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Podsumowanie projektu Erasmus+ 

 

Projekt  Erasmus+  „Science in 

seasons and seasonals treasures 

in Europe”  polega na 

międzynarodowej współpracy 

placówek edukacyjnych. Celem 

działań jest wprowadzenie 

długofalowych zmian, innowacji i 

dobrych praktyk w celu 

zapewnienia wysokiej jakości 

kształcenia. W szczególności 

chodzi o zwiększanie osiągnięć 

młodych ludzi (szczególnie tych 

zagrożonych przedwczesnym 

opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o 

podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie 

kompetencji zawodowych nauczycieli.  

Projekt realizowany przez 

naszą placówkę  skupia się  

na obserwacji zjawisk 

pogodowych, w kontekście 

zmieniających się pór roku 

oraz ich wpływu na kulturę 

i tradycje. Program  trwa 3 

lata, łączy  5 szkół  (Turcja, 

Chorwacja, Włochy, 

Hiszpania i Polska), których 

zadaniem jest odkrycie 

różnic i podobieństw nie 

tylko kulturowych, ale 

również w zakresie klimatu 

i krajobrazu poszczególnych 

krajów.  Udział w działaniu ma na celu  zwiększenie zainteresowania nauką i kulturą uczniów 

w szkołach partnerskich,  promowanie tożsamości narodowej, wartości i tradycji, tolerancji, 

różnic kulturowych i społecznych, poprawę umiejętności współpracy, kompetencji ICT oraz 

komunikacji językowej. 

Na każdy miesiąc realizacji zostały zaplanowane inne działania. Uczniowie opracowali 

prezentacje dotyczące szkoły, miejscowości oraz kraju, oraz zrealizowali zadania według 

opracowanego harmonogramu z zakresu języka angielskiego i przyrody.  
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W dniach 10-14. 12. 2018r.   

dwoje nauczycieli szkoły  wzięło 

udział w pierwszym spotkaniu  

projektowym  w stolicy Turcji- 

Ankarze. Podczas mobilności 

wybrano logo oraz motto 

projektu, ustalono terminy 

wymian uczniów oraz omówiono 

działania na kolejne miesiące. 

Ponadto dokonano prezentacji 

szkół oraz krajów partnerskich 

oraz porównane zostały systemy 

edukacji . Nauczyciele poznali 

również wybrane miejsca Ankary ( mauzoleum Ataturka, stare miasto) oraz zwiedzili 

Kapadocję. 

W dniach 17- 24.02.2019r. grupa uczniów oraz nauczycieli ( 6 uczniów i 3 nauczycieli) 

wzięła udział w realizacji mobilności do Hiszpanii. Wymiana uczniów  to realizacja kolejnego 

etapu projektu . Przedstawiciele szkoły, wraz z uczniami i nauczycielami z Chorwacji, Turcji 

i  Włoch , realizowali program przygotowany przez szkołę w Tacoronte (Teneryfa).  

Uczniowie byli gośćmi rodzin swoich rówieśników, uczestnicząc tym samym w ich 

codziennym życiu i poznając zwyczaje.  Wspólnie  brali udział w wybranych zajęciach 

przedmiotowych (np. języka angielskiego, przyrody, fizyki czy wychowania fizycznego). 

Ponadto nasi uczniowie prezentowali obyczaje związane z porami roku w poszczególnych 

krajach.  Przygotowali  wybrane potrawy charakterystyczne dla każdego z  krajów oraz 

uczestniczyli  w wykładach dotyczących astronomii.  Popołudnia natomiast przeznaczone 

były na zwiedzanie wyspy. Przedstawiciele naszej szkoły odwiedzili  La Oratavę , Puerto de 

la Cruz oraz            La Lagunę w północnej części wyspy.  Brali również udział w wykładzie 

dotyczącym astronomii w Teide oraz wjechali kolejką na tamtejszy wulkan. 

