
05.03.2012 

Uczniowie i nauczycieli zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech BBS 
Rodalben w końcu nas odwiedzili, aby wspólnie realizować 
zadania projektu SUN. Wprawdzie wszyscy się już poznaliśmy, 
pisząc do siebie maile lub rozmawiając przez skype’a, ale  
dopiero dzisiaj  mogliśmy się przywitać i porozmawiać „ na 
żywo”. Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor Ewa Kawończyk, która  
serdecznie przywitała  wszystkich uczestników projektu  , 
następnie zabrał głos p. dyrektor BBS Rodalben Hans Werner 
Altherr. Wyraził  on zadowolenie ,że obie szkoły uczestniczą w 
projekcie SUN oraz, że współpraca między obiema szkołami tak 
dobrze się rozwija. Po tych oficjalnych wystąpieniach, udaliśmy 
się do sal, gdzie nauczyciele językowcy: M.Talaga, G. 
Stanaszek, M. Wrzodek, E. Kadela, M. Polak, E. Fabia 
przygotowali dla nas gry i zabawy integracyjne. Zostaliśmy 
podzieleni na trzy grupy polsko-niemieckie.  Pierwsza grupa 
uczestniczyła w grze językowej  „Interview”, która polegała na 
przeprowadzeniu  wywiadu pomiędzy uczestnikami polskimi i 
niemieckimi. Inna grupa  grała w grę muzyczno-sportową pod 
tytułem „Music Stop. Trzecia grupa brała udział w grze 
językowej  „Zip-Zap”. Podczas tych gier mogliśmy się 
nawzajem poznać, zintegrować oraz rozwijać swoje 
kompetencje językowe . Zabawy były bardzo interesujące , 
dowcipne  i ciekawie zorganizowane, co spowodowało szybsze 
zintegrowanie grup. Następnie w ramach projektu malowaliśmy 
koszulki z logo projektu SUN.  Logo sportowe opracowali nasi 
koledzy informatycy z 4TI pod opieką p. T. Prokopa. Podczas 
tych zajęć mogliśmy zawrzeć nowe przyjaźnie oraz poszerzać 
nasze umiejętności językowe. 

 
 
 



 
Uroczyste  powitanie gości przez Panią Dyrektor 

E. Kawończyk. 

 



 
 Dyrektor Szkoły Niemieckiej  Hans Werner 
Altherr wita polskich uczniów i nauczycieli. 

 

 
Nasi goście: koledzy i nauczyciele z Niemiec. 



 

 
A oto nasi uczestnicy projektu wraz z 

nauczycielami . 

Tłumaczenie reguł zabawy . 



 
Najlepiej poznaje się inne osoby poprzez zabawę. 

 
 

Podczas zabawy było bardzo wesoło! 



 
Oto nasze wywiady. 

 
 

 
Panie tłumaczą nam zasady gry. 



 

 
Koledzy i koleżanki słuchają  uważnie . 

 
Gry są bardzo ciekawe i fajne. 

 



 

Początki zawsze są ciężkie. 
 

 
Zabawa ponad wszystko! 



 
Zawsze trzeba podchodzić do wszystkiego z 

humorem. 

 
Na zakończenie pierwszego dnia przyszła pora na 

malowanie koszulek w ramach projektu „SUN” 



 

 
Bardzo fajnie jest malować koszulki. 

 
Na koszulkach znalazło się logo projektu 

realizowanego w naszej szkole! 



06.03.2012 

W tym dniu uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych na 

świeżym powietrzu. Był to kolejny punkt realizacji naszego 

projektu. Oprócz zajęć sportowych na śniegu czekały nas 

jeszcze warsztaty kulinarne oraz zwiedzanie lotniska. Gdy w 

miłej atmosferze dotarliśmy nad stok w Zawoi, opiekunowie 

podzielili nas na 2 grupy : narciarską i saneczkową. Była to 

świetna okazja do integracji grup – w myśl zasady - sport 

jednoczy. Narciarze pokonywali ostry slalom na stoku, a 

pozostali z uśmiechem na twarzy zjeżdżali na sankach. 

Najwięcej frajdy, zarówno niemieckim, jak i polskim 

uczestnikom sprawiła jazda na „byle cym”. Najtrafniejsze 

okazały się wielkie dętki na których zjeżdżało po 15 uczniów ;-) 

Niemcy wielokrotnie wspominali, że nie mieli pojęcia, że tak 

świetnie można się bawić, mając do dyspozycji jedynie 

nadmuchaną dętkę od traktora. 

Około godziny 12:30 wyruszyliśmy na warsztaty kulinarne i 

obiad do restauracji „Skalny Dworek” w Nowym Targu. Mieliśmy 

okazję dowiedzieć się w jaki sposób przyrządzają potrawy  i 

przygotować zupę grzybową, oraz tradycyjnego polskiego 

kotleta schabowego. Obiad był wyśmienity – na pierwsze danie 

zjedliśmy naszą zupę grzybową, a na drugie pysznego kotleta z 

frytkami i zestawem surówek.  

Po smacznym obiedzie przejechaliśmy autokarem na lotnisko 

aeroklubu w Nowym Targu, gdzie realizowaliśmy kolejne cele 

projektu – najpierw posłuchaliśmy wykładów jednego z 



instruktorów latania, który na co dzień szkoli pilotów, a 

następnie podziwialiśmy  piękne samoloty znajdujące się w 

hangarze. Było to dla nas ciekawe wydarzenie, ponieważ sami 

skonstruowaliśmy samolot zdalnie sterowany. 

