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Amigo. Bo każdy jest ważny!   

Ważne tematy: 

 Co się działo w Dniu Nauczyciela? 

 Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS  

 Konkurs: Wrocławskie Dni Recyklingu  

 Erasmus + 

 Relacja z pobytu w Bath 

 Konkurs na logo w projekcie Erasmus+ The Necessity of Water 

 Najlepsze  filmy— subiektywny ranking 

 



Dzień Nauczyciela w „Amigo” 

 

Od września zbierali stare mapy, kawałki tapet, wstążki, sznurki, druci-

ki… Strzępki gazety, kawałki włóczki były w cenie. Podobnie jak pomysł, 

by z drucika zrobić stelaż na sukienkę, 

a klamerkę do bielizny zamienić na 

broszkę w bluzce.  

Otworzył się przed nimi świat MODY– 

kreacje, garderoba, szycie i poprawki 

krawieckie, guzik, kokardka— to nie 

był  już dla nich problem. 

TAK OTO KLASA III  

GIMNAZJUM PRZYGOTOWYWAŁA  

POKAZ MODY NAUCZYCIELSKIEJ! 

Do ostatniego dnia trwały próby, mo-

dele  i modelki ćwiczyły krok, by z gra-

cją, wdziękiem lub…. piruetem  wejść 

na czerwony dywan* i zaprezentować 

swój strój. 

* czerwony dywan należy sobie wyobrazić. 

 

Str. 2 

Amigo. Bo każdy jest ważny!   

Z wypowiedzi konferansjerów: Ta urocza kre-

acja podkreśla długą drogę, jaką musi przebyć uczeń, by osiągnąć swój 

cel, czyli zdaną maturę z matematyki.  

Pani od matematyki proponujemy także spektakularne nakrycie głowo 

prosto z Mediolanu,  

Zwróćmy uwagę, że nasza droga jest prosta, równa i prawie symetrycz-

na, a nie wyboista i ...kamienna. I takich prostych szlaków na drodze 

matematycznych zmagań życzymy wszystkim uczniom.  
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Z wypowiedzi konferansjerów: Właśnie z dalekich za-

morskich podróży w niecodziennym stroju przybywa do 

nas nauczycielka geografii. Popatrzmy na tkaninę, z 

której wykonana jest ta wspaniałą suknia.  Dzięki niej 

przypomnimy otoczeniu, że nasza planeta jest bezcen-

nym skarbem, a Dzień Ziemi trwa tak naprawdę przez 

cały rok. 
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Z wypowiedzi konferansjerów:  

Tak, w tej szkole są nauczyciele, którzy słyną z tego, że zabierają swych 

uczniów w długie międzyplanetarne podróże, dbając o to, by wiedzę 

przekazywać z prędkością światła. Rodem z pozaziemskich cywilizacji 

prezentujemy nowoczesne kreacje dla naszych fizyczek. Zwróćmy uwa-

gę, że dzięki uroczemu płaszczykowi, komplet dla Pań łączy  klasykę z 

nowoczesnością,  

zaprojektowaliśmy również zmodernizowane nakrycie głowy, tak aby za 

pośrednictwem hiperłącza nasze fizyczki i informatyczki mogły mieć 

bezpośredni dostęp do Internetu.  
 

Pomysłodawczynią całego  

zamieszania  

była klasa III gimnazjum  

na czele ze swoją  

Wychowawczynią -panią Aną  

Sotirovską, nauczycielką  języka  

polskiego. 

Dziękujemy za tak potężną dawkę 

humoru i dystansu. 
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25 października br. uczniowie liceum „Amigo” przystąpili do etapu 

szkolnego Wrocławskiego Testu Wiedzy nt. HIV/AIDS i innych STD. 

Odpowiadając na 35 pytań wykazali 

wysoki poziom wiedzy.  

 

Test przeprowadzono za pomocą pro-

gramu Kahoot!  Dodatkową atrakcją 

była obecności TV3 i możliwość 

udzielenia wywiadu. Do kolejnego 

etapu  zakwalifikowało się 5 osób. 

Etap międzyszkolny odbędzie się 3 

grudnia 2018 na Wydziale Farmacji 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Finalistom gratulujemy  

i życzymy powodzenia!!!  

Organizatorem i koordynatorem konkursu 

jest Pani Renata Gąsior, nauczycielka biologii 

i EDB 

 

Poniżej prezentujemy wyniki  Międzyszkolne-

go Konkursu „Dbam o życie – profilaktyka 

HIV/AIDS. Finał odbył się w XII LO we Wro-

cławiu,  a „Amigo” było współorganizatorem 

konkursu. 