W dniach 19-25 maja 2019r.  

ośmioro uczniów i  troje 

nauczycieli  wzięło udział w 

kolejnej mobilności.  Tym 

razem odwiedzili Chorwację, 

małe miasteczko Vrgorac na 

południu kraju. Uczniowie 

poznali chorwacką szkołę, 

system edukacji oraz 

uczestniczyli w wybranych 

zajęciach. Wraz z 

rówieśnikami brali udział w 

rozgrywkach sportowych, 

lekcji geografii, plastyki oraz 
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angielskiego. Ponadto każdy z zespołów zaprezentował przygotowane informacje dotyczące 

wiosny oraz tradycji z nią związanych. Uczniowie wraz z opiekunami mieli również okazję 

podziwiać piękno Dubrownika,  Split,  fortecę Klis oraz Ston z ruinami trzech wież i 

fragmentami muru, czasem nazywanego "europejskim chińskim murem".  

Ponadto obejrzeli eksponaty 

Muzeum Archeologicznego w 

Naronie oraz Muzeum 

Przyrodniczego w Metkowic.  

Z innymi uczniami i ich 

opiekunami wzięli udział w 

spływie łodziami rzeką 

Neretwą, gdzie na jednej z 

wysp odbyły się rozgrywki 

sportowe. 

W dniach 4- 8. 11.2019r. grupa 

pięciu uczniów wraz z 

opiekunami wzięła udział w kolejnej wymianie, tym razem w Palermo (Włochy). Spotkanie 

miało na celu prezentację wypracowanych przez uczniów zadań związanych z kolejną porą 

roku, tym razem – jesienią. Ponadto uczniowie brali udział w zajęciach sportowych, 

językowych i plastycznych zorganizowanych przez włoskich nauczycieli i uczniów. 

Uczniowie wraz z opiekunami mieli również okazję podziwiać piękno Palermo. Cattedrale di 

Palermo to zdecydowanie największa atrakcja turystyczna.  Uczestnicy zwiedzili również 

słynne skrzyżowanie Quattro Canti, plac w formie 

ośmioboku w hiszpańskim stylu, Fontannę Wstydu  

oraz Teatro Massimo- do dziś największy teatr 

operowy  we Włoszech, na jego widowni zasiąść 

może prawie 1400 osób.  

Kolejnym miejscem, przewidzianym w programie, 

były saliny w Trapani, czyli plantacje soli. Ponadto 

uczestnicy mieli okazję poczuć średniowieczny nastrój 

w Erice- miasteczku, znajdującym się na wysokości 

750m n.p.m., które było kiedyś jednym z 

najważniejszych miast na wyspie. Największe 

wrażenie jednak zrobiła na uczniach bez wątpienia 

Valle dei Templi, czyli Dolina Świątyń niedaleko 

Agrigento.   

Wspólny pobyt uczniów pięciu krajów partnerskich 

był  okazją nie tylko do poznania kluczowych 

zabytków regionu, ale codziennego życia, kultury i 

obyczajów gospodarzy oraz gości. Mieli oni okazję 

poznać różnice pomiędzy naszą kulturą i zwyczajami 
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panującymi we Włoszech. Uczestnicy wymiany nawiązali znajomości z innymi uczniami, 

które z pewnością zaowocują dalszą komunikacją. 

Natomiast w dniach 

28.06- 2.07 2021r. 

ostatnie już 

spotkanie projektowe 

odbędzie się w 

Polsce, w naszej 

szkole. Ze względu 

na pandemię 

koronawirusa 

spotkanie odbędzie 

się online. Będzie to 

okazja nie tylko do 

prezentacji 

rezultatów projektu 

oraz opracowania 

raportu końcowego, ale również do promocji naszego regionu na arenie  międzynarodowej. 

Izabela Gutowska 
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Podsumowanie projektu Misja drzewo. Piątka dla ekologii. 

Realizacja projektu 

rozpoczęła się w lutym bieżącego 

roku. Początkowo miała charakter 

zdalny. Był on współorganizowany 

z UNICEF-em Polska oraz Fundacją 

Santander.  

Pomimo zdalnego sposobu 

pracy, część uczniów bardzo chętnie 

zaangażowała się w jego realizację. 

