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Nasza szkoła promuje kulturę pokoju  

i międzynarodowego zrozumienia dlatego  

w 2013 roku podjęła starania o honorowy 

patronat UNESCO oraz o przyjęcie do  

Szkół Stowarzyszonych,  

realizując następujące inicjatywy : 

W roku szkolnym 2013/2014 hasłem przewodnim 

szkoły Academos było: 

DNI, ROCZNICE, WYDARZENIA POD 

PATRONATEM UNESCO.  

 



Celem podjętej inicjatywy było pokazanie uczniom 

naszej szkoły różnorodności językowej i kulturowej 

a przez to zachęcenie do nauki języków obcych 

Każdego dnia dzieci zachęcane były do 

przebierania się w stroje charakterystyczne, albo 

w barwy narodowe odwiedzanego kraju. Również 

codziennie zapraszany był gość w celu 

zaprezentowania języka i kultury kraju, który 

reprezentował. 

 



 Wszyscy uczniowie 
naszej szkoły uczą się 
języka angielskiego, więc 
całe spotkanie odbywało 
się w tym języku. Tom 
Jurkiewicz, nasz gość 
zapoznawał dzieci z 
geografią Australii oraz 
mieszkającymi tam 
zwierzętami. 
 



Kształt kontynentu Australia 

Karolcia z flagą brytyjską 



Uczniowie poznali 

położenie Wenezueli 

oraz miejscowości,  

z której pochodził nasz  

gość 

 Jose Luis Tortolero. 

Następnie poznali kilka 

zwierząt  

w języku hiszpańskim. 

 



Hiszpańskie nazwy 
zwierząt 

Maja jako Hiszpanka 



Gośćmi tego dnia były dwie 

gimnazjalistki, które 

pasjonują się kulturą 

Japonii.  

Dzieci miały okazję 

zapoznać się ze zwrotami 

grzecznościowymi oraz 

odegrać scenki w języku 

japońskim.  

   Ale co najważniejsze, od 

osób niewiele starszych 

od siebie mogły zostać 

zainspirowane do 

posiadania własnych 

pasji.  

Zapoznały naszych 

uczniów z alfabetem 

japońskimi. 
 



Szymek , Tosia i Zosia 



Pani Laura przedstawia 
flagę Japonii 

Trudne znaki japońskie 



Spotkanie w głównej 
mierze koncentrowało się 

na kuchni francuskiej. 
Klasy trzecie 

przygotowały dla swoich 
kolegów prezentację 
piosenek w języku 

francuskim oraz konkurs 
o tematyce związanej z 

kulturą francuską. 
 



Francuskie bagietki i naleśniki… 





Uczniowie poznali zwroty 

grzecznościowe oraz 

liczebniki w języku 

duńskim.  

Nauczyli się również 

duńskiej piosenki. 

Wysłuchali bajki  

H. Ch. Andersena w języku 

duńskim. 



Kubuś z flagą Danii na 
ubraniu… 

Duńska Syrenka w ręku 
Ani- słynny symbol Danii. 



Geografia Danii, 

ukształtowanie terenu . 
Słuchanie baśni  

J. Ch. Andersena. 



Dzień Języka Ojczystego  
w Prywatnej Szkole Podstawowej  

Academos  
jak i w całym kraju odbył się pod hasłem  
Książki dla edukacji języków ojczystych.  

Udział w tym uroczystym dniu wzięły wszystkie klasy 
naszej szkoły, począwszy od maluszków czyli klas 

zerowych skończywszy na klasie 5. 



Język polski jest potrzebny! 



Które polskie słowa są 
piękne? Wśród uczniów trwały 

dyskusje, które słowa zapisać 





Rozszyfrowano związki 
frazeologiczne! 

Wykonano kredki z 
kolorowego papieru ze 

swoim ulubionym słowem! 



Odbyły się zabawy słowne. 
Śpiewanie piosenek  
i czytanie wierszy  
w języku polskim 

 jak również w języku 
angielskim, francuskim 

dla podkreślenia 
różnorodności językowej.  

W świetlicy szkolnej 
powstała kula ziemska ze 
słowem „kocham cię” w 
różnych językach. Na 

koniec odbył się szkolny 
konkurs ortograficzny. 

 



W świetlicy szkolnej odbyły 

się różne zabawy słowne  

Klasa 4 czytała polską i angielską 
poezję podkreślając piękno naszego 

języka  



Autyzm nie ogranicza się do jednego regionu lub 
kraju.  

Ta niepełnosprawność jest ogólnoświatowym 
wyzwaniem wymagającym działania  

na światową skalę. 
 

Dzieci szkoły Academos  
zetknęły się z wiedzą na temat autyzmu, 

szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem 
oraz talentów, jakie wykazują osoby z tym 

schorzeniem. 



Czym jest autyzm? 

Jak zachowują się osoby z 

autyzmem? 



Czy autystyczne dzieci 
są „niegrzeczne”? 

Czy na to schorzenie jest 
lekarstwo? 



Czy dzieci z autyzmem 
mają przyjaciół? 

Jak sobie radzą w 
relacjach społecznych? 





 Dzień ten został zainicjowany w szkole , aby 
zwrócić uwagę dzieci na to, że ponad miliard ludzi 
na świecie cierpi z powodu braku dostępu do 
wody. 

 Uczniowie dowiedzieli się ile litrów wody pitnej jest 
na świecie, w jaki sposób oszczędzać wodę, jaki 
jest obieg wody w przyrodzie. 

 Wszystkie informacje w formie prezentacji 
przygotowała uczennica naszej szkoły -Natalia. 





Uczniowie obiecali, że 
będą oszczędzać wodę  



31 marca 2014 w Prywatnej 

Szkole Podstawowej  

Academos  

odbył się pierwszy  

Szkolny Konkurs Poetycki 

pod hasłem „ Napisz, co Ci 

w duszy gra”,  

tak więc tematyka wierszy 

była dowolna.  

Udział w konkursie wzięły 

udział dzieci ze wszystkich 

klas. 

 



Anika 
Wojtek 





Prywatna Szkoła Podstawowa 

Academos  

jest miejscem, gdzie nie ma 

lepszych czy gorszych!  

Wszyscy uczniowie i nauczyciele 

szanują się wzajemnie  

i honorują to, co dzieje się na 

całym świecie . 

Dlatego z całego serca pragnie w 

tym wszystkim współuczestniczyć. 


