
Spotkanie w Polsce 18-23.11.2018r 

18.11.2018r 

Przyjazd nauczycieli ze szkół partnerskich i zakwaterowanie w hotelu. Spacer ulicami miasta 

Katowice. 

19.11.2018r 

Wczesnym rankiem nasi goście zostali odebrani z hotelu i wraz z panią Dorotą Rutecką 

przyjechali do szkoły gdzie zostali gorąco przywitani przez Dyrekcję. Następnie wszyscy 

udali się na salę gimnastyczną gdzie Dyrektor rozpoczął od przemówienia, w którym 

przedstawił naszą szkołę. Nauczyciele ze szkół partnerskich przedstawili się i otrzymali 

drobne upominki. Nasi uczniowie przygotowali mnóstwo atrakcji:  

- zespół Bajtle (klasy 2b i 3a) wystąpiły w strojach regionalnych prezentując tańce śląskie;  

- klasa 2a wystawiła przedstawienie w języku angielskim pt.”A day in the life of 

   schoolchildren” 

- Katarzyna Pieszczoch z klasy 6a wykonała pokaz akrobatyczny 

- Mariella Simongauz z klasy 6a zaśpiewała piosenkę „Jar of hearts” 

- Julia Charemska i Katarzyna Marzec z klasy 6a zaśpiewały piosenkę „Let it go” przy 

   akompaniamencie Darii Siejki również z klasy 6a 

- uczennice z klasy 1a: Martyna Soremska, Łucja Olasek i Hanna Chojnacka zaśpiewały 

  dziecięcą piosenkę „Ogórek” 

- Franciszek Drabik z klasy 7a zagrał na akordeonie 

- Filip Ulaczyk z klasy 7a zagrał na skrzypcach 

- Minika Trzepizur z klasy 7a zagrała na gitarze 

- uczniowie z klas 6a i 6b wystawili przestawienie w języku angielskim „Na straganie” Jana 

  Brzechwy. 

Po występach nasi goście zostali oprowadzeni po szkole i przedszkolu: przedszkolaki 

pokazały gry i zabawy, klasy I-III zaśpiewały piosenki, a klasy IV-VIII zadawały pytania w 

języku angielskim.  

Nauczyciele ze szkół partnerskich zostali zapoznani z polskim systemem edukacyjnym. 

Po obiedzie odbyło się spotkanie projektowe, w czasie którego szczegółowo omówiliśmy 

działania projektu na pierwszy rok współpracy oraz ustaliliśmy daty kolejnych spotkań 

projektowych. 

Wieczorem goście mieli okazję spróbować tradycyjnej polskiej kuchni i lepiej się poznać. 

 

 



 

20.11.2018r 

Dzień został rozpoczęty od spotkania projektowego, w czasie którego przeprowadzone 

zostały warsztaty pt. „Cukier – narkotyk XXI wieku”. W czasie zajęć nauczyciele musieli 

obliczyć ile cukru zawierają poszczególne produkty spożywcze. Największym zaskoczeniem 

była ilość cukru w owocowym jogurcie pitnym – aż 15 łyżeczek cukru w 250ml produktu. 

Po zakończeniu warsztatów nauczycielki z Hiszpanii przedstawiły wyniki ankiety dotyczącej 

zdrowego stylu życia przeprowadzonej wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów wszystkich 

szkół partnerskich, a następnie grupa przedyskutowała rezultaty i wytyczyła dalszy kierunek 

działania. 

Następnie uczennice klasy 7a (Marta Pałyska, Katarzyna Tomera i Katarzyna Wrzesień) 

przybliżyły informacje dotyczące naszego kraju wyświetlając prezentację o Polsce. 

Po obiedzie zorganizowany został wyjazd integracyjny do „Warowni” w Pszczynie, w czasie 

którego chętni nauczyciele naszej szkoły oraz goście mieli sposobność uczestnictwa w 

warsztatach tanecznych. Organizatorzy zapewnili również inne atrakcje – zabawy 

integracyjne w strojach średniowiecznych oraz wyśmienity poczęstunek. 

21.11.2018r 

Wczesnym rankiem nauczyciele ze szkół partnerskich pod opieką pana Roberta Golenia 

wybrali się do byłego niemiecko-nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-

Birkenau.  

Nasi goście wrócili bardzo poruszeni tym wyjazdem. 

Po obiedzie pan Robert Goleń przeprowadził warsztaty pt. „Jak nakarmić nasz mózg?”. 

Godziny popołudniowe zostały przeznaczone na samodzielne zwiedzanie i zrobienie 

drobnych zakupów. 

22.11.2018r 

Tego dnia zorganizowana została  wycieczka do Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce w 

ramach zapoznania się z polskim dziedzictwem kulturowym. 

Przewodnik oprowadził nauczycieli po centrum Krakowa (spacer traktem królewskim). 

Następnie goście zwiedzili komnaty reprezentacyjne zamku na Wawelu. Po obiedzie grupa 

wyjechała do Wieliczki. 

23.11.2018r 

Wyjazd do domu. 

Goście bezpiecznie dotarli do Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Irlandii oraz na Litwę. 


