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Kto powiedział, że październik 
to czas na jesienną nudę? 
Wczoraj uczniowie klas VI i VII 
w ramach projektu Erasmus+ 
udali się do Grecji. Pierwszy 
dzień spędzili bardzo 
aktywnie. 

W pierwszej kolejności udali 
się do szkoły Platon, w której 
to po raz pierwszy mogli 
sprawdzić swoją znajomość 
języka angielskiego, zapoznali 
się też z greckim alfabetem 
oraz nawiązali znajomości z 
dziećmi z tutejszej szkoły. Po 
nietypowych zajęciach 
lekcyjnych, przyszedł czas na 
zabawy nad Morzem Egejskim. 
Wzbudziło to wakacyjne 
wspomnienia. Kolejnym 
punktem dnia było wyjście na 
spacer do miejscowości 
Platamonas, gdzie zakupione 
zostały pierwsze suveniry. 



Dzień drugi spędzony w 
Grecji był równie udany. 
Rankiem, obowiązkowo 
udaliśmy się do szkoły, 
gdzie poznaliśmy przepis 
na tradycyjne greckie 
potrawy oraz 
przypomnieliśmy sobie 
dzieje greckiej mitologii. 
Największy entuzjazm 
wzbudziła w nas 
integracja z kolegami z 
Grecji podczas zajęć 
robotyki. Popołudniu 
wybraliśmy się na 
wyprawę pociągiem do 
pobliskiego, 
współczesnego miasta 
Katerini. Jako że jesteśmy 
super grzeczni i świetnie 
radzimy sobie podczas 
wymiany zagranicznej, 
zasłużyliśmy na pyszne 
lody.



Dzień trzeci w Grecji, podobnie 
jak poprzednie przyniósł 
uczniom Naszej szkoły wiele 
pozytywnych wrażeń. Dziś 
nauczyliśmy się greckiej zorby 
oraz rozmawialiśmy w języku 
angielskim na tematy związane 
z zagrożeniami, jakie niosą za 
sobą social media. Dyskusja była 
zacięta, co zachwyciło 
nauczycieli tutejszej szkoły. 
Nieskromnie dodamy, że to nie 
pierwsza pochwała jaką 
usłyszeliśmy. Następnie udaliśmy 
się na wycieczkę. Spacerując 
wzgórzami Olimpu mogliśmy 
podziwiać wspaniałe krajobrazy. 
Widzieliśmy z bliska zamek w 
Platamonas, który mijamy 
codziennie w drodze do szkoły. 
Zachwyceni pięknymi widokami 
z niecierpliwością wyczekujemy 
jutrzejszej przygody. Stay tuned!



Po obowiązkach nadszedł 
czas na przyjemności  
Wczoraj udaliśmy się 
wgłąb Grecji. Aby 
przechytrzyć deszczową 
pogodę, odwiedziliśmy 
Muzeum Królewskich 
Grobowców w Verdinie. 
Grobowce zachowane 
oryginalnie, ukazywały 
sposób, w jaki starożytni 
Grecy chowali zmarłych. 
Ponadto, jako że 
uczniowie Marco Polo 
nigdy nie zawodzą, 
niespodziewanie i z 
zaskoczenia usłyszałyśmy 
piękne życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. 

Doceniamy przemiły gest  
a szkolnych kolegów 
prosimy o przesłanie 
odrobiny słońca.



W towarzystwie innych 
uczniów graliśmy w gry 
zespołowe, 
rozwiązywaliśmy zagadki 
matematyczne oraz 
mieliśmy powtórkę mitów, 
zdaną na piątkę! Nadszedł 
czas podziękowań i 
pożegnań, czas wzruszeń i 
westchnień, czas 
pamiątkowych zdjęć i 
koleżeńskich przytulasów. 
Nasza przygoda w szkole 
niewątpliwie wzbudziła nas 
wiekszy zapał do 
doskonalenia języka 
angielskiego. 

Popołudnie spędziliśmy na 
spacerach po okolicy, 
odwiedziliśmy miasteczko 
Nei Pori.



Przedostatni dzień w Grecji 
minął nam wspaniale. 
Nareszcie wyjrzało 
przepiękne słońce, co od 
razu sprawiło, że nasze 
humory stały się jeszcze 
lepsze. Odwiedziliśmy ósmy 
z cudów świata - Meteory. 
Osobiście zwiedzaliśmy 
jeden z klasztorów męskich, 
gdzie mieliśmy okazje 
zobaczyć wnętrze cerkwi 
prawosławnej oraz 
spotkaliśmy zamieszkałych 
tam mnichów. Widoki były 
niesamowite, na pewno 
zachowamy je na długo w 
naszej pamięci. Teraz 
powoli pakujemy już 
walizki, a ogrom kupionych 
pamiątek nie pozwala ich 
domknąć. 



Naszą erasmusową przygodę 
rozpoczęliśmy piękną 
pogodą oraz kończymy 
cudownie słonecznym dniem. 
Wczoraj spędziliśmy czas w 
tętniących życiem 
Salonikach, spacerując oraz 
zachwycając się architekturą 
greckich kamieniczek. 
Podsumowując, wyjazd do 
Grecji był egzaminem 
praktycznym, którzy 
uczniowie Marco Polo zdali 
wzorowo. Pragniemy 
również podziękować 
wspaniałej pilotce o 
nieskończonej wiedzy, pani 
Monice, dzięki której znamy 
wiele ciekawostek na temat 
Grecji. Zachęcamy wszystkich 
do nauki języka angielskiego 
oraz brania udziału w 
kolejnych wyjazdach 
Erasmus+.