W czasie trwania tej inicjatywy 

uczniowie wykonali wiele zadań, 

m.in.: 

- posadzili drzewa na terenie naszej Szkoły,  

- przygotowali plakaty i ulotki dotyczące ochrony roślin, które później zostały wywieszone  

na terenie Gminy Ciechocin, 

- zapoznali się z filmami i prezentacjami dotyczącymi ochrony i pielęgnacji roślin oraz 

produkcji papieru, 

- zakopali kapsułę czasu z pamiątkami dla przyszłych pokoleń. 

Ponadto, chętni uczniowie, 

zmierzyli się w konkursie wiedzy o 

drzewach i produkcji papieru, w 

którym wykazali się bardzo dużą 

wiedzą.  

Dla osób najbardziej 

udzielających się w realizacji 

projektu zorganizowano wyjazd na 

zajęcia do Szkółki Leśnej (Leśnictwo 

Konstancjewo- Mokry Las). Po 

części dydaktycznej miało tam 

miejsce również ognisko z kiełbaskami, finansowane ze środków uzyskanych z Fundacji 

Santander. Dzięki tym funduszom udało się także zakupić gry edukacyjne do świetlicy 

szkolnej, nagrody dla uczniów, którzy bardzo aktywnie włączyli się w realizację projektu oraz 

materiały plastyczne potrzebne do wykonania plakatów i ulotek. Łączna kwota uzyskana na 

realizację projektu to 2 tys. zł. 

Wszystkim uczniom którzy brali udział w realizacji tegoż projektu bardzo dziękujemy 

za zaangażowanie, a pracownikom naszej Szkoły, za udzieloną pomoc bez której wiele 

inicjatyw nie byłoby możliwych.                                                 

Władysław Rybicki 
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FOBIE 

Fobia to zaburzenie nerwicowe, w którym na pierwszy plan wysuwa się lęk przed 

określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Fobie od zwykłego strachu 

odróżnia potrzeba ominięcia przedmiotu lub zjawiska. Wywołuje cierpienie i zaburza 

funkcjonowanie społeczne i zawodowe.                                                                                                                            

NAJPOPULARNIEJSZE OBJAWY 

FOBII 

 duszność,  

 ból w klatce piersiowej,  

 Brak tchu  

 drżenie ciała,  

 uderzenia gorąca,  

 zawroty głowy,  

 nudności,  

 uczucie drętwienia,   

 

 

Najpopularniejsze fobie: 

 Klaustrofobia- inaczej lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Jest również jedną z 

fobii specyficznych. Klaustrofobia stanowi przeciwieństwo do Agorafobii 

 Agorafobia- strach przed przebywaniem na otwartej przestrzeni. Przeciwieństwo 

klaustrofobii. 

 Arachnofobia- lęk przed pająkami i innymi bezkręgowcami do nich podobnych. 

Osoby, które posiadają tę fobię nie lubią z nimi przebywać, czuć ich na skórze ani 

widzieć na zdjęciach. 

 Ofidiofobia- paniczny strach przed wężami. Człowiek posiadający tę fobię nie lubi z 

nimi przebywać, czuć ich na skórze ani widzieć na zdjęciach. 

 Akrofobia- inaczej lęk wysokości. Niektórzy ludzie boją się nawet wejść na drabinę z 

powodu tej fobii. 

Najmniej znane i nietypowe fobie 

 Chaetofobia- inaczej lęk przed włosami. Ludzie cierpiący na tę fobię boją się leżących 

luzem włosów, co za tym idzie, boją się fryzjera. Niektóre przypadki tej fobi boją się 

nawet zwierzęcych włosów. 

 Basifobia- straszny lęk przed upadkiem, połamaniem się, zrobieniu sobie krzywdy. 

Najczęściej tę fobię mają osoby, które doświadczyły już tego bólu. 
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  Catisophobia- strach przed atakiem siedzenia. Ludzie, którzy mają tę fobię czują 

zatkany oddech, kiedy widzą krzesło, na które muszą usiąść. 

 Turofobia- lęk przed spożywaniem sera. Jest to bardzo rzadko spotykana fobia. Strach 

może być wywołanym samym widokiem sera lub jego zapachem. 

 Rimpawofobia-  strach przed pękniętymi płytami chodnikowymi. Zazwyczaj ludzie 

miejący tę fobię boją się, że płyta pęknie, a oni wpadną w przepaść. Najczęściej 

chorują na to dzieci.  

