
 

 
 zadania wynikające z pro-

jektu „Obiad z własnego 
ogródka” – przygotowanie 
grządek pod uprawę warzyw; 
sadzenie i sianie warzyw, 
pielęgnacja ogródka, prowa-
dzenie dziennika młodego 
ogrodnika; 

 przygotowanie materiałów na 
spotkanie w Kopenhadze; 

 przygotowanie wizyty 
nauczycieli ze szkół 
partnerskich w Luzinie. 

 

 
Uczennice obecnej klasy VI a podczas 

prac w ogródku w czasie wakacji 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Niniejszy projekt został zrealizowany 

przy wsparciu finansowym Wspólnoty 

Europejskiej w ramach programu 

Socrates-Comenius. 
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O PROJEKCIE 

 
Z początkiem roku szkolnego 

2008/2009 nasza szkoła przystąpiła 
do realizacji trzeciego projektu 
Comenius. Nowy projekt zatytułowany 
jest „Pokarm dla Umysłu”, a jego 
realizacja zakończy się w czerwcu 
2010 roku. 
 
SPOTKANIE  
W  KOPENHADZE 
 

W pierwszych dniach czerwca 
odbyło się kolejne spotkanie robocze 
nauczycieli zaangażowanych w rea-
lizację projektu. Tym razem 
gospodarzami byli nasi partnerzy ze 
szkoły w Kopenhadze. Naszą szkołę 
reprezentowały panie: Jolanta Bańko, 
Anna Formela, Izabela Mrozek oraz 
Tatiana Namyślak. 
 W trakcie spotkania został 
podsumowany pierwszy mini projekt - 
Wielojęzyczny Słownik Zwrotów 
Grzecznościowych i Terminów 
Związanych z Pogodą. Ponadto 
omówiona została realizacja 
pozostałych projektów: „Obiad z włas-
nego ogródka”,  „Klimat” oraz 
„Świętujemy jedzenie”. Koordynatorka  
projektu „Zdrowy styl życia”, 
nauczycielka ze szkoły we Włoszech, 
przedstawiła swoje propozycje 
dotyczące tej części projektu.  

Jak zwykle przy tego typu 
spotkaniach nie zabrakło okazji do 
zapoznania się z duńskim systemem 
edukacji, funkcjonowaniem oraz 
wyposażeniem szkoły partnerskiej. 
Elementem, który szczególnie utkwił 
polskim nauczycielkom w pamięci 
były liczne, wspaniale wyposażone 

pracownie takie jak: krawiecka, 
garncarska, do nauki obróbki metalu i 
drewna, malarska, biologiczna,  
fizyczna, muzyczna z różnorodnymi 
instrumentami, chemiczna oraz 
imponująca  kuchnia.   
 

 
W kuchni szkoły partnerskiej  

w Kopenhadze 

 
SPOTKANIE W LUZINIE 
 
Bezpośrednio po wizycie w Danii 
gościliśmy nauczycieli ze szkół 
partnerskich w Luzinie Zbiegło się to z 
obchodami Święta Szkoły i Dnia 
Patrona - Lecha Bądkowskiego. 
Uroczystości rozpoczęły się apelem, 
podczas którego goście 
zaprezentowali swoje szkoły przy 
użyciu prezentacji przygotowanych w 
programie PowerPoint. Następnie 
goście udali się do wybranych klas, by 
opowiedzieć uczniom o swoim kraju i  
szkole. Punktem kulminacyjnym dnia 
była uroczysta akademia z udziałem 
córki naszego patrona pani Sławiny 
Kosmulskiej, przedstawicieli kurato- 
rium, władz lokalnych, Rady 
Rodziców oraz dyrektorów szkół z 
naszej gminy. Nasi uczniowie 
zaprezentowali bajkęw języku 
kaszubskim autorstwa Lecha 
Bądkowskiego. Goście mieli również 

okazję wysłuchać piosenek 
wykonywanych przez uczniów klas 
drugich. Wręczone zostały również 
nagrody laureatom konkursów 
związanych z obchodami Roku Lecha 
Bądkowskiego.  
      Po oficjalnych uroczystościach 
goście oraz nauczyciele zostali 
zaproszeni na poczęstunek, po 
którym odbyło się robocze spotkanie 
w ramach projektu. Ustalono daty 
kolejnych spotkań oraz omówiono 
szczegóły realizacji mini-projektu 
„Świętowanie  jedzenia”, którego 
nasza szkoła jest koordynatorem. 
       Następnego dnia nauczyciele ze 
szkół partnerskich oraz kilkoro 
nauczycieli z naszej szkoły 
uczestniczyli w wycieczce do 
Szymbarka, gdzie mieli okazję 
zobaczyć  najdłuższą deskę, domek 
do góry nogami, a także zapoznać się 
z tragiczną historią zesłań polskich 
patriotów na Syberię. Później grupa 
udała się do Gdańska, gdzie zwiedziła 
Stare Miasto. 
 

 

 
Chwila refleksji prze pociągu 

symbolizującym zesłania 

 
Wspólna pamiątkowa fotografia 

z wójtem Gminy Luzino 

panem Jarosławem Wejerem 
 

NASZE DZIAŁANIA  
W DRUGIM SEMESTRZE 
ROKU SZKOLNEGO 
2008/2009 

 
W okresie luty – czerwiec 

2009 rok uczniowie  
i nauczyciele zaangażowani byli  
w realizację następujących działań 
w ramach projektu: 

 kontynuacja prac związanych 
z mini-projektem „Klimat”: - 
codzienny pomiar 
temperatury powietrza, 
tworzenie wykresów  
na podstawie odczytów 
pomiarów temperatury, 
sporządzenie raportu  
z poczynionych obserwacji; 

 zbieranie przepisów i zdjęć 
potraw związanych ze  
świątecznymi dniami, 
tłumaczenie ich na język 
angielski; 
 

 


