
Projekt:

Moje pasje 
– moją przyszłością 

(my passion – my future)
Czas trwania projektu: 

01.10.2017 - 30.09.2019

cel główny projektu – stwarzanie uczniom 
możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań,  
a także wzrost umiejętności komunikowania się  

w języku angielskim i wykorzystanie 
nowoczesnych technik informatycznych  
podczas realizacji działań projektowych.

szkoły uczestniczące:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej  

w Gostyninie – Polska
- CEIP REINO DE MURCIA – Hiszpania

- 37 Dimotiko Sxoleio Irakleiou Kritis – Grecja
- Osnovna skola „Antun Gustav Matos” 

Vinkovci – Chorwacja

strona projektu:  
https://twinspace.etwinning.net/45846
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PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Zorganizowano też rejs po rzece Bosut, podczas 
którego obserwowaliśmy rozmaite gatunki ptaków. 
Cała międzynarodowa grupa została także zapro-
szona do Ratusza na spotkanie z władzami miasta. 
Uczestniczyliśmy w festynie rozpoczynającym Dni 
Rzymskie, święto upamiętniające okres rzymski 
w dziejach Vinkovci. 

Tygodniowy pobyt w Chorwacji dostarczył zarówno 
nauczycielom, jak i uczniom wielu niezapomnianych 
wrażeń. Był okazją do poznania ciekawych miejsc 
i wspaniałych ludzi. Mamy nadzieję na dalszą współ-
pracę i udział w kolejnych tego typu projektach.

Renata Zalewska



Dwuletni okres trwania 
projektu dobiega powoli koń-
ca. W ostatnim semestrze 
kluby erasmus+ spotykały 
się podczas zajęć językowych 
i informatycznych, pracując 
nad zadaniami projektowy-
mi, które sprzyjały rozwo-
jowi pasji i zainteresowań 
dzieci. na stronie projektu 
przygotowana została tablica 
korkowa online (padlet) pre-
zentująca niezwykłe pasje 
nauczycieli i uczniów ze szkół 
biorących udział w projekcie.

W marcu uczniowie, pod kierunkiem p. kasi so-
snowskiej i agnieszki Grusieckiej, przygotowali nie-
typową lekcję języka angielskiego, pod nazwą British 
Day, na którą zaprosili uczniów i nauczycieli z klas iV
-Vi naszej szkoły. spotkanie to miało na celu przede 
wszystkim zachęcenie do aktywnego uczenia się ję-
zyka angielskiego oraz poszerzenie wiedzy z zakre-
su kultury Wielkiej Brytanii. uczniowie ugruntowali 
swoją wiedzę dotyczącą zjednoczonego królestwa, 
obejrzeli scenki sytuacyjne, dowiedzieli się o czym 
zwykle rozmawiają wyspiarze oraz poznali przysma-
ki kuchni brytyjskiej. nie zabrakło też specjalnych 

w ChorwaCji
Najważniejszym wydarzeniem minionego seme-

stru był wyjazd szkoleniowy uczniów i nauczycieli 
do Vinkovci (Chorwacja), który odbył się w dniach 
26 maja – 1 czerwca. Naszą szkołę reprezentowali 
nauczyciele: R. Zalewska, M. Andrzejczak, A Gru-
siecka, M. Majewska, R. Idzikowski oraz ucznio-
wie kl. V-VIII: Antek, Łukasz, Szymon, Oliwia, Maja 
i Amelka. Oprócz Polaków w spotkaniu uczestni-
czyli nasi partnerzy z Grecji i Hiszpanii. Według za-
sad projektu uczniowie podczas wizyty zamieszkali 
w domach uczniów szkoły. Rodziny chorwackie 
przyjęły nasze dzieci z otwartym sercem i pokazały 
swoją wielką gościnność.

Podczas całego pobytu zarówno uczniowie jak 
i nauczyciele brali udział w zajęciach, szkoleniach 
i warsztatach, głównie językowo – informatycz-

nych, ale także sportowych, artystycznych, przy-
rodniczych i historycznych. Były występy, kon-
kursy, wystawy i prezentacje. Zapoznano nas też 
z historią regionu, tradycjami i bogatą kulturą. 
Zwiedziliśmy Vinkovci oraz pobliskie miasta Vuko-
var, Ilock oraz Osijek. Dowiedzieliśmy się wiele 
o najstarszym w Europie osadnictwie na tym wła-
śnie terenie, ale także zapoznano nas z dramatycz-
nymi wydarzeniami jakie miały tu miejsce w latach 
1991–1995 podczas wojny serbsko – chorwackiej. 

gości. Na scenie pojawili się: piosenkarka Adele, 
której jeden z wielkich hitów zaśpiewała Weronika 
Szulecka, Sherlock Holmes, Kate Middleton i Prince 
William, Mr. Bean, William Shakespeare, David Bec-
kham, Harry Potter, John Lennon oraz Elton John. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas też Jej Wysokość 
Królowa Elżbieta II - majestatycznie odegrana przez 
Adrianę Berlińską.

Na zajęciach informatycznych z p. Renatą Kuź-
niewską dzieci tworzyły mini-rozmówki angielskie 
w serwisie TOONDOO.


