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Go[cie z Hiszpanii

szymon, wtorek 22 listopada 2022 - 07:08:36

Mieli[my go[ci z Hiszpanii !
Od 8 do 16 listopada przebywaBa w ZBotoryi grupa uczniów z hiszpaDskiej szkoBy IES Virgen de las Nieves. SpoBeczno[
naszej szkoBy zorganizowaBa go[ciom szereg atrakcji i ciekawych wydarzeD.
Pierwszego dnia, podczas krótkiego powitania, Hiszpanie obejrzeli film, specjalnie na t okazj przygotowany przez uczniów
klasy 4tip i 4lop. Poznali szkoB, uczniów oraz jej pracowników. Nie ukrywali, |e s zaskoczeni i |e wszystko robi na nich
spore wra|enie. Potem odbyBy si pierwsze zajcia - warsztaty z przedsibiorczo[ci, przygotowane dziki pani Annie
Prokop. Podczas nich ka|dy mógB zbada swoje predyspozycje zawodowe. ByBo przy tym sporo dobrej zabawy, co pomogBo
przeBama lody i pokona barier jzykow. Hiszpanie spdzili ten czas wspólnie z klas 2bp.
Zobacz zdjcia

Kolejnym punktem byBy warsztaty taneczne i nauka poloneza, prowadzone przez
pani Edyt Mularczyk i pana Artura BaliDskiego. Trzeba przyzna, |e jak na
pierwszy raz Hiszpanom szBo [wietnie! Uznali ten taniec za wyjtkowo elegancki i
dostojny. Nastpny dzieD rozpoczB si niezwykB lekcj geografii oraz
jzyka polskiego, któr przeprowadziBa pani Danuta Kubicz. W lekcji wzili
udziaB tak|e uczniowie klasy 1lop (grupa prewencja) oraz 2tip. Po lekcji wszyscy
wzili udziaB w uroczystym apelu z okazji Zwita NiepodlegBo[ci, a nastpnie
w zajciach jzykowych przygotowanych przez nauczycielki z Granady. Tutaj
Hiszpanom pomagali uczniowie klasy 1tmp oraz 4tmp. Tego samego dnia, w
towarzystwie uczniów klasy 1tip, ruszyli na wycieczk po ZBotoryi. ProwadziBa j
przewodniczka, pani Sylwia Dudek Kokot, a tBumaczeniem zajB si pan
Daniel Kiewro. Po poznaniu historii miasta, dziki uprzejmo[ci ksidza JarosBawa
Góreckiego, grupa mogBa wej[ na ko[cieln wie| i stamtd podziwia
przepikne widoki na okolic. Wycieczka zakoDczyBa si sBodkim
poczstunkiem na plebanii. Pitek byB dniem, w którym Hiszpanie mieli okazj
uczestniczy w [lubowaniu uczniów klasy mundurowej, które odbyBo si w
Rynku. Byli pod ogromnym wra|eniem tego podniosBego momentu. Po uroczysto[ci,
wraz z uczniami klasy 4TEL, pani Joann Karwan, panem Danielem Kiewro i
Alejandr Potemp Perez (uczennica klasy 2bp) wybrali si na wycieczk
na zamek w Grodzcu. Zwiedzili go razem z przewodnikiem, a nastpnie spróbowali
kieBbasek pieczonych przy zamkowym ognisku. W sobot grupa pojechaBa do
Karpacza i miaBa tam okazj rozkoszowa si piknymi widokami.
Wyjtkow atrakcj byB pierwszy w |yciu przejazd górskim wycigiem.
Niedziel wszyscy przeznaczyli na zasBu|ony odpoczynek i zbieranie siB na
kolejne, peBne aktywno[ci dni. W poniedziaBek odbyBa si ciekawa lekcja jzyka
polskiego, któr przygotowaBa pani Beata JaDta. Hiszpanie uczyli si
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podstawowych polskich sBów i zwrotów, a towarzyszyli im uczniowie klasy 1lop (grupa
prewencja). Wiele sBów okazaBo si dla go[ci banalnie prostych, ale byBy te|
takie, przez które nie mogli przebrn, na przykBad Cze[! . Potem role
si odwróciBy i to Hiszpanie uczyli nas podstaw hiszpaDskiego. Na lekcji pojawiBy
si te| elementy jzyka angielskiego, o co zadbaB pan MichaB Wachowiak. Po
trudach nauki przyszedB czas na relaks, du|o [miechu i dobrej zabawy, czyli polsko
hiszpaDskie karaoke oraz wspólne taDce. Wydarzenie zorganizowaB Samorzd
Uczniowski, pod opiek pani MaBgorzaty Galar. Po poBudniu odbyBy si
warsztaty pBukania zBota. Dla hiszpaDskich go[ci byBo to niezwykBe prze|ycie,
poniewa| mogli spróbowa nieBatwej sztuki pBukania, a szukanie
bByszczcych grudek wzbudziBo wiele emocji. Ka|dy uczestnik warsztatów
znalezione zBoto otrzymaB na pamitk, podobnie jak Certyfikat Kopacza ZBota.
Hiszpanom towarzyszyBa grupa uczniów z klasy 1tmp, pani Edyta Mularczyk, pan
Daniel Kiewro oraz Alejandra Potempa Perez (uczennica klasy 2bp). Spotkanie
zostaBo zorganizowane dziki uprzejmo[ci czBonków Polskiego Bractwa Kopaczy
ZBota, pana Zbigniewa Soi, pana MichaBa Soi oraz pana PawBa Kski. Kolejnego
dnia Hiszpanie odwiedzili Muzeum Gross Rosen, a po powrocie do szkoBy, podczas
krótkiego podsumowania pobytu, z rk dyrekcji odebrali certyfikaty potwierdzajce
udziaB w projekcie. ByB czas na wspólne zdjcia i ostatnie rozmowy. W [rod
opu[cili hotel i pojechali do WrocBawia. Po zwiedzeniu stolicy Dolnego Zlska
wyruszyli w podró| powrotn do Granady.
Wizyt uczniów ze szkoBy IES Virgen de las Nieves trzeba zaliczy do bardzo
udanych. Du|e wra|enie zrobiBa na nich szkoBa, miasto i przede wszystkim ludzie.
SmakowaBa im polska kuchnia i zafascynowaBa historia. Jedyne, na co troch
narzekali, to pogoda, ale to zrozumiaBe.
Wy, drodzy uczniowie, spisali[cie si [wietnie. Byli[cie wspaniaBymi
gospodarzami, doskonale radzili[cie sobie jzykowo. Bardzo Wam dzikujemy za
zaanga|owanie i bezinteresown pomoc. Mamy nadziej, |e byBo to dla Was
ciekawe do[wiadczenie!
Dzikujemy tak|e wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsBugi
za pomoc, dyspozycyjno[, wyrozumiaBo[. Bez Was nic by si nie udaBo!
ZespóB Projektowy

