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Nasze działania i sukcesy w ramach Międzynarodowego Programu Erasmus 

W naszej szkole od kilku miesięcy bardzo prężnie rozwija się Międzynarodowy Program 

Erasmus. Największy projekt, który obecnie prowadzimy nazywa się I CARE i dotyczy 

popularyzacji działań proekologicznych. Uczniowie wykonują różnorodne zadania, dzięki 

którym poszerzają swoją wiedzę na temat ochrony środowiska.  

W styczniu, lutym i marcu opracowaliśmy plan ograniczenia zużycia papieru oraz odpadów 

spożywczych. W ramach promocji recyklingu stworzyliśmy „coś nowego z czegoś starego”. Do 

projektu uczniowie wykorzystali niepotrzebne przedmioty, np. zużytą butelkę, szklany lub 

blaszany słoik czy skarpetki bez par.  

Kolejnym zadaniem było przygotowanie prezentacji pod tytułem: Jak Twoja szkoła przetwarza 

odpady? Udało się nam stworzyć pokaz slajdów, ebooka oraz film o recyklingu. Uczestnicy 

projektu przygotowali e-booka w Storyjumper. 

 (https://www.storyjumper.com/book/read/100277616 ). 

W kwietniu i maju wszystkie szkoły partnerskie przygotowały filmy i prezentacje o swoich 

krajach i miastach. Nasi uczniowie także z tego zadania wywiązali się wzorowo, przygotowane 

materiały zostały przesłane koordynatorowi projektu i opublikowane w serwisie YouTube.  

W czerwcu członkowie projektu ze wszystkich państw tworzyli interaktywny słownik, prace 

przebiegały pod nadzorem polskich nauczycieli. 

Urszula Opłocka, Martyna Cichecka 

 

 

  



Wizyta Gości z Hiszpanii 

 

 

 

W dniach od 4 do 8 października gościliśmy w naszej szkole dwie nauczycielki, Sarę H. G. i Alice 

P.R. ze szkoły podstawowej CEIP SAN ROQUE w Callosa de Segura (Alicante) w Hiszpanii  

w ramach projektu Erasmus+KA1 z kategorii Job Shadowing. Pierwszego dnia panie spotkały 

się z Dyrekcją naszej szkoły i w gronie jeszcze kilku innych nauczycieli zostały oprowadzone  

po naszym budynku. Poznały niektóre klasy oraz polski system edukacji. Następnie odbyło się 

spotkanie z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunami. Uczniowie mieli szansę zadać 

paniom wiele pytań dotyczących Hiszpanii, tradycji i zwyczajów oraz różnic między hiszpańską 

a polską szkołą.  

Drugiego dnia panie brały udział w trzech lekcjach przeprowadzonych przez p. Martę 

Siewieryniec, p. Edytę Urszulak oraz p. Katarzynę Kopyś, aby poznać nasze metody nauczania 

oraz naszych uczniów. Nauczycielki były pod ogromnym wrażeniem aktywności  

i zdyscyplinowania naszych uczniów. Po lekcjach Goście z Hiszpanii mogli również podziwiać 

przygotowane przez uczniów plakaty związane z  Hiszpanią oraz nauką języków obcych.  

Trzeci dzień nauczycielki spędziły w towarzystwie klasy 7a i p. Martyny Cicheckiej oraz p. Edyty 

Urszulak na wycieczce do Muzeum Pana Tadeusza. Było to bardzo ciekawe doświadczenie dla 



naszych Gości, ponieważ panie dowiedziały się wiele o naszej historii. Po powrocie do szkoły 

wzięły udział w grze fabularnej zorganizowanej przez p. Angelikę Jabłońską i klasę 5a. 

Czwarty dzień rozpoczął się od lekcji twórczości przeprowadzonej przez p. Agnieszkę Kalitę-

Wiśniewską w klasie 2b. Później spotkały się z p. Beatą Żarską – koordynatorką programu 

Destination Imagination, innymi opiekunami, p. Elżbietą Brożek, p. Joanną Połeć, p. Barbarą 

Krzemińską, uczniami zaangażowanymi w ten program i p. Dyrektor. Panie poznały cel i zasady 

tego projektu oraz prace i wspaniałe osiągnięcia naszych uczniów, w szczególności zespołu 

Blue Pompoms. Osobiście brały też udział w kilku wyzwaniach,  które wywarły na nich 

ogromne wrażenie.  

