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Roszczynialskiego w Rumi
ul. Grunwaldzka 57
84-230, Rumia

Numer 38 10/22

W numerze wrześniowym polecamy m.in. relacje z Rajdu
Ścieżkami TPK oraz Dnia Języków Obcych. Polecamy!

24 września odbył się XXIX rajd
ścieżkami TPK, którego nasza
szkoła była współorganizatorem. 

 Witamy w  roku
szkolnym 2022/ 2023

24.09.2022r odbył
się 29 rajd
ścieżkami TPK.
Wędrowaliśmy
leśnymi drogami z
Wejherowa aż do
Rumi. Wybraliśmy
13-km trasę. Ok
godz. 8:00
udaliśmy

się pociągiem do
Wejherowa, gdzie
przewodnicy 
wręczyli karty z
zadaniami. Każdy
uczestnik otrzymał
pamiątkową
plakietkę. Podczas
wykonywania
zadań na trasie

dużo
rozmawialiśmy z
naszą grupą co
pomogło nam się
zintegrować. Na
trasie mijaliśmy
okoliczne pomniki
przyrody oraz
poznaliśmy walory
krajoznawcze
TPK. 

Podczas przerw,
np. na ognisko,
każdy mógł
odpocząć i coś
zjeść. Wykonaliśmy
wówczas kolejne
zadania z karty.
Chwilę potem
ruszyliśmy na
dalszą część trasy.
O godzinie 12:30
dotarliśmy na
miejsce 

zakończenia do
starej strzelnicy w
Rumi. Wszyscy
otrzymaliśmy ciepłą
herbatę, posiłek
oraz coś słodkiego.
Na mecie była
jeszcze jedna
konkurencja małe
Ino czyli bieg na
orientację.  
Polecam !
       Paulina, 3AT
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 ( European Day of
Languages) Europejski Dzień

Języków Obcych
„Iloma językami
mówisz – tyle
razy żyjesz.
Jeśli znasz
tylko jeden,
żyjesz tylko
raz.” Tak mówią
Czesi i chyba
mają rację. 

W dniu 26
września
Europa
obchodziła
Dzień Języków
Europejskich.
Również święto
to zagościło

w naszej
szkole.
Uczniowie klasy
3C T
prezentowali
języki jakie
znają albo uczą
ich: niemiecki,

angielski,
hiszpański i
ukraiński.
Niemało, co? 
 Wyobraźcie
sobie, że w
całym bloku C
brzmiały różne

języki, a
uczniowie z
Hipolita mieli
szansę odczuć
to na żywo. Były
przygotowane
słodycze dla
wszystkich
chętnych ...

...lecz żeby
otrzymać słodki
prezent trzeba
było trochę
popracować.
Właśnie, każdy
mógł sprawdzić
swoją wiedzę
na temat
wybranego kraju
i jego języku.

Czy wiesz jak
powiedzieć
"języki obcy" po
ukraińsku? A po
hiszpańsku czy
niemiecku? A
potrafisz
powiedzieć to
po angielsku?

W ten dzień
uczniowie
właśnie takich
zwrotów uczyli
się, grali w gry
językowe i
delektowali się
słodkimi
prezentami.
 Trudno było nie

zrozumieć, że to
był nie dzień jak
co dzień. Cała
szkoła była
ozdobioną
informacjami,
ciekawostkami i
barwnymi
kolorami.
Marta, 3CT
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„Szachy to sala
gimnastyczna
umysłu”. 
/Blaise Pascal/

"SHARE A
FLOWER BULB"

“Chess is the
gymnasium of the
mind.” / Blaise
Pascal/

"PODZIEL
SIĘ
KWIATOWĄ
CEBULKĄ",
czyli
udowadniamy,

że 
JESTEŚMY
EKO
DRUŻYNĄ z
HIPOLIA.

POWIATOWE
ZAWODY
SZACHOWE.

Po dzielnej
walce nasza
reprezentacja
zajęła VIII

miejsce.
Uczniowie nasi
godnie
reprezentowali 
" Hipolita ".
Skład
reprezentacji:
Paczos Amelia
z klasy II D;

Ellwart Mateusz
z klasy II B;
Perszowski
Andrzej z klasy
I G oraz
Sokołowski
Aleksander z
klasy II B.

EK

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu 
w szachy w Wejherowie.
W dniu 03.10.2022 roku.

W dniu 3.10.br
w ramach
kontynuacji
działań
ekologicznych
zapoczątkowa-
nych w zeszłym
roku szkolnym,
wybrani
uczniowie 

przynieśli i
posadzili około
100 cebul
tulipanów, 2
azalie i 1
trzmielinę.
Dziękujemy
wszystkim za
zaangażowanie
i pomoc.     DG
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This season will be full of colorful
handbags.  This add-on is designed
to liven up everyday, toned-down set

 Kolorowe torebki
hitem tego sezonu

wszystko w niej
znajdziesz :)

Damska torebka
jest jak Google...