 

WROCŁAWSKI  TEST WIEDZY  

na temat  HIV/AIDS  

I  INNYCH STD 
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Finaliści konkursu szkolnego: 

1. Filip Walkiewicz 

2. Sara Bojakowska 

3. Magda Malec 

4. Nikola Jakubowska 

5. Paweł Chyła 
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Wrocławskie Dni Recyklingu 
 

Klasa VIII brała udział w konkursie Wrocławskie Dni Recyklingu 2018. Pod 

opieką koordynatorek konkursu– pań Renaty Gąsior oraz Dagmary Polańskiej -Chyły 

26 października wyruszyła na wycieczkę w poszukiwaniu zadań konkursowych.  

Dzielnie przeszła 3 km znajdując wszystkie plansze z poleceniami.  Jedno z pytań 

dotyczyło redukcji ilości śmieci produkowanych w domach, szkole, miejscu pracy….  

Młodzież wskazała ciekawe pomysły na redukcję odpadów. Pod kierunkiem Pani 

Julity Gregorczyk klasa wykonała plakat pokazujący prawidłową segregację. 
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Konkursowa rymowanka powstała pod kierunkiem Pa-

ni Anity Cieślak: 
 

W torbie na zakupy przybył pluszowy miś. 

Samotny czuł się jak zagubiony jesienny liść… 

Nie pomagały starania Jasia małego, 

który kochał uszatka, przyjaciela swego. 

Zawsze zakładał na niego koszulinkę koralową 

i piękną bluzę polarową… 

 

Jednak miś czuł, że jest znikąd 

i  jego życie zmierza donikąd, 

więc Jasiek mały, kumpel wspaniały, 

postanowił rozwiązać problem cały. 

 

Włożył misia do pudełka plastikowego 

i zabrał go do punktu recyklingowego. 

Tam na placyku butelki PET stały 

i się do nich nieśmiało uśmiechały… 

 

- Gwałtu, rety, co się dzieje? 

- To są właśnie, misiu, twoje dzieje! 

Twoją babcią jest butelka plastikowa 

do przetworzenia gotowa! 

- Witaj, wnusiu, plastikowym wypełnieniem wypcha-

ny! 

Byłeś w naszej rodzinie bardzo oczekiwany! 

 

Miś z małym Jasiem do domu powrócił 

i na łóżeczko z poduszką się rzucił. 

Przykrył się kocem polarowym 

i do snu był gotowym. 

Już rodzinę swą miał 

tak jak chciał. 

 

Klasa zakwalifikowała się do ścisłego 

finału, który odbył się 27 listopada 2018 w Ze-

spole Szkół nr 14 przy Al. Brucknera 10 we 

Wrocławiu.  

 

 

Klasa VIII zajęła III miejsce w konkursie. Nagrodą był  

głośnik i bilety do kina. Gratulujemy zwycięzcom !!! 
  



Pięć najlepszych filmów, jakie widziałem przez ostat-
nie tygodnie mój subiektywny ranking 

Nie wiem jak wy, ale ja staram się oglądać filmy 
dobre. Były filmy, które wprowadziły mnie w stan złości 
i irytacji tym jak bardzo były złe („Dywizjon 303”, 
„Drezno”). Większość filmów, które oglądam, wybieram 
świadomie. Jestem przynajmniej minimalnie zaznajomio-
ny z tematem kinematografii. Wśród obejrzanych przeze 
mnie filmów jest mnóstwo perełek, których aż żal nie 
obejrzeć.  

W celu propagowania dobrego kina (również pol-
skiego!) stworzyłem listę filmów, które w ostatnim cza-

sie wywarły na mnie największe wrażenie. Kolejność lo-
sowa. 

 
1.”To nie jest kraj dla starych ludzi” Joel Coen i Ethan 
Coel, USA, 2007 
  Jeśli lubicie filmy, w których posoka się leje, a przy 
okazji nie gardzicie powolnym kinem noir, to jest to obo-
wiązkowa pozycja. Warto dla samej sceny w motelu i 
Javiera Bardema ,grającego głównego antagonistę! 
 
2.”Siedem” David Fincher, USA, 1995  
Świeże, inne spojrzenie na pojęcie grzechu. 
 
3.”Psy” Władysław Pasikowski, Polska, 1992 

Co tu dużo mówić, klasyk! „Bo to zła kobieta była!” 
 
4.”Blade runner”,Ridley Scott, USA – UK, 1982 
Krótko i do rzeczy – kwintesencja dobrego cyberpunku. 
Wielkie budynki, ogromne ilości ludzi na brudnych uli-
cach i w tym całym bałaganie - protagonista polujący na 
buntownicze androidy. Poza tym, jest to film piękny. Za-
równo pod względem przesłania, jak i wykonania. 
 
5.”Kiler” , Juliusz Machulski, Polska, 1997 
Jedyna polska komedia, która śmieszy w miarę przyzwo-
ity sposób, a przy okazji dostajemy dobre kino akcji. 
 

