
II etap wymiany – Słowaccy uczniowie w naszej szkole! 

 

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach realizując cele nauczania języka angielskiego stwarza uczniom 

różne możliwości doskonalenia swoich umiejętności. 

 

Między innymi z tego powodu w dniach 26 – 28 kwietnia niemal 30-osobowa grupa uczniów z Zakladnej Skoli 

w Madunicach gościła w murach naszej placówki. Pobyt w Polsce słowaccy uczniowie  rozpoczęli od wizyty 

w Muzeum Garncarstwa w Chałupkach, gdzie zostali zapoznani z wielowiekową tradycją garncarstwa na naszym 

terenie. Po ciekawym wykładzie, pod okiem garncarki, p. Elżbiety Klimczak tworzyli własne wyroby gliniane. 

Pierwszy wieczór spędzili na basenie „Perła”, gdzie wraz z naszymi uczniami relaksowali się i odpoczywali po trudach 

podróży. 

 

Drugi dzień wymiany rozpoczęliśmy od badania i rozwiązywania zagadek naukowych w Centrum Nauki 

w Podzamczu. Dla polskich i słowackich uczniów był to czas integracji, zabawy, ale jednocześnie wspólnego uczenia 

się, poszerzania wiedzy. Po obiedzie udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Dzieci brały udział 

w warsztatach przyrodniczych związanych z tematem projektu Erasmus+. Uczyły się zasad mikroskopowania, 

omawiały przygotowane przez siebie preparaty. Po ciężkiej pracy umysłowej udaliśmy się na kręgle, w myśl zasady, 

że każdemu należy się coś dla ciała i dla ducha. Mimo dobrej zabawy podczas rozgrywek w kręgielni, wszyscy nie 

mogli się doczekać wieczoru. Od 19.00 do 21.00 nasza szkoła zamieniła się w międzynarodową dyskotekę. Zabawy, 

tańce, konkursy zintegrowały uczniów. 

 

Ostatni dzień wizyty słowaccy uczniowie spędzili w naszej szkole. Wzięli udział w uroczystej akademii z okazji 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie zwiedzali szkołę i uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego, 

plastyki i wychowania fizycznego. Wspólne lekcje były okazją do wspólnej nauki, zacieśniania więzów i wymiany 

doświaczeń. Dla wszystkich był to niezapomniany czas. 

 

Pragniemy serdecznie podziękować: 

 - pani dyrektor Joannie Wojcieszyńskiej i pani dyrektor Elżbiecie Rachwał za wsparcie i pomoc w organizacji 

wymiany uczniów; 

 - Radzie Rodziców za ufundowanie poczęstunku dla wszystkich uczniów podczas dyskoteki; 

 - Rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla gości; 

 - nauczycielom za pomoc i wsparcie; 

 - uczniom za zaangażowanie, emocje, uśmiech i radość. 
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