Purple,
lavender,
orange, cobalt,
yellow and
juicy green
handbags are
such a must-
have.

Fall fashion:
*Trendy colors
in the upcoming
season are:
juicy green,
yellow, cream,
orange, red,
lavender,

purple, cobalt,
fuchsia silver
and all shades
of camel brown.
*Knitted sets in
a uniform color
scheme are a
novelty.  It can

be a knitted
sweater and
skirt, it can also
be a jacket and
pants.  A dress,
a long cardigan
or a knitted
cape.  It will

be fashionable
to combine
knitwear with
sports
garments

such as
sweatshirts or
trousers.*This
season, coats
have taken a
more
voluminous
form.  Trench
coats with wide
shoulders and
sleeves will be

fashionable.
 Slits, openwork
and patchwork
trench coats
made of a
combination of
various
materials.*Low
waist, wide
legs. Wide,
loose pants ...

with a low waist
is a trend that
has been
gaining more
and more
followers from
the seasons.
 Wide pants can
be combined
with a simple

turtleneck,
elegant shirt,
jacket, and for
the brave, with
a short top
revealing the
belly.
Amelia,
Weronika 
z klasy 3DT
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 Цікаві факти про школи України і Польщі 
Чи задумувалися ви колись між різницею
польських шкіл і українських? Ні?
 Тоді нині ми переглянемо цікаві факти про
школи в цих двох країнах.

Interesujące fakty o szkołach na Ukrainie 
i w Polsce.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad
różnicą między szkołami polskimi i
ukraińskimi? Nie?
Następnie przyjrzymy się interesującym
faktom na temat szkół w tych dwóch
krajach, okiem Savshak Viktorii z klasy
2G   Перше вересня

Здається першого ж вересня школа починається як
в Україні , так і в Польщі, яка може бути різниця. Та
не всі, наприклад, знають що першого вересня для
Польщі це також і день початку другої світової в їх
країні. Коли в нас діти приходять з квітами до
вчителів, тут же ж принято квіти нести загиблим
після великої трагедії.  
Pierwszy września
Wydaje się, że pierwszego września szkoła
rozpoczyna się zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce,
jaka może być różnica. Ale nie wszyscy na przykład
wiedzą, że pierwszy września dla Polski to także
dzień rozpoczęcia II wojny światowej w ich kraju.
Kiedy nasze dzieci przychodzą z kwiatami do
nauczycieli, natychmiast zabiera się kwiaty, aby
zanieść je zmarłym po wielkiej tragedii. 

Почнемо цього разу з більш цікавих тем, самого
способу навчання!
Між чим нема різниці в двох країнах, це в страху
учнів перед оцінками. Скоріше за все кожний з нас
хвилювався перед тим, як вчитель перевірить ту
важку контрольну і оголосить скільки ти дістав.
Оцінювання знань є повсюди, а вот сам спосіб
відрізняється.
Поговоримо про бали: в Польщі всі привикли, що 6
це найкраща оцінка яка може бути, та для
українських підлітків за таку оцінку напевно не
похвалять, тай то зрозуміло чому: тільки ж
половина з найвищої оцінки – 12.
Цікавий факт з польської системи навчання це, що
оцінки мають певну вагу, наприклад: за контрольну
вага буде 4, а за завдання в групах, вага буде 1.
Від більшої ваги оцінки, буде залежити середня
семестрова оцінка. Таким способом можна мати
всі оцінки 2, но дві  роботи написані на 5 будуть
виносити вищу вагу ніж попередні, із-за чого
середня зразу може буде вища як двійка.