Myślę, że zachęciłem was do oglądania. 
Michał Pokitko 

Najlepsze filmy– mój subiektywny ranking 
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Galeria   

„W korytarzu…” 

 

 

 

Prace wykonane  

pod  

kierunkiem  

pani Julity Gregorczyk,  

arteterapeutki 
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PROJEKT ERASMUSA + W AMIGO - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ 
 

PLATFORMA  eTWINNING - Tak się zaczęło... 
 
 Naszą współpracę ze szkołą IES la CANAL w Hiszpanii rozpoczęli-
śmy w marcu 2018 r. Na platformie edukacyjnej eTwinning wspólnie 
realizowaliśmy projekt „ My small world, my family, my hometown, 
my school”. 
 
         Praca nad projektem umożliwiła uczestnikom wzajemne pozna-
nie, zdobycie informacji na temat szkoły partnerskiej, miasta i regio-
nu, w której się ona znajduje. 

W rozmowach prowadzonych w języku angielskim za pośrednictwem 

czatu młodzież z obu szkół poruszała tematy związane między innymi 
z ich  zainteresowaniami, potrawami regionalnymi, czy ulubioną mu-
zyką. Nie zabrakło również nawiązania do bieżących spraw, tzn. do 
rozpoczynających się wówczas  XXI Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. 
 
         Aby lepiej przybliżyć realia szkolnej codzienności, poznać tra-
dycje i historię szkoły, uczniowie przygotowywali prezentacje i mate-
riały video o swoich placówkach oraz realizowali inne zadania projek-
towe. 
 

ERASMUS + Kontynuacja... 

 
 Po tak dobrze rozpoczętej współpracy przyszedł czas na większe 
przedsięwzięcie. Dołączyły do nas kolejne szkoły: Liceul Tehnologic 
Inaltarea Domnului z Rumunii i Secció d'Educació Secundària Sivera 
Font z zaprzyjaźnionej już Hiszpanii. Nauczyciele z wyżej wymienio-
nych szkół opracowali wspólny projekt edukacyjny: „ Necessity of wa-
ter”  dotyczący zagadnień związanych z wodą, głównie w aspekcie 
bezpieczeństwa ekologicznego. Projekt uzyskał akceptację programu 
Erasmusa + (Akcja KA229) i dzięki otrzymanemu dofinansowaniu bę-
dziemy mogli przystąpić do realizacji działań projektowych.  
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W ramach projektu przewidziane 
są 4 spotkania grup uczniów uczestniczących w wymianie: w marcu 

2019 r. w  Hiszpanii, w czerwcu 2019 r. w Polsce, w październiku 
2019 r. w Rumunii oraz ponownie w Hiszpanii, w marcu 2020 r. 
 
 Mamy nadzieję, że uczestnictwo w projekcie przyczyni się do  
zwiększenia świadomości na temat współczesnych problemów eko-
logicznych związanych z wodą, promowania postaw proekologicz-
nych, lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej, językowej i 
krajobrazowej Europy, a przede wszystkim - do wypracowywania 
wspólnych rozwiązań w międzynarodowym środowisku. 

 
Autor: Anna Biela-Różańska 
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Nasi uczniowie wzięli udział w międzynarodowym 
konkursie na logo w ramach projektu Erasmus+  

The Necessity of Water. W konkursie wzięły udział 
szkoły z HiszpaniSecció d'Educació Secundària de 
l''IES Sivera Font i Rumunii - Liceul Tehnologic 

"Inaltarea Domnului".  

Po etapie głosowania zostanie wybrane logo repre-
zentujące projekt. 

Urszula Grządziel i Anna Biela -Różańska,  

koordynatorki projektu. 
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Hello everyone! 

 

 

Chcemy się z wami podzielić wrażenia-

mi z pobytu w Bath w Wielkiej Bryta-

nii. W listopadzie tego roku pani Mela-

nia Kubik i ja wzięłyśmy udział w 

szkoleniu na temat edukacji włącza-

jącej w ramach programu Erasmus+. 
W trakcie kursu miałyśmy niepowta-

rzalną okazję, by wymienić się doświadczeniami w nauczaniu dzieci i młodzieży o spe-

cjalnych potrzebach edukacyjnych z nauczycielami z różnych krajów Europy – Grecji, 

Włoch , Hiszpanii ,Słowacji i oczywiście z Wielkiej Brytanii.   