W ostatnim dniu pobytu panie uczestniczyły w grze miejskiej na wrocławskim Rynku z klasą 7c 

oraz p. Justyną Rospond-Naruszewicz i p. Lidią Woźniak. Dzięki grze dowiedziały się bardzo 

wiele o historii Wrocławia oraz architekturze w centrum naszego pięknego miasta.  

Po powrocie do szkoły nadszedł czas na pożegnanie sympatycznych Gości. Nie było ono jednak 

smutne, ponieważ jest to dopiero początek wspólnej przygody i przyjaźni. 

 

Lidia Woźniak 

 

 

  



Spotkanie z Samorządem Uczniowskim 

4 października gościliśmy w naszej szkole nauczycielki z Alicante w Hiszpanii, które odwiedziły 

nas dzięki współpracy w programie Erasmus+. 

Pani Dyrektor Lucyna Dąbrowska-Ożóg uroczyście powitała Gości, a panie, które są 

opiekunkami SU zorganizowały spotkanie z uczniami. 

Na filmie wyświetlonym przez nauczycielki z Hiszpanii mogliśmy zobaczyć szkołę, w której 

pracują nasi Goście, a później panie opowiadały nam o swojej pracy. 

Szkoła kolegów z Hiszpanii różni się od naszej, jest bardzo mała, uczy się w niej tylko 170 

uczniów. Dla porównania w naszej szkole mamy ponad 100 uczniów tylko w samych ósmych 

klasach. 

W Hiszpanii w szkole podstawowej dzieci mają jednego nauczyciela do prawie wszystkich 

przedmiotów - wyjątkiem są muzyka, wychowanie fizyczne i języki obce. Dzieci idą do szkoły 

w wieku 6 lat, kończą podstawówkę mając lat 12. Dalej uczą się w szkole średniej pierwszego 

stopnia. 

My również przedstawiliśmy naszą szkołę, opowiedzieliśmy o pracy Samorządu 

Uczniowskiego. Panie z Hiszpanii były zdziwione, że mamy SU, ponieważ w szkołach  

w Hiszpanii nie ma takiego organu. Podziwiały także nasze inicjatywy i zaangażowanie w życie 

szkoły. 

Wizyta odbyła się w bardzo miłej atmosferze, wiele się z niej dowiedzieliśmy o edukacji  

w Hiszpanii. Z niecierpliwością czekamy na kolejnych Gości. 

Ewa Koronkiewicz 

 

  



Muzeum Pana Tadeusza 

 

Niedawno nasza szkoła gościła dwie nauczycielki z Hiszpanii. Panie przyjechały do nas, aby 

poznać polski model edukacji. Przez kilka dni obserwowały pracę naszych uczniów  

i nauczycieli. Wizyta odbyła się w ramach międzynarodowego projektu Erasmus.  

Klasa 7a oraz Panie Martyna Cichecka i Edyta Urszulak zabrały Gości do Muzeum Pana 

Tadeusza. Uczniowie oraz nauczyciele z zagranicy mieli okazję poznać staropolskie obyczaje, 

dowiedzieć się, jakie stroje nosili szlachcice, a także zobaczyć rękopis „Pana Tadeusza”. 

Martyna Cichecka 

 

 

 

  



Dzień Języków 

 

Wybitny niemiecki poeta, Wolfgang Goethe, powiedział dawno temu: „Iloma językami 

mówisz, tylekroć jesteś człowiekiem”. O tym, że miał rację, doskonale wie cała społeczność SP 

68. Z tego powodu, 5.10.2021 r., świętowaliśmy Dzień Języków. Podczas zajęć tematycznych 

uczniowie przygotowali kolorowe plakaty promujące naukę języków obcych.  

Wizyta nauczycieli z Hiszpanii okazała się być doskonałą okazją do zgłębienia tajemnic tego 

przepięknego kraju. Oczyma wyobraźni przenieśliśmy się do skąpanej w słońcu Barcelony, 

zwiedziliśmy także królewskie miasto - Madryt. Chcieliśmy, aby Panie poczuły się u nas jak  

w domu, dlatego w całej szkole zawisły rysunki hiszpańskich flag oraz ilustracje najbardziej 

charakterystycznych miejsc, potraw i zwyczajów kraju naszych Gości. 

 

Martyna Cichecka 

 

 

  



Wrocław dla Odkrywców 

 

Piątek był ostatnim dniem pobytu gości z Hiszpanii w ramach Programu Erasmus, 

realizowanego w SP nr 68 we Wrocławiu. W tym dniu obie nauczycielki z Hiszpanii 

uczestniczyły, wraz z klasą 7c, pod opieką pań Lidii Woźniak i Justyny Rospond-Naruszewicz  

w grze miejskiej „Wrocław dla Odkrywców”. 

