z 

pewnością będą 

wykorzystywać lepszą 

znajomość języka angielskiego 

w porozumiewaniu się z 

osobami z innych krajów, 

także z nauczycielami. Dzięki 

temu będą mogli wymieniać 

się doświadczeniami z pracy w 

różnych państwach i z różną 

kulturową młodzieżą. 

Niezapomniane będą także 

przepiękne pejzaże wyspy, 

pełne sadów oliwnych, drzew 

limonowych, winorośli i 

zabytków kultury antycznej. 

Władysław Rybicki 

  



Wycieczka szkolna do Gdańska  

 Wyruszyliśmy o 6.45 a do Gdańska dojechaliśmy około 10.00. 

Jechaliśmy luksusowym autokarem, który mógł pomieścić ponad 50 

osób. Jechało z nami 

trzech opiekunów: pan 

Grzegorz Kłosowski, 

pani Dorota 

Sadakiewska i 

Katarzyna Montowska. 

Fotele były bardzo 

wygodne i można było 

je odchylić do tyłu i 

zdrzemnąć się. Gdy 

dojechaliśmy na miejsce 

weszliśmy do nowoczesnego czerwonego budynku. Było to Muzeum 

II Wojny Światowej. Swoje plecaki mogliśmy zostawić w szafkach, 

co bardzo ułatwiło nam zwiedzanie. W muzeum każdy dostał małe 

urządzenie i słuchawki. Urządzenia te zastępowały przewodnika. 

Każdy poszedł zwiedzać muzeum w innym kierunku. Dzięki muzeum 

dowiedziałam się 

m.in. jak bardzo w 

okresie II wojny 

światowej cierpieli 

Żydzi, którzy byli 

wykorzystywani do 

pracy, a później 

mordowani. W 

ciągu jednego roku 

zmarło kilkaset 

tysięcy ludzi z 

powodu głodu i chorób.   

Gdy wyszliśmy z muzeum, czekała na nas pani przewodnik-

Olga, która oprowadziła nas po Gdańsku. Opowiadała historie 

zabytkowych miejsc. Pokazała nam między innymi wielki statek, 

który teraz jest muzeum, który można zwiedzić. Ma on kilkanaście 

metrów długości. Widzieliśmy Żurawia oraz Spichlerz, w którym 



przechowywano 

zboże. Pełnił też 

funkcję obronną. 

Weszliśmy do 

Bazyliki Mariackiej, 

która mogła 

pomieścić aż 2.000 

wiernych. Jest to 

również największy 

ceglany kościół na 

świecie. W środku 

była kopia obrazu 

,,Sądu Ostatecznego” oraz oryginalna Pieta, która powstała na 

przełomie XIV i XV wieku.      

Następnie wybraliśmy się do restauracji Mcdonald, w której 

spędziliśmy około 1,5 godziny. Był to czas przeznaczony na nasz 

obiad. Nie obyło się bez zakupu pamiątek. Na straganach były bardzo 

ładne magnesy, bursztyny, ołówki oraz długopisy z napisem Gdańsk. 

Można było też sobie kupić biżuterię- pierścionek czy bransoletkę z 

bursztynami.  

Potem wsiedliśmy do autokaru, który zawiózł nas na jumparenę. 

Był to największy park trampolin w trójmieście. Na początek pan 

poprowadził z nami rozgrzewkę. Były to pajace czy skoki do przodu i 

do tyłu. Po rozgrzewce mogliśmy korzystać z różnych atrakcji. 

Bardzo ciekawa była gra w rzucanie piłeczką do tarczy z wyskoku czy 

klikanie na tarczy świecących się przycisków. Mnie podobał się też 

kozioł, na którego można było wskoczyć. Do domu dojechaliśmy 

około 22.00. Podczas powrotu słuchaliśmy różnych piosenek np. 

Ekipa. Wycieczka była bardzo ciekawa. Trwała cały dzień- od rana do 

wieczora. Podczas powrotu był bardzo przyjemny klimat w autokarze, 

ponieważ zgaszono światło i można było się przespać.          

Zuzanna Kubacka 


