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Dzień 1 
Naszą podróż do Hiszpanii zaczęłyśmy o godzinie 5:00 z dworca 
zachodniego, gdzie pociągiem udałyśmy się do Krakowa na 
nasz lot. W Sevilli wylądowałyśmy ok. 17:00. Na miejsce 
noclegowe dotarłyśmy o 19.00. Po szybkich zakupach i kolacji, 
zmęczone, udałyśmy się na spoczynek. Po pożywnym śniadaniu 
wyruszyłyśmy na pierwsze spotkanie do szkoły partnerskiej, 
gdzie zostałyśmy mile przywitane przez nauczycieli i uczniów. 
Nauczyciele oprowadzili nas po szkole i ogródku, który 
prowadzą wraz z uczniami. Po krótkim przedstawieniu się, 
zaprezentowałyśmy przygotowane przez nas informacje  
o Polsce, naszej szkole i systemie edukacji. Następnie udałyśmy 
się na warsztaty do ogródka szkolnego, gdzie zasadziłyśmy 
kapustę i rzodkiewkę oraz przygotowałyśmy sadzonki lawendy. 
Na długiej przerwie integrowałyśmy się z innymi uczniami. Po 
przerwie uczestniczyłyśmy w lekcji flamenco. Po zajęciach  
w szkole udałyśmy się na obiad i następnie zwiedziłyśmy 
przepiękną Katedrę w Sevilli oraz wspięłyśmy się na sam szczyt 
dzwonnicy, gdzie mogłyśmy podziwiać panoramę miasta. Po 
powrocie wspólnie przygotowałyśmy kolację. Był to bardzo 
emocjonujący dzień.  

 





Dzień 2 

Dzisiaj również odwiedziłyśmy naszą szkołę partnerską CEIP 
Francisca Romero w Sewilli. Poprzez zadania i gry integracyjne 
(ruchowe i dydaktyczne) z hiszpańskimi uczniami 
przełamaliśmy bariery oraz poznaliśmy się bliżej. Po wesołych 
zabawach udałyśmy się do szkolnego ogródka, aby odkrywać 
tajniki ogrodnictwa. Tym razem uczyłyśmy się zasad 
kompostowania (wiemy już, że możemy do tego wykorzystać 
papier) oraz uprawy roślin. Z ziarenek i cebulek wykonałyśmy 
sadzonki popularnych w Hiszpanii warzyw i ziół. Ponadto 
obserwowałyśmy jak dżdżownice spulchniają glebę. Bardzo 
ciekawa okazała się dla nas również lekcja gry na gitarze. 
Nauczyciel prezentował nam wiele rytmów flamenco oraz 
melodii pochodzących z Andaluzji. Po wyjściu ze szkoły 
udałyśmy się na obiad. Następnie zawędrowałyśmy do 
pięknego parku nad rzeką Gwadalkiwir, w którym miałyśmy 
okazję podziwiać bogactwo roślin, w tym niecodzienne dla 
naszego klimatu okazy jak: aloes, fikusy, kaktusy, palmy, czy 
juki. Po spacerze wróciłyśmy do hotelu, aby posilić się  
i odpocząć.  

  

 





Dzień 3 
Ten dzień rozpoczął się bardzo wcześnie. W planach była 
podróż pociągiem do Kordoby - historycznego miasta 
Hiszpanii z wieloma zabytkami światowego dziedzictwa 
kultury. Odwiedziłyśmy wiele wspaniałych miejsc:  

-Synagoga, która została wybudowana w 1315 r. -Meczet 
Mezquita, który obecnie służy jako katedra rzymskokatolicka  
i jest jednym z najbardziej znanych i największych meczetów 
na świecie. -Most Rzymski, który był dla nas idealnym 
punktem widokowym na przepiękną panoramę starówki. -
Dzielnica żydowska i Calleja de las Flores, czyli „Uliczka 
Kwiatów” - jedna z najbardziej znanych uliczek, słynąca  
z dużej ilości kwiatów w kolorowych doniczkach. 

Po zwiedzaniu był czas na zakup pamiątek oraz pyszny obiad. 
Nie obyło się bez tradycyjnych hiszpańskich dań, czyli zupy 
pomidorowej „Salmojero”. Wszystkie zgodnie stwierdziłyśmy, 
że nasza pomidorowa nie ma sobie równych. Po dniu pełnym 
wrażeń i nowych doświadczeń wróciłyśmy szczęśliwie do 
Sewilli. 

  

 



Dzień 4 
W niedzielny poranek wybrałyśmy się na spacer 

uliczkami Sewilli, które zaprowadziły nas do 

miejskiego Akwarium, w którym podziwiałyśmy 

niesamowite okazy ryb, gadów i płazów. 

Dowiedziałyśmy się również wiele o zagrożeniach 

oraz ochronie mórz i oceanów. W drodze powrotnej 

odwiedziłyśmy magiczne miejsce usytuowane  

w centrum pięknego parku – Plac Hiszpański🇪🇸

.Udało nam się tam zobaczyć profesjonalny pokaz 

flamenco i zgłębić wiele ciekawostek o tym miejscu, 

m.in. to, że pałac zbudowany w 1928 roku posłużył 

za plan filmu Star Wars. W drodze powrotnej 

zrobiłyśmy zakupy w najstarszej cukierni w Sewilli- 

La Campana. Super było słodko zakończyć ten dzień. 

 





Dzień 5 
W zdrowym ciele zdrowy duch. Dzisiejsze 

przedpołudnie spędziłyśmy na Uniwersytecie  

w Sewilli, gdzie studenci kierunków wychowania 

fizycznego  i fizjoterapii przygotowali dla nas zajęcia 

sportowe na siłowni i sali gimnastycznej oraz  

w laboratorium, gdzie poznawałyśmy tajniki ludzkiego 

ciała. Po tych ekscytujących warsztatach zwiedziłyśmy 

niezwykłe komnaty królewskie Royal Alkazar oraz 

przechadzałyśmy się po przepięknych ogrodach 

pełnych rozmaitych roślin, drzew i fontann. To był 

niezapomniany dzień w Sewilii. 





Dzień 6 
To już ostatni dzień naszego pobytu w Sewilli  

w ramach projektu „Od ziarenka do marchewki”. Tym 

razem postanowiłyśmy zaprezentować nasze zdolności 

kulinarne i przygotowałyśmy dla uczniów  

z Hiszpanii pyszne pierogi z serem. Była to bardzo 

przyjemna praca, która zakończyła się wspólną degustacją 

naszych polskich specjałów.  Wszystkim bardzo smakowało. 

Na zakończenie wspólnie posadziliśmy drzewo przyjaźni, 

które będzie przypominało o naszej wizycie i wspólnie 

spędzonych chwilach. Niestety, wszystko co dobre, szybko 

się kończy. Wracamy już do Polski z wieloma nowymi 

doświadczeniami i wspaniałymi wspomnieniami. Do 

zobaczenia w szkole  

 