Gra została przygotowana się w językach angielskim i polskim, polegała na rozwiązaniu 24 

zagadek związanych z historią, architekturą i zabytkami Wrocławia w trakcie spaceru  

po wrocławskim Rynku. Ten intensywny w sensie poznawczym spacer trwał około dwie 

godziny i dostarczył uczestnikom wielu wrażeń i dobrej zabawy. 

 

Justyna Rospond-Naruszewicz 

 

 

 

  



 

 

  



PODRÓŻE MARZEŃ 

Śladami Harry’ego Pottera 

Jednym z moich największych marzeń jest podróż do Anglii. Inspiracją była i nadal jest książka 

J. K. Rowling pod tytułem ,,Harry Potter”. Już pierwsza część serii zrobiła na mnie ogromne 

wrażenie, a kolejne sprawiły, że stałam się jej wielką fanką. Dołączyłam do fandomu Harry’ego 

Pottera. Dlatego w Anglii, oprócz odwiedzin u Królowej Elżbiety II, chciałabym zwiedzić 

miejsca, które są kojarzone z moją ulubioną lekturą.  

Jedno z nich znajduje się w okolicach Londynu w miejscowości Leavesden i jest to studio 

filmowe Warner Bros, gdzie kręcony był film, a obecnie znajduje się tam również muzeum 

Harry’ego Pottera. Ekspozycja muzeum składa się z wielu pomieszczeń, kostiumów  

i rekwizytów użytych w czasie realizacji filmu. Na terenie dwóch ogromnych pawilonów 

filmowych i na otwartej przestrzeni można zobaczyć oszałamiającą scenerię, na przykład 

ogromny model Szkoły Magii Hogwarth, odwiedzić gabinet profesora Dumbledore’a, dom 

Harry’ego Pottera i dom Dursleyów, wioskę z Wrzeszczącą Chatą i sowią pocztą. 

 

 

 

  



Planując podróż do Londynu, wybrałam też miejsca, które chciałabym zobaczyć oprócz tego 

najważniejszego, opisanego powyżej. Oto one: 

 

 

 

 

Big Ben – jest to wieża zegarowa należąca do Pałacu Westminsterskiego. Jedno z najbardziej 

charakterystycznych miejsc w Londynie. 

 

 

 

 

Dzielnica Notting Hill – jest to dzielnica, w której znajdują się cudowne, pomalowane farbami 

w pastelowych kolorach domy z pięknymi drzwiami. Jest to idealne miejsce do zrobienia 

niesamowitego zdjęcia.  

 



 

 

London Eye – diabelski młyn, którym można przejechać się w 30 minutową podróż w jednej  

z 32 kapsuł. Znajduje się w dzielnicy Lambeth, na południowym brzegu Tamizy, między 

mostami Westminster i Hungerford. Jego wysokość wynosi aż 135 metrów! 

 

 

 

Pałac Buckingham – najbardziej znana posiadłość należąca do rodzinny królewskiej. Pałac 

znajduje się w centrum Londynu i od 1837 roku jest oficjalną londyńską rezydencją brytyjskich 

monarchów. Pałac dysponuje 775 pokojami oraz największym prywatnym ogrodem  

w Londynie. Od 1992 część pałacu Buckingham udostępniona jest odpłatnie zwiedzającym,  

a w miesiącach letnich, gdy królowa spędza wakacje poza Londynem, turyści mogą zwiedzić 

również apartamenty. 

 

  



 

 

Muzeum Figur Woskowych – jedna z atrakcji najpopularniejszych wśród przybywających  

do Londynu turystów. Spotkanie z rodziną królewską jest możliwe dzięki odwiedzinom w tym 

miejscu. Oprócz współczesnych członków monarchii: królowej Elżbiety II i jej męża Filipa, 

księcia Karola i księżnej Camilli, księcia Williama i księżnej Kate oraz księcia Harry’ego znajdują 

się tam także historyczni monarchowie - między innymi Elżbieta I czy Henryk VIII. W muzeum 

jest wiele ciekawych wystaw, na których możemy zobaczyć gwiazdy światowego kina, 

piosenkarzy, polityków, postacie ze znanych bajek i filmów dla dzieci. 