 Gerontofobia- lęk przed starością. Mają ją młodzi ludzie, którzy uważają starszych za 

“chwasty”. 

 Lachanofobia- lęk przed warzywami. Ludzie najczęściej nie lubią jeść warzyw. 

 Fobofobia- strach przed dostaniem fobii. Ludzie boją się, że dostaną jakiejś fobii. Tym 

samym mają właśnie fobię na punkcie nie posiadania fobii. 
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Krótki wywiad z nową Przewodniczącą Rady Samorządu 

Uczniowskiego- Dagmarą Górecką. 

Dlaczego postanowiłaś wystartować w wyborach do samorządu szkolnego? 

To nie była jakaś spontaniczna decyzja, już we wcześniejszych latach próbowałam swoich sił, 

byłam dwukrotnie członkiem samorządu. Postanowiłam  spróbować jeszcze raz i udało się. 

Jakie masz plany na ten rok szkolny? 

Planów jest dużo i razem z resztą samorządu wymyślamy ich coraz więcej, są to zarówno 

akcje, które odbywają się corocznie jak i nowe, o których na razie nie chcę mówić. To 

naprawdę fajna i kreatywna grupa. 

Co jeśli rozpocznie się nauczanie zdalne, będziecie chyba musieli zweryfikować swoje 

plany? 

Zdalne nauczanie zmieni z pewnością sposób organizowania akcji, ale nie spowoduje, że 

inicjatywa Samorządu zaniknie całkowicie. Rok temu nie spotykaliśmy się w szkole, a kilka 

konkursów i pomysłów udało się zrealizować.  
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Jak się czujesz jako przewodnicząca samorządu uczniowskiego? 

W sumie to fajnie. Nie czuję jakiejś wyższości, nie poprzewracało mi się od razu w głowie. 

Uczniowie powierzyli mi zadanie i będę musiała się z nim zmierzyć. Co nie znaczy, że w 

chwili ogłoszenia wyników, nie czułam radości.   

Czy masz pomysły na jakieś nowe konkursy, 

święta, które powinny się pojawić w tym 

roku szkolnym, które pokazałyby Twoje 

świeże spojrzenie na pracę Samorządu? 

Tak jak już mówiłam z samorządem mamy 

naprawdę sporo planów na imprezy czy 

ciekawe święta, ale aby je dobrze przygotować 

potrzebujemy czasu. To nie jest takie proste, 

szczególnie w momencie, kiedy nie wiemy jak 

będzie wyglądała sytuacja covidowa za 

tydzień, czy dwa. Musimy się zgrać jako 

grupa, podzielić zadaniami i dopiero 

realizować pomysły. Ale na pewno wkrótce o 

nas usłyszycie. 

 

Na koniec kilka pytań z „innej beczki”; twój 

ulubiony przedmiot szkolny? 

Mój ulubiony przedmiot zmienia się 

praktycznie cały czas, w każdym z nich są 

fragmenty, działy które lubię, niestety są i te mniej interesujące mnie, ale jeśli mam już 

odpowiedzieć to chyba historia i geografia. 

A jaką potrawę lubisz najbardziej? A może umiesz jakąś przygotować? 

Kiedyś wpadłam na pomysł żeby pokroić ziemniaki w kostkę i wrzucić na patelnię z 

przyprawami i do teraz je robię i uwielbiam, no i oczywiście spaghetti, które chyba każdy 

lubi. 

A jaki jest Twój ulubiony film? 

Uwielbiam, ale to w sumie za mało powiedziane, filmy z Uniwersum Marvela (MCU), 

Harrego Pottera, Szybkich i wściekłych (aczkolwiek  ostatnia część mi się nie podobała). 

A masz jakieś ulubione postaci filmowe? 

 Jeśli chodzi o postacie to jest ich całkiem sporo Steve Roggers, Thor, Loki, Tony Stark, Peter 

Parker, Bucky Natasha Romanoff, Wanda Maximoff, jak pewnie zauważyliście wszystkie są 

z Marvela. 

Dziękuję za rozmowę 

Zuzanna Lewandowska 


