
Po odpoczynku zimowym czas na powrót do szkolnych obowiązków. A gdyby 

tak połączyć pracę z dobrą zabawą? Dlaczego nie? 

W dniach  od 04 do 08 lutego 26 uczniów naszej szkoły wzięło udział w 

programie „Euroweek”. W malowniczo położonym miasteczku Polanica – 

Zdrój wspólnie z fantastycznymi wolontariuszami z Meksyku, Indonezji, 

Azerbejdżanu i Kolumbii mieliśmy możliwość uczestniczenia w różnorodnych 

zajęciach, w których oprócz wykazania się znajomością języka angielskiego, 

liczyła się też umiejętność pracy w grupie, kreatywność oraz pomysłowość. 

Staraliśmy się jak najlepiej wykonać powierzone nam zdania. 

Uczestniczyliśmy w warsztatach, grach, projektach oraz wzbogaciliśmy naszą 

wiedzę o różnych, odległych krajach. Poznaliśmy uczniów z innych szkół z 

którymi wspólnie braliśmy udział w nauce i zabawie.  

Oprócz spacerów po pobliskiej okolicy, zwiedziliśmy również Kłodzko oraz 

Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Tutaj dowiedzieliśmy się nie tylko w jaki 

sposób pozyskuje się ten cenny kruszec, ale również w towarzystwie wujka 

Marcina, naszego przewodnika, pokonaliśmy podziemną trasę pełną tajemnic i 

czyhających w każdym zakamarku bohaterów jego strasznych opowieści.   

W ostatnim dniu pobytu otrzymaliśmy pamiątkowe certyfikaty. Nasz pobyt 

zakończyliśmy „Pizza Party”. Nikt nie mógł uwierzyć, że to już czas powrotu. 

Wielu z nas żegnało nowych kolegów i koleżanki oraz wolontariuszy z łezką 

w oku. Niejeden uczeń zostałby tu jeszcze tydzień!!! Niektórzy w ogóle nie 

chcieli wracać!!!.  

W piątek opuszczaliśmy Polanicę z nadzieją, że wrócimy tutaj w następnym 

roku szkolnym.  

Do zobaczenia za rok „Euroweek”!!! 

 

 



Oto niektóre z wydarzeń, w których uczestniczyliśmy: 

 

Fizyczna rozgrzewka przed umysłowym wysiłkiem. 

 

 

 



Spójrzcie -  tutaj ciężko pracujemy. A co robimy? 

 

Umawiamy się na randkę po angielsku. 

 

Ostatnie konsultacje przed występem? Konwersacje? 



 

Ilustracja naszej ulubionej bajki. Zgadnijcie kim jesteśmy? 

 

Na szczęście nie jesteśmy sami. My i Baby tworzymy zgraną drużynę. 



 

Praca w grupie z Gabrielem. Przyznacie sami, że nawet w szkole nie jesteśmy tak zasłuchani!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A to Twierdza Kłodzka… 

 



 

… gdzie nie mogło zabraknąć i NAS. 



 

Przed wejściem do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Jeszcze nie wiemy co nas tam czeka… 

 

Znaleźliśmy tam nie tylko złoto!!! 

 



 

W Średniowiecznej Osadzie Górniczej pracowaliśmy jak prawdziwi górnicy. 



 

Prowadzimy wywiad z Dawidem Podsiadło. Bardzo dobrze mówi po angielsku. Zresztą, MY też! 

 

Być w Polanicy – Zdroju i nie odwiedzić pijalni wód. IMPOSSIBLE!!! 

 



 

Zabawa śnieżkami. Znaleźliśmy wspólny cel?! 

 

THE END.  I to już koniec. 

Do zobaczenia za rok!!! 

Zapraszamy do Galerii gdzie obejrzycie relację fotograficzną z naszego pobytu na Euroweek  

w roku szkolnym 2018/2019. 