 

 

 

Mam nadzieję, że uda mi się odbyć podróż moich marzeń i zobaczę miejsca, które opisałam 

dla Was, a na razie znam je tylko z książek, gazet i filmów. Może w czasie kolejnych wakacji 

spełnią się moje marzenia? Może ktoś z Was też będzie chciał odbyć podróż do Anglii? A może 

ktoś już tam był i w kolejnym numerze gazetki podzieli się swoimi doświadczeniami?  

Ewa K. 6d 

  



Ale Meksyk!!! :))) 
 

Jeszcze przed pandemią udało mi się wyjechać z Rodzicami na wakacje do Meksyku i dzisiaj 

chciałabym Wam bardzo ten kraj polecić . Meksyk to wielki kraj z cudnymi plażami, różnorodną 

kulturą i piękną archeologiczną historią. 

 

 
To tutaj można z bliska poznać kulturę Azteków i Majów. Miasta Majów rozsiane są po całym 

Półwyspie Jukatan. Do tej pory odkryto ponad 4400 miejsc z majańskimi ruinami, a wciąż 

poznajemy nowe. Dla mnie numer 1 to Chichen Itza, uznana za jeden z Siedmiu Cudów Świata 

i wpisana na listę UNESCO. Najsłynniejszą budowlą jest oczywiście Piramida Kukulkana – boga 

i władcy czterech żywiołów. Kukulkan, według legend Majów, odpłynął na wschód, skąd 

powróci tuż przed końcem świata. Po odkryciu Chichen Itza przez Hiszpanów na terenie 

znaleziono postument ze 160 000 czaszek. Oznacza to mniej więcej tyle osób złożonych  

w ofierze bogom. Dziś w Meksyku żyją potomkowie Majów, ludzie przesympatyczni i przemili 

i niezbyt wysokiego wzrostu :). 

 

  



Najciekawszym i najpiękniejszym cudem przyrody na Jukatanie są cenoty. To ciągnące się 

kilometrami systemy podziemnych jaskiń wypełnionych wodą. Cenoty zajmowały bardzo 

ważne miejsce w życiu Majów. Ich niedostępność i tajemniczość sprawiała, że Majowie 

wierzyli, że były one wejściem do innego świata oraz miejscem łączącym światy żywych  

i umarłych. Według Majów cenoty zamieszkiwał bóg wody, deszczu oraz burzy. W cenotach 

składali ofiary z ludzi oraz złota. Na terenie Chichen Itza znajduje się tzw. święta cenota. Mnie 

najbardziej podobała się cenota Ik Kil. Z góry wygląda trochę jak zarośnięta dziura w ziemi,  

z dołu jak mały rajski zakątek :). Jest dość głęboka, ma około 70 metrów głębokości. 

 
 

 

 

Odwiedziliśmy też największą piramidę na Jukatanie - Nohoch Mul w COBA. Na tę piramidę 

można wejść, huurrra! Pognaliśmy w górę, jakieś 42 metry po wyszczerbionych i śliskich 

kamieniach . Po środku jest jedna lina, której wszyscy trzymają się, schodząc w dół. My drogę 

w dół pokonaliśmy na siedząco :). Widok z góry jest niesamowity, dookoła sama dżungla  

i gdzieniegdzie wstające czubki innych piramid. 

Z tego, co przekazali mieszkańcy, już wkrótce wejście na piramidę zostanie zamknięte. Cieszę 

się, że miałam jeszcze możliwość zobaczyć dżunglę z góry. 

 

Jako ciekawostkę chciałabym Wam też opisać grę w majańską piłkę nożną. Gra ta nazywała się 

Pok-Ta-Pok i polegała na podaniach piłki biodrami, udami i łokciami. Nie było to łatwe, 

ponieważ piłka ważyła około 3 kilogramów. Mecz wygrywała drużyna , która przerzuciła piłkę 

przez kamienną obręcz zawieszoną na wysokości mniej więcej 5-6 metrów. 

 

  



 

 
 
Gra miała charakter religijno-rytualny i odzwierciedlała grę ciemności ze światłością. Co 

ciekawe kapitan drużyny zwycięskiej składany był w ofierze bogom. Dla ofiary był to wielki 

zaszczyt oraz gwarancja życia wiecznego.  Ufff … dobrze, że dzisiaj wręczają puchary :). 

 

Mam tyle wspaniałych wspomnień w głowie, że naprawdę nie wiem, co jeszcze w skrócie 

mogłabym Wam napisać . 

Serdecznie Wam polecam taki wyjazd i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze tam wrócę 

 

Blanka M. 6a 

 
 
 

 

 

 

  



 

POLECAMY 

Czy warto być harcerzem? 

