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LUTY MIESIĄCEM KULTURY BRYTYJSKIEJ i AMERYKAŃSKIEJ w NASZEJ
SZKOLE, czyli NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ DOŚWIADCZENIE.

„With languages, you are at home
everywhere.”

„Znając języki wszędzie czu-
jesz się jak u siebie w domu.”

W bieżącym miesiącu w
rumskim HIPOLICIE odbyły
się niezwykłe wydarzenia
zachęcające uczniów do
nauki języka angielskiego.
W ramach projektu
Pearson & BBC Live
Classes uczniowie klas
technikum oraz szkoły
branżowej  uczestniczyli w
lekcjach on - line
prowadzonych przez
rodowitych Anglików.

Zajęcia dla szkoły
prowadził Harry Waters, a
także Michael Brand,
Elizabeth Beer oraz Dan
Shepherd.
W jednej lekcji
uczestniczyło maksymalnie
10 klas z całego świata.
Aby zachować
międzynarodowy charakter
projektu i dać uczniom
szansę na interakcje z
młodzieżą z innych krajów,

w tej samej lekcji brały
udział maksymalnie dwie
grupy z tego samego kraju.
Wszystkie lekcje odbywały
się oczywiście w języku
angielskim. Uczniowie nasi
mieli okazję rozmawiać z
koleżankami i kolegami ze
szkół, m.in. z Hiszpanii,
Włoch, Rosji, Czech,
Słowacji, Grecji, Bośni i
Hercegowiny, Francji. 

Lekcje poświęcone były
głównie zagadnieniom
ekologii i ochrony
środowiska. Dyskutowano
wspólnie z native
speakerami, m.in. na temat
zrównoważonego rozwoju:
ślad węglowy (Speak out of
Sustainability: Carbon
Footprint), wylesiania (
Deforestation), recyklingu (
Recycling), wysokich
kosztów

edukacji uniwersyteckiej
(The high cost of a
university education),
ewolucji cyfrowej (The
Digital Revolution) oraz
świętowania języków
(Celebrating Languages).
Uczniowie wykonywali
różnorodne ćwiczenia,
dyskutowali w mniejszych i
większych grupach, pisali
na Padlecie. 
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British and American Culture Days

You know English - you
know the world :)

W ramach obchodów
Dni Kultury Brytyjskiej
i Amerykańskiej
uczniowie mieli
również inne zadania
do zrealizowania.
Codziennie każdy
mógł sprawdzić swoją
wiedzę nt. historii,
kultury i tradycji
Wielkiej Brytanii

i Stanów
Zjednoczonych. Testy
dotyczyły m.in.
literatury, filmu,
znanych osób i
wydarzeń
historycznych, królów,
prezydentów,
znanych obiektów,
miast, sportu,
geografii.

Uczniowie tworzyli
prezentacje
multimedialne na
wyżej wymienione
tematy. 
Uczniowie brali
również udział w
lekcjach
poświęconych Irlandii,
w ramach współpracy
z Fundacją Kultury

Irlandzkiej
(http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/).
Szkoła współpracuje
z Fundacją od 2 lat ,
realizując  program
"Irlandia w szkole". 

Regularnie co
miesiąc pani
Justyna Mazurek-
Schramm,
wiceprezes
Fundacji, przybliża
naszym uczniom 
historię, literaturę,
geografię, kulturę,
sport i kuchnię
zielonej wyspy.
Nadmienić należy,
że uczniowie
HIPOLITA mają
także

okazję rozmawiać
w języku
angielskim ze
swoimi kolegami i
koleżankami z
Ugandy, w ramach
współpracy w
międzynarodowym
projekcie
edukacyjno-
humanitarnym
Face To Face with
the World.

Uczestnictwo naszej
szkoły w tego typu
zajęciach języka
angielskiego przynosi
wiele korzyści.
Nauczycielom daje
możliwość
doskonalenia
znajomości języka,
poznania
innowacyjnych metod
nauczania oraz
nowoczesnych form
pracy, co owocuje
podniesieniem
poziomu kształcenia w
naszej szkole. Dla
uczniów jest to również
okazja do poszerzenia
swoich horyzontów,

doskonalenia języka
oraz nawiązania
współpracy
międzynarodowej w
ramach przyszłych
projektów. Te
niezwykle ciekawie
prowadzone zajęcia
wprowadzały nowe
słownictwo,
aktywizowały uczniów
do mówienia. Jak
mówią sami uczniowie,
rozmowa z native
speakerem jest
niezwykle motywująca
do używania języka
angielskiego.

Organizując Dni
Kultury
Brytyjskiej i
Amerykańskiej
chcieliśmy  nie
tylko pokazać
uczniom, że 
język angielski
naprawdę otwiera
drzwi do
komunikacji z
całym światem,

ale wyrabia w
nich szacunek dla
wielokulturowości
i daje im
poczucie, że
świat nie ma
granic.
Zespół Nauczycieli
Języków Obcych
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KSIĄŻKA KUCHARSKA W WERSJI
ANGLOJĘZYCZNEJ

Zbiórka karmy dla psów i
kotów "OTOZ ANIMALS"

Hipolit
Cookbook, czyli
książka
kucharska w
wersji
anglojęzycznej.
W ramach
ogólnopolskiego
projektu "Z
ekologią

na Ty" klasy 2K
 i 3AT
realizowały na
zajęciach języka
angielskiego w
gastronomii
PROJEKT dot.
produktów
wytwarzanych z
ekologicznych
komponentów.

Efektem
finalnym zadania
było stworzenie
książki
kucharskiej
opartej na
daniach
stworzonych
przez uczniów.
Oto link do
filmiku: https://youtu.be/SBLUuY9UkFs

Zbiórka karmy dla
psów i kotów "OTOZ
ANIMALS" w
Dąbrówce k.
Wejherowa.
Zachęcamy do
wzięcia udziału w
zbiórce karmy,
przekąsek, drobnego
wyposażenia dla
psiaków i kotów
przebywających w
schronisku. Do
końca marca
bieżącego

roku zbieramy w
recepcji szkoły.
Pamietaj przyczep
kartkę z imieniem,
nazwiskiem i klasa.
Każdy drobny gest
zostanie doceniony
punktami dodatnimi
z zachowania.

FRYZJERSTWO
TO NASZA
PASJA.
Nie ma jak zajęcia
na pracowni.
Klasa 3P, po
powrocie po
przerwie
świątecznej,
pełna zapału i
chęci do pracy.
Dekoloryzacja
„Szatusz”
pasemka na
czepek i trwała
ondulacja było
pracowicie.

Szatusz - czyli
nowy odłam
ombre (jasne już
nie są końce ale
prawie całe włosy
z widoczną
ciemniejszą
górą).
A efekt sami
oceńcie.

As a hairstylist, you
get to be creative
every day and you
have the power to
awaken the beauty
within your clients
they never knew was
there. There are
many moments of
inspiration, laughter,
and appreciation that
only a hairstylist or
hair-lover would
understand. 
(Jako fryzjer, możesz
być kreatywny
każdego dnia i masz

moc, aby obudzić w
swoich klientkach
piękno, o którym nie
wiedziały, że tam
jest. Jest wiele
momentów inspiracji,
śmiechu i uznania,
które tylko fryzjer lub
miłośnik włosów
może zrozumieć)
Your hairdresser

https://youtu.be/SBLUuY9UkFs
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