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Portugalio, witaj! 🌍 6 uczniów,  biorących udział w projekcie "Od ziarenka do marchewki"🥕🥕  z klas 7c i 7d szczęśliwie 
doleciało do Barcelos w Portugalii. 
 



Pierwszego dnia grupa projektowa "Od ziarenka do marchewki" zwiedzała miasto Barcelos. Spacerowaliśmy 
malowniczymi uliczkami miasta, zwiedziliśmy XV-wieczne gotyckie ruiny zamku księcia Braganzy, podziwialiśmy 
widoki na rzekę Cavado, odwiedziliśmy zielone miejsca miasta. Oczywiście zdjęcie z Galo de Barcelos, czyli 
kogutem - symbolem miasta. Po południu odwiedziliśmy szkołę partnerską oraz odbyliśmy wycieczkę nad ocean 
🙂 Było super!! 



Dzień drugi wyjazdu do Portugalii w ramach projektu "Od ziarenka do marchewki". 🌱🥕🥕 Odwiedziliśmy miasto 
Braga, gdzie zwiedziliśmy Sanktuarium Bom Jesus de Monte. Spacer po Barcelos Market 🥕 był dobrą lekcją  
o zrównoważonym rozwoju. Próbowaliśmy pieczonych kasztanów 😋  Odbyła się również wizyta w szkole 
partnerskiej Agrupamento de Escolas de Barcelos i lekcja kulturowa, gdzie uczniowie podzielili się wiedzą  
o kraju i uczyli się słów w języku portugalskim i polskim👩🎓🥕🎓. Przyroda jest nam bliska i lubimy przebywać  
w jej otoczeniu. 🌱🌱🌱 Podróże kształcą!!🌍 
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Dzień trzeci😀 Uczestnicy projektu "Od ziarenka do marchewki"🌱🥕 poznawali dziedzictwo kulturowe Portugalii 
podczas wizyty w Porto💕🌍 
 

Dzień trzeci        Uczestnicy projektu "Od ziarenka do marchewki"               poznawali dziedzictwo kulturowe Portugalii podczas wizyty w Porto                

Kościół Igreja do Carmo  
Dwukondygnacyjny żelazny most  
nad rzeką Duoro 

Rejs statkiem  
po rzece Duoro 

Spacer uliczkami dzielnicy Ribeira 



Dzień czwarty. 🥕🥕🌱Uczniowie odwiedzili miasto Viana do Castelo – miasteczko rybackie słynące z połowów 
dorsza. 🐟  Szczególnie urzekło nas wyjątkowe  nadmorskie położenie geograficzne miasta u ujścia rzeki Lima.  
Uczestnicy projektu zwiedzali barokowy kościół Basilica se Santa Luzia oraz statek Navio-Hospital Gil Eannes 
dawniej pełniący funkcję szpitala na oceanie - obecnie muzeum. Po południu odbyła się wycieczka do muzeum 
koguta i ceramiki,  gdzie podziwialiśmy rękodzieło lokalnych artystów. 🎨 



🌱🌱Dzień piąty upłynął pod hasłem ekologii. Uczniowie odwiedzili oceanarium SeaLife, gdzie dowiedzieli się 
wiele ciekawych rzeczy o mieszkańcach mórz i oceanów, a także o zagrożeniach związanych z działalnością 
człowieka i ochronie ekosystemu wodnego.🥕 Następnie uczestnicy projektu 🥕 puścili wodzę fantazji  
i kreatywności- w muzeum ceramiki malowali kogutki - symbol Barcelos. Było dużo zabawy i radości, a to co 
stworzyli, stało się super pamiątką.🎨 



Ostatniego dnia🥕 ponownie odwiedziliśmy szkołę Agrupamento de Escuola de Barcelos, gdzie uczniowie 
integrowali się poprzez wspólne gry i zabawy. Dzieci miały szansę porozmawiać i lepiej się poznać. Na koniec 
zostały rozdane certyfikaty i każdy uczeń mógł przekazać życzenia w formie łódeczek z papieru.🌟😀 


