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W dniach od 2 do 7 lutego bieżącego roku w naszej szkole odbyło się 6 spotkanie w ramach
projektu Comenius. Wcześniej nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda życie i
edukacja w innych krajach. Tym razem musieliśmy sprawdzić się w roli gospodarzy. W
niedzielę przyjechali do nas goście z Portugalii, Węgier, Włoszech, Hiszpanii, Rumuni,
Chorwacji i Turcji. Nauczyciele zostali zakwaterowani w hotelu "Trzy korony". Stamtąd też
odebraliśmy naszych partnerów z projektu, którzy podczas pobytu w Polsce mieszkali w
naszych domach.

fot. Marta Białek, klasa 3C

W poniedziałek rano spotkaliśmy się wszyscy w Miejskim Domu Kultury w Głogowie
Małopolskim na ceremonii powitalnej, podczas której przedstawiciele każdego kraju
podpisywali Kartę Europejską. Następnie nasi koledzy zwiedzali szkołę i udaliśmy się z wizytą
do ratusza. Gdy uczniowie i nauczyciele wrócili do szkoły nadszedł czas na zajęcia z biologii,
które prowadził pan Piotr Kawa. Sekcja ryby wzbudziła co prawda w większości
zgromadzonych mieszane uczucia, ale niektórzy byli zadowoleni. Pani Sylwia Król
przygotowała za to z II klasą pokaz różnych doświadczeń chemicznych. Na koniec pani
Kryńska przybliżyła naszym gościom język polski, a zwłaszcza nazwy tradycyjnych potraw
polskich. Pozostając w temacie jedzenia zagraniczni uczniowie i nauczyciele udali się do
hotelu na obiad. Po posiłku odbyły się bardzo ciekawe zajęcia integracyjne, które pozwoliły
nam się ze sobą lepiej zapoznać. Ostatnim punktem tego dnia był nocny spacer po Rzeszowie.
Cóż, jedynym utrudnieniem była bardzo niska temperatura.

Następnego dnia w szkole odbyły się zajęcia projektowe dotyczące poszukiwania nowego
międzynarodowego autorytetu. Ich wyniki można zobaczyć na parterze przy Sali nr 3. Po
przerwie udaliśmy się na spacer po Głogowie z panią Płodzień połączony z wizytą u lwa oraz
jazda na łyżwach. Zabawa na lodowisku była świetna. Wieczorem czekał nas jeszcze kulig,
kiełbaski i pieczone jabłka w Leśnej Woli. Wszystkim bardzo się tam podobało.

Środa była dniem, w którym odbyła się całodniowa wycieczka naszych gości do Krakowa i
obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Z wyjazdu wszyscy byli bardzo zadowoleni.

1/2

Comenius: Polska - SLO w Głogowie Małopolskim
Wpisany przez Monika Kiełb, 3B
piątek, 07 lutego 2014 20:58

Ostatniego dnia po zajęciach w szkole uczniowie i nauczyciele z innych krajów pojechali do
Rzeszowa. Przeszli turystyczną trasą podziemną oraz udali się na ostatnie zakupy polskich
pamiątek. Wieczorem odbyła się gala pożegnalna. Mogliśmy na niej zobaczyć niesamowity
występ głogowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Hanka". Rozdane zostały certyfikaty
uczestnictwa w Projekcie. Później odbyła się dyskoteka. Wszystkim naprawdę bardzo się
podobało. Bawiliśmy się świetnie. Dopiero, gdy nadszedł czas pożegnań zrobiło się trochę
smutno. Wszyscy się polubili i szkoda było się rozstawać.

W piątek wszyscy nasi przyjaciele wyjechali do swoich krajów.

Był to naprawdę niesamowity tydzień dla wszystkich uczestników projektu. Kosztowało nas to
dużo pracy, ale było warto. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, a także siebie nawzajem. Było
nam smutno, gdy odprowadzaliśmy naszych partnerów do hotelu. Zdążyliśmy się z nimi zżyć
przez te parę dni. Bardzo cieszyło nas, gdy mówili, że bardzo im się w Polsce podobało i że
kiedyś chcieliby tu wrócić. Będziemy też podtrzymywać zawarte przyjaźnie, w czym pomoże
nam na pewno Internet, a niektórzy być może jeszcze się spotkają w Rumuni, bądź Chorwacji.
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