


Witajcie nasi przyjaciele! 
Chcielibyśmy wam podziekować za 

wasze listy. Bardzo nam się 
podobały. Na kolejnych slajdach 
znajdziecie nasze odpowiedzi na 

wasze pytania. 







Szkoła Podstawowa nr 9 im. por. komdr 
Stanisława Hryniewieckiego powstała w 
1957 roku. Obecnie uczęśzcza do niej 

prawie 250 uczniów w wieku od 7 do 14 
lat. Nazwa szkoły pochodzi od oficera 
marynarki wojennej, który dowodził 

polskim okrętem wojennym podczas II 
Wojny Światowej, dlatego też tradycje 
marynistyczne stanowią ważną część 
programu nauczania w naszej szkole.  

School logo 

P: Chcielibyśmy dowiedzieć  
się czegoś o waszej szkole 



P: Jaka jest twoja ulubiona lekcja? Jakie jest twoje 
ulubione zajęcie? Jaki jest twój ulubiony 
O: Najbardziej lubimy matematykę i WF. Interesujemy 
się również tańcem i śpiewem. Naszym ulubionym 
kolorem jest niebieski. 



P: Czy jesteś bezpieczny w swojej szkole? 
O: Tak, czujemy się bezpiecznie. Nikt nie może 
dostać się do naszej szkoły bez pozwolenia; nasi 
nauczyciele troszczą się o nas podczas lekcji i w 
czasie. 
 
P: Czy czujesz sie bezpieczny w swoim kraju? 
 
O: Uważamy, że w naszym kraju jest całkiem 
bezpiecznie. Nigdy nie doświadczyliśmy ataku 
terrorystycznego 



P: Czy w waszym kraju są 
uchodźcy? 
 
O: Tak, ale niewielu. Nie 
ma żadnych w naszym 
mieście. W Słupsku żyją 
emigranci, którzy 
pochodzą głównie z 
Ukrainy. 



P: Jakie jest twoje zdanie 
odnosnie uchodźców? 
 
O: Uważam, że potrzebują 
naszej pomocy- zwłaszcza 
kobiety i dzieci i powinniśmy 
się nimi zaopiekować. 



P: Czy możesz opisać swoje miasto? 
O: Słupsk to miasto w województwie pomorskim na 
północy Polski, zamieszkałe przez około 98 tysięcy 
mieszkańców. Nasze miasto położone jest nad 
Bałtykiem nad rzeką Słupią. W Słupsku znajduje się  
wiele pięknych parków i lasów, gdzie można 
spacerować, jeździć na rowerze, rolkch lub 
deskorolce. W mieście znajdują się dwa kina, teatr 
oraz basen. Zimą możemy korzystać z lodowiska 
miejskiego. Istnieje wiele ciekawych miejsc wartych 
zobaczenia, takich jak Zamek Książąt Pomorskich, 
Ratusz czy Wieża Czarownic. Lubimy nasze miasto, 
może któregoś dnia przyjdziesz nas odwiedzić? 



P: Czy podoba ci się udział w 
projkcie Erasmus+? 

 
O: Oczywiście. To wspaniałe 
móc poznawać kulturę dalekich 
krajów. To bardzo ciekawe 
poznawać jak wygląda życie i 
szkoła naszych rówieśników z 
róznych części świata.Of 
course. Poza tym, możemy 
doskonalić swój język angielski 
na przykład poprzez 
odpowiadanie na wasze 



P: Jakie jest tradycyjne 
polskie  
O: Jest wiele pysznych dań 
w polskiej kuchni, ale moim 
ulubionym daniem są 
pierogi z kiszoną kapustą i 
grzybami smażone na 
głębokim oleju, w moim 
domu podawane głównie 
jako danie 
Bożonarodzeniowe. Musisz 
spróbować!  



P: Jakie tradycje narodowe lubisz 
najbardziej? 
 
O: Moją ulubioną tradycją jest 
Śmigus-dyngus znany równiez jako 
Lany Poniedziałek. W tym dniu 
chłopcy oblewają dziewczynki wodą 
i biją ję po nogach wierzbwymi 
gałązkami. Dziewczynki robią to 
samo z chłopcami. Jest przy tym 
zawsze mnóstwo zabawy i 
śmiechu. 



P: Co robisz w wolnym czasie? 
 
O: W wolnym czasie bawię się z 
moim młodszym bratem, który ma 
siedem lat. Układamy razem puzzle, 
gramy w piłkę nożną, rysujemy. Z 
moja babcią lubię rozwiązywać 
krzyżówki lub oglądać telewizję.  
 
P: Czego sie boisz? 
 
O: Nie boję się niczego... No może 
pająków!  



P: Jakie macie hobby? 
 
O: Lubimy rysowac i uprawiać 
gimnastykę. Niektórzy z nas należą 
do klubów sportowych gdzie 
trenują bok i piłkę nożną. Lubimy 
również pływanie i jazdę na 
rowerze.  

P: Jsks jest teoja ulubiona 
muzyka?  
 
O: Wiekszość z nas słucha 
polskiego hip-hopu, również 
popu i Kamila Bednarka- kapeli 
muzycznej, która gra reggae. 





Dziekujemy za wszystkie 

wasze listy. Mamy 

nadzieję, że znaleźliście 

odpowiedzi na wasze 

pytania i podobało wam 

się czytanie naszych 

listów. Teraz wiecie o nas 

i naszym kraju trochę 

więcej. Wszystkim wam 

przesyłamy najlepsze 

życzenia. Uczniowie 
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