Cześć! Jestem Gabrysia i od ponad dwóch lat uczęszczam na zbiórki drużyny harcerskiej. Moja 

przygoda z harcerstwem rozpoczęła się w październiku 2019 roku. Nasza drużyna nazywa się 

„Wilki”, a jej patronem jest Bogusław Ustaborowicz Żar.   

Harcerstwem zainteresowałam się dzięki moim koleżankom i rodzicom. Na pierwszą zbiórkę 

postanowiłam się wybrać, ponieważ bardzo lubię sport i pracę w grupie. Jednym z ciekawszych 

zadań, które odbyły się na zajęciach, była gra terenowa. Podzielono nas na dwa zespoły, 

musieliśmy szukać wskazówek i rozwiązywać zagadki, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć  

do wyznaczonego celu.  

Oprócz spędzania czasu na grach i zabawach czasami poszerzamy także swoją wiedzę. Druhny 

opowiadają nam o historii harcerstwa, o odznakach takich jak Lilijka i Krzyż harcerski. Dzięki 

byciu częścią drużyny mogłam poznać wspaniałych przyjaciół. Praca w grupach pozwoliła mi 

zrozumieć, jak ważna jest współpraca zespołowa. Na zbiórkach uprawiamy także sport, przede 

wszystkim biegamy.  

Dla prawdziwego harcerza bardzo ważna jest pomoc drugiej osobie. Podczas zbiórek często 

napełniamy jedzeniem społeczne lodówki, z których mogą skorzystać potrzebujący ludzie. 

Myślę, że warto być harcerzem. Szczególnie zachęcam do tego osoby otwarte, empatyczne, 

lubiące sport i pracę zespołową.   

 

Gabrysia K. 6d 

 

https://www.facebook.com/latowprzewozie/photos/a.204550776615595/204550779948928/?type=1&theater 

  



UWAGA! WAŻNA SPRAWA! 

Ankieta na temat wiedzy o ochronie środowiska 

 

Ile ton plastiku zużywa się w ciągu roku w Polsce? 

a) 1,5 tony (10% ankietowanych) 

b) 2,5 tony (30% ankietowanych) 

c) 3,5 tony (60% ankietowanych) 

Jaki procent plastikowych opakowań poddaje się recyklingowi? 

a) 40% (30% ankietowanych) 

b) 60% (60% ankietowanych) 

c) 80% (10% ankietowanych) 

Ile litrów wody zużywamy średnio podczas kąpieli? 

a) 25 litrów (40% ankietowanych) 

b) 70 litrów (20% ankietowanych) 

c) 150 litrów (40% ankietowanych) 

Ile litrów wody zużywamy w ciągu minuty prysznica? 

a) 5 litrów (30% ankietowanych) 

b) 15 litrów (70% ankietowanych) 

c) 25 litrów (0% ankietowanych) 

Jak bardzo szkodliwe jest spożywanie mięsa wołowego dla środowiska? 

a) nie bardzo (50% ankietowanych) 

b) bardzo (40% ankietowanych) 

c) prawie wcale (10 % ankietowanych) 

Ilu ludzi na całym świecie umiera z powodu zanieczyszczonego środowiska? 

a) 3,2 mln (10% ankietowanych) 

b) 7,6 mln (30% ankietowanych) 

c) 4,2 mln (60%% ankietowanych) 

Ile kilogramów śmieci wytwarza przeciętny Europejczyk? 

a) 320 kg (0% ankietowanych) 



b) 502 kg (50% ankietowanych) 

c) 631 kg (50% ankietowanych) 

Czy należy wyrzucać paragony do kosza na makulaturę? 

a) zdecydowanie tak (10% ankietowanych) 

b) nie, należy wrzucać je do odpadów mieszanych (70% ankietowanych) 

c) to zależy czy paragon jest stary (20% ankietowanych) 

Jaki procent Polaków deklaruje, że segreguje odpady? 

a) 66% (20% ankietowanych) 

b) 77% (50% ankietowanych) 

c) 88% (30% ankietowanych) 

Czy ekologia jest dla Ciebie ważna? Czy ma wpływ na Twoje decyzje? 

a) oczywiście (80% ankietowanych) 

b) to zależy (10% ankietowanych) 

c) nie (10% ankietowanych) 

 

*W ankiecie wzięło udział 10 anonimowych osób z klasy 7 a 

 

Karolina L. 7a 

 