Zacznijmy tym razem od ciekawszych tematów, czyli
od sposobu nauki! To, co nie różni obu krajów, to
strach uczniów przed ocenami. Ocenianie wiedzy jest
wszędzie, ale metoda jest inna. W Polsce wszyscy są
przyzwyczajeni do tego, że 6 to najlepsza ocena, jaka
może być, ale dla ukraińskich nastolatków taka ocena
zapewne nie będzie chwalona. W 2000 r na Ukrainie
wprowadzono reformy i wprowadzono 12-punktowy
system oceniania w 4 stopniach przyswojenia
materiału.
1) pierwszy stopień - początkowy - 1-3 pkt /kiedy
odpowiedź ucznia jest fragmentaryczna i uczeń
wykazuje podstawową wiedzę na dany temat/
2) drugi stopień - średni - 4-6 pkt /uczeń potrafi
odtworzyć podstawowy materiał, posiada elementarną
wiedzę na dany temat/
3) trzeci stopień - dostateczny/wystarczający - 7-9 pkt
/uczeń zna pojęcia, zjawiska zachodzące pomiędzy
nimi, potrafi wyjaśnić i uzasadnić różne procesy,
analizuje, uogólnia/
4) czwarty stopień - wysoki - 10-12 pkt  /uczeń
posiada ugruntowaną wiedzę, potrafi ją zastosować w
zadaniach, samodzielnie wykonuje zadania w różnych
sytuacjach, wykazuje się własną twórczością,
wypracowuje i posiada własne zdanie/
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Teraz porozmawiajmy o zakończeniu roku szkolnego.
Na Ukrainie odbywa się on pod koniec maja, gdy w
Polsce miesiąc później. W Polsce zazwyczaj w
ostatnim dniu szkoły dzieci otrzymują świadectwa z
ocenami w klasie z nauczycielem, a na Ukrainie ten
dzień nie może obyć się bez świętowania. W tym dniu
wszyscy przychodzą w odświętnych strojach przed
szkołę, gratulują absolwentom i żegnają się ze szkołą
do następnego pierwszego września. Często na
Ukrainie wspólnie śpiewa się piosenki w tym dniu, a
absolwenci wystawiają przedstawienia. W ten sposób
ten dzień zamienia się w całe święto. Savshak
Viktoriia , 2G
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Podróż „Hipolita” do środka Polski
W dniach 06-07.10.2022 roku młodzież z naszej
szkoły uczestniczyła w wycieczce do do Łodzi oraz
Kłodawy. Wyjazd był zorganizowany przez Pana
Tomasza Krampę, a opiekunami byli jeszcze Pan
Tomasz Panek i Pan Bartłomiej Woźniak.
Plan wycieczki był mocno napięty, ale dzięki temu
uczniowie „Hipolita” mieli okazję zobaczyć wiele
ciekawych i interesujących miejsc. Pierwszego dnia
zaczęliśmy od zwiedzenia Księżego Młyna, skąd
udaliśmy się potem na najbardziej znaną łódzką ulicę,
czyli ul. Piotrkowską. Tam Pani Przewodnik zabawnie
opowiadała o historii tej ulicy, a uczniowie z
zainteresowaniem słuchali o anegdotach związanych
z miastem „Misia Uszatka”. Po przejściu Piotrkowskiej
wycieczka udała się na warsztaty do Muzeum
Włókiennictwa. Były to zajęcia na temat tej branży
przemysłu, gdzie młodzież intensywnie pracowała w
grupach. Po bardzo długim i wyczerpującym dniu
udaliśmy się na kolację i nocleg do Porszewic.
Następnego dnia pierwszym punktem programu było
zwiedzanie najbardziej nowoczesnego zoo w Europie,
czyli łódzkiego „Orientarium”, Bardzo nam się
podobało to miejsce, które wywarło ogromne wrażenie
na naszych uczniach.

 Potem udaliśmy do jednego z ważnych obiektów
architektonicznych w centrum miasta jakim jest zespół
budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, w której
obecnie działa instytucja kultury prowadzona przez
Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź — Miasto Kultury”
w Łodzi. Centrum Nauki i Techniki EC1 nastawione
jest na dużą interakcyjność ze zwiedzającymi.
Doświadczenia laboratoryjne są obowiązującym
elementem kształcenia chemicznego i fizycznego na
wszystkich etapach procesu dydaktycznego. Ostatnim
punktem wycieczki było zwiedzanie Kopalni Soli w
Kłodawie, która jest największym w Polsce
producentem soli kamiennej, jedynym w kraju
producentem naturalnej soli magnezowo-potasowej
oraz jednym w Europie producentem naturalnej soli
różowej. Będąc na miejscu udaliśmy się do
najgłębszej na świecie podziemnej trasy turystycznej
na poziomie 600 metrów pod ziemią. Na pamiątkę tej
bardzo ekscytującej wizyty każdy uczestnik otrzymał
po kilogramie kłodawskiej soli do domu. Wszyscy
uczestnicy tej wycieczki byli bardzo zadowoleni z
wyprawy. Zachęcamy do kolejnych wyjazdów z
uczniami „Hipolita”.                   Organizatorzy



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 38 10/2022 | Strona 8  
www.juniormedia.plNEWSY Z HIPOLITA


	Witamy w  roku szkolnym 2022/ 2023
	( European Day of Languages) Europejski Dzień Języków Obcych
	"PODZIEL SIĘ KWIATOWĄ CEBULKĄ", czyli udowadniamy,
	że  JESTEŚMY EKO DRUŻYNĄ z HIPOLIA.
	Kolorowe torebki hitem tego sezonu

	Interesujące fakty o szkołach na Ukrainie
	i w Polsce.
	Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad różnicą między szkołami polskimi i ukraińskimi? Nie? Następnie przyjrzymy się interesującym faktom na temat szkół w tych dwóch krajach, okiem Savshak Viktorii z klasy 2G

