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wylot z Polski, przylot do 
Hiszpanii

11.12.2021
Dzisiaj wylatujemy do Sevilli!!!
Nareszcie po długich przygotowaniach jadę z mamą 
na lotnisko. :) Po przeczekaniu około 3 godzin w końcu 
wsiedliśmy do samolotu. Siedziałam na miejscu 22B 
tuż przed Panią Justynką. Po wysłuchaniu instrukcji 
bezpieczeństwa samolot wjechał na pas startowy. 
Lecieliśmy jakieś 3 i pół godziny. Następnie by dostać 
się do hotelu (,,Virgin de los reyes”) musieliśmy 
podjechać chwilkę busem. Przydzielili nam pokój 103 
na pierwszym piętrze. Byłam z Carminą i Julią. Hotel 
był bardzo ładny i nowoczesny. Rozpakowałyśmy się, 
a koło godziny 3 poszłyśmy zmęczone spać.  :)



12.12.2021

Dzisiaj w planie mieliśmy zwiedzanie. 

Gdy wyruszyliśmy każdy robił zdjęcia. Na obiad zjedliśmy bardzo niedobrą pizzę (ale 
przystawki były ok). Później zbieraliśmy pomarańcze na sok(cała Sevilla jest obsadzona 
drzewami pomarańczowymi (hiszp. naranjos), po prostu rosną na ulicach, bardzo mi się to 
spodobało:) ). Wieczorem poszłyśmy spać również bardzo późno. :)

Dzień minął mi bardzo dobrze. Sevilla jest cudna i dalej uważam, że pokoje w hotelu i cały 
hotel jest genialny. :)

Dzień 1

Zabytki:
-Alcazar
-Giralda
-Torre del oro
-Katedral
 itd.





13.12.2021

Dzisiaj pierwszy dzień w hiszpańskiej szkole!!!

 Już nie mogę się doczekać, a z drugiej strony trochę się stresuję. :] By dotrzeć do szkoły trzeba najpierw 
dojść do metra, przejechać metrem kilka stacji, a następnie przejść jeszcze kawałek do szkoły. Grupę, w 
której ja byłam ( grupę Pani Anetki) z Carminą, Julią, Igorem i Piotrkiem przydzielono do 1 ESO, czyli u 
nas koło 7 klasy. Moim opiekunem była Claudia. Po tym jak skończyliśmi zajęcia poszliśmy na obiad, a 
później zwiedzać. Dzisiaj naszym kierunkiem zwiedzania był Plaza de Espana. Zamurowało mnie kiedy tam 
weszliśmy… CUDO!!!  Wieczorem wróciliśmy znowu późno. :)

Dzień minął mi dobrze. Na temat hiszpańskiej szkoły jeszcze nie mogę się jeszcze wypowiedzieć, ale tu w 
Sevilli ludzie są bardzo otwarci. 

Dzień 2



14.12.2021

Harmonogram naszych zajęć w szkole wyglądał tak: na 
początku mieliśmy zajęcia poświęcone Mojemu miastu. Każda 
lekcja trwała 1 godzinę następnie wyszliśmy na pole na 
30-minutową przerwę śniadaniową. Później zaczęliśmy 
warsztaty poświęcone gotykowi i renesansowi. Lekcje 
skończyły się o 15.00.

Gdy skończyliśmy lekcje poszliśmy zjeść obiad, a później 
zwiedzać. Dzisiaj spacerowaliśmy po (wąskich) uliczkach 
Sevilli. Uliczki te są bardzo piękne i urokliwe.

Dzień minął mi bardzo dobrze. Już nie mogę doczekać się 
jutra. :)

Do zobaczenia!!!

Dzień 3



15.12.2021                                                                               
Dzisiaj uczyliśmy się o sztuce polskiej i hiszpańskiej. Po szkole 
wybraliśmy się na “setas”, czyli grzyby. Są to wielkie, nowoczesne 
tarasy widokowe w kształcie grzybów. Gdy weszliśmy na górę widoki 
były przecudne. Słońce prześwitywało spoza budynków. Po pewnym 
czasie zaczęło się chylić ku zachodowi. Wszyscy się zachwycali i 
porobili piękne zdjęcia. Wieczorem wróciliśmy do hotelu i poszliśmy 
na kolację. :)

Dzień 4



Dzień 5
16.12.2021
Dzisiaj czwartek, czyli dzień poświęcony tematowi Mój kraj. Dzisiaj oprowadzałam 
kolegów po polskich zabytkach na liście UNESCO!!! Trochę się stresowałam, ale 
dałam radę. Ufffff… :)
Pomogłam też Carminie przedstawić projekt z geografii. Pracowaliśmy w grupach i 
stworzyliśmy przewodnik po najciekawszych zabytkach w Polsce i w Hiszpanii. 
Po szkole poszliśmy na obiad, a później zwiedzać. Znowu przeszliśmy koło Torre del 
Oro i jakiegoś pięknego budynku. Skierowaliśmy się w stronę Plaza de Toros. Jest to 
“stadion” na którym walczyły byki. Jest tam bardzo pięknie. Po zwiedzaniu 
wróciliśmy do hotelu.





Dzień 6
17.12.2021
Dzisiaj ostatni dzień w szkole!!! :( Tematem dnia była Nasza Europa, 
problemy ekologiczne naszych krajów.
Dzisiaj również prowadziłam warsztaty ,,Coś z niczego”. Wyszły bardzo spoko 
robiliśmy czapeczki i chyba wszystkim się spodobało. Wspólnie napisaliśmy list 
do Komisarza UE do spraw młodzieży. Na końcu wszystkie klasy biorące udział 
w projekcie zebrały się na boisku i było oficjalne pożegnanie. Zrobiliśmy też 
kilka zdjęć w klasie. Później poszliśmy na obiad i do galerii. Wróciliśmy do 
hotelu na kolację i chwilę później wyszliśmy jeszcze na szybki nocny spacer po 
Sevilli - było przecudnie. :)





wylot z Hiszpanii, przylot 
do Polski

18.12.2021
Dzisiaj przed wyjazdem poszliśmy jeszcze szybko do 
sklepu Marvela, a później na bus na lotnisko. 
Wszystkim było smutno,że wylatujemy z powrotem do 
Polski… Leciało się dobrze. Udało się tak, że 
siedziałam z Pauliną i Julią, więc było fajnie. Gdy 
wylądowaliśmy i odebraliśmy bagaże rodzice już na 
nas czekali.:)

TO BYŁ KONIEC NASZEJ WSPANIAŁEJ PODRÓŻY



Feelings:
Hiszpania jest ogólnie 
bardzo, ale to bardzo 
pięknym krajem. Sama 

Sevilla też jest cudowna, a 
ludzie bardzo mili, pomocni i 

otwarci. Hiszpanie jedzą 
bardzo tłusto, ale tak to 
ich kuchnia(nie licząc 

owoców morza) mi pasuje. 
Zabytki są piękne i 

majestatyczne. Kręte uliczki 
nadają uroku temu miejscu 
a to, że pomarańcze można 

znaleźć na każdej 
uliczce…dla mnie super!!! :P



Torre del oro