 

Program szkolenia obejmował różne formy edukacyjne – były to więc warsztaty, wy-

kłady, projekty w zabytkowym mieście Bath, spotkania z innymi 

uczestnikami kursu. Najciekawszym jednak doświadczeniem 

okazała się wizyta w Fosse Way Special School - szkole dla 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

 Szkoła znajduje się w pięknej okolicy na przedmieściach 

miasta, a sam budynek robi wrażenie miejsca, do którego przy-

chodzi się z przyjemnością. Jest to szkoła podstawowa i średnia, 

uczęszczają tu zatem dzieci i młodzież. Dla wszystkich dostoso-

wane są metody nauczania – w zależności od wieku i potrzeb.  

 W szkole panuje wspaniała, przyjazna, pełna wzajemnego za-

ufania atmosfera. Istnieją jasne zasady zachowania i konse-

kwentnie zaplanowana ścieżka edukacyjna dla każdego ucznia. 

Nauczyciele dają swoim podopiecznym dużo wolności w trakcie 

zajęć. Każdy pracuje w swoim tempie, a nauczyciel czuwa nad uczniami i pomaga im 

wykonywać zadania i rozwiązywać proble-

my. 

 

W dniu wizyty w szkole Fosse czekała mnie 

i Panią Melanię mała niespodzianka. Okaza-

ło się , że każda klasa ma w codziennym 

planie zajęć obowiązkowy  piętnastominu-

towy spacer po terenach wokół szkoły. I  to 

niezależnie od pogody!  
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Tak wiec zostałyśmy zapro-

szone na spacer, choć pogoda 

tego dnia była iście 

„angielska”- padał deszcz  

I wiał silny wiatr.  

 

 

Duże wrażenie zrobiły na nas 

zajęcia przygotowujące 

uczniów do samodziel-

nego życia w przyszłości 
– oglądałyśmy lekcje, 

które można nazwać 

praktyczną nauką życia. 

W profesjonalnie wypo-

sażonej kuchni uczniowie 

przygotowują  posiłki – 

również dla nauczycieli, 

po uprzednim złożeniu 

przez nich zamówienia, a 

zarobione w ten sposób 

pieniądze są przeznacza-

ne na wyjazdy i wyciecz-

ki dla uczniów. W jednej 

z sal lekcyjnych zauwa-

żyłyśmy taki oto plan 

lekcji….. 

 

 

 

 Istnieją też w szkole 

lekcje, które nazywają 

się Design Technology. 

Są to zajęcia, gdzie 

uczniowie własnoręcz-

nie wykonują różne 

przedmioty codzienne-

go użytku, wykorzystu-

jąc  do tego narzędzia i maszyny stolarskie, a cały proces nadzorują nauczyciele. Wi-

działyśmy autentyczną radość uczniów, którzy tworzyli coś użytecznego samo-

dzielnie.  
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Wreszcie zostałyśmy zaproszone 

do przyjrzenia się pracy z małymi 

dziećmi – głównie autystycznymi. 

W przytulnej sali rozmieszczone 

były cztery boksy, w których usta-

wiono na stolikach po dwa pudeł-

ka. Po lewej stronie dziecko miało 

pudełko z prostymi zadaniami do 

wykonania.  

 

 

Były to różnego rodzaju układanki oraz nieskomplikowane gry. Po prawej stronie stało 

pudełko, gdzie uczniowie umieszczali już zadania. W zamkniętej przestrzeni, w skupieniu 

i ciszy, dzieci chętnie pracowały, wyjmując zadania  z pudełka po swojej lewej stronie, a 

potem, po wykonaniu zadania, wkładając je do pudełka prawego. Prostota tak zorganizo-

wanej przestrzeni zrobiła na nas duże wrażenie. Nauczyciel prowadzący wyjaśnił nam, jak 

ważne  jest  takie zorganizowanie miejsca pracy dziecka, by czuło się ono bezpiecznie 

i wiedziało, co dokładnie należy wykonać.  A przy tym robiło to samodzielnie. Jest to 

część przemyślanego procesu edukacyjnego, który kładzie nacisk na wypracowanie w 

uczniach poczucia sprawczości, niezależności i samodzielności. 

 

 

Pod koniec naszej wizyty w Fosse Way School miałyśmy okazję porozmawiać z jednym z 

uczniów, Polakiem, który od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii, a od trzech jest 

uczniem szkoły. I choć z uwagi na dysfunkcje Kamila  komunikacja z nim nie była łatwa, 

udało nam  się dowiedzieć, jak bardzo jest szczęśliwy w tej szkole. 

 Po tak budującym doświadczeniu, jakim była wizyta w Fosse Way School, myślimy o na-

wiązaniu bliższych kontaktów z nauczycielami i uczniami tej szkoły. Może więc będzie 

szansa na zaproszenie ich do Polski, do 

nas, do Amigo ? Bo przecież od nas też 

można się wiele nauczyć… 

 

Anna Chojnowska,  

wicedyrektor „Amigo”,  

nauczycielka języka angielskiego. 
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