Najwiekszą frajde sprawiły  zjazdy na ,,byle 

czym”  



 

 

Dętka od traktora?? To  na tym można jeździć?! 



 

Jak widać można. 



 

Worki  wypchane sianem i  sanki doskonałe do 
zjazdów. 



 

Narciarze przygotowują trasę zjazdową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.03.2012 

Środę 7. marca 2012 zaczęliśmy od niezwykle interesujących 
zajęć projektowych. Udaliśmy się do Ośrodka Terapii Zajęciowej 
w Zembrzycach, gdzie zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne 
dla uczestników projektu SUN. Agnieszka, Sylwia, pani E. 
Kadela i pani M. Talaga uczyły niemieckich uczniów pieczenia 
ciasta jabłkowego- typowego dla naszego regionu. Najpierw 
uczestniczki przygotowały składniki, a następnie niemieccy 
koledzy Denis, Jeans i Torsten musieli je wymieszać. Nazwy 
produktów i czynności uczestnicy projektu nazywali w języku 
polskim, nienieckim i angielskim. Było to dla nas ciekawe 
doświadczenie. Na końcu warsztatów, gdy ciasto było już 
upieczone wszyscy mogliśmy usiąść i je skosztować. Następnie 
wspólnie sporządziliśmy przepis na ciasto jabłkowe w języku 
angielskim i niemieckim i dołączyliśmy go do naszego zestawu 
przepisów potraw regionalnych. Inni niemieccy i polscy 
uczestnicy mogli wziąć udział w innych zajęciach regionalnych: 
w pracowni stolarskiej, dziewiarstwa i plastycznej z elementami 
origami. Patryk i Rafał uczyli kolegów niemieckich, jak można 
szybko wykonać piękną, drewnianą, regionalną skrzynkę, 
ozdoby z filcu lub wykonać z papieru piękne kwiaty. W czasie 
tych interesujących, kulturowych zajęć mogliśmy się nawzajem 
lepiej poznać oraz rozwijać i doskonalić naszą komunikację w 
językach obcych. Niemieccy koledzy poznali tradycję i kulturę 
naszego regionu. 

W tym samym czasie inna grupa uczniów biorących udział w  
projekcie uczestniczyła w zajęciach informatycznych pod opieką 
p.J. Włodarza i p.T. Prokopa. Nauczyciele językowcy : M. Polak, 
E. Fabia , M. Kwak opracowywali z uczestnikami SUN  trasy 
turystyczne oraz instrukcje sportowe. 

Po południu ruszyliśmy do Zawoi, aby wziąć udział w biegu 
plenerowym, przygotowanym przez naszych wspaniałych 
nauczycieli wychowania fizycznego. Podzieliliśmy się na grupy, 
w każdej znajdowało się troje osób z Niemiec i Polski. W trakcie 



biegu musieliśmy wykonać szereg zadań. Pierwsze zadanie 
polegało na wybraniu dwóch członków grupy, którzy musieli 
przejść po linie i zdobyć tekst piosenki, którą na końcu biegu 
mieliśmy wspólnie zaśpiewać po angielsku. Następne zadanie 
polegało na udzieleniu pierwszej pomocy manekinowi. 
Kolejnymi punktami biegu było strzelanie z łuku oraz 
markerami do paintball-a. Ostatnim zadaniem przed liną mety 
było usztywnienie i opatrzenie złamanej nogi. Na końcu 
śpiewaliśmy piosenkę „Panie Janie” w trzech językach.  
Wieczorem uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych. 
Uczyliśmy naszych niemieckich kolegów przyrządzania 
regionalnych potraw na grilla. 

 

 

Zajęcia informatyczne. 



 

Opracowujemy trasy turystyczne. 

 

 

 

 



 

Rafał i Patryk uczą niemieckich kolegów ,jak 
wykonać ozdobę z filcu. 

 



 

Agnieszka i dwaj niemieccy koledzy wykonują 
papierowe kwiaty. 

 



 

Sylwia wyrabia ciasto-a inni uczestnicy 
warsztatów co robią? 



 

Denis, Jens i Torsten nakładają mus jabłkowy. 



 

Ciasto prawie gotowe jeszcze tylko na 40 minut 
do piekarnika. 



 

Ciasto gotowe. 



 

Nakrywamy do stołu. 



 

Mhh…”pychota”. Wszystkim ciasto  

jabłkowe smakuje. 

 



 

Po warsztatach wspólne zdjęcie przed dworkiem 
w Zembrzycach. 

 



 

Wyruszamy do Zawoi na bieg plenerowy. 

 

Najpierw mocujemy linę. 



 

 

 

 

Tomek przeciąga się po linie. 

 



 

Zadanie nie jest łatwe. 

 

Jeszcze kilka metrów. 



 

Udzielamy pierwszej pomocy. 

 

P. Pituła udziela cennych wskazówek. 



 

 

Przemek mocuje się z cięciwą. 

 

 



 

Strzelanie z karabinku wymaga precyzji. 

 

 

 

 



 

Jens wygląda ,jak prawdziwy zawodowiec. 

 

Uczymy się opatrywać zranioną nogę. 



 

 

 

Trzeba najpierw usztywnić chorą nogę. 



 

Warsztaty kulinarne przy ognisku. 

 

Uczymy kolegów przyrządzania regionalnych 
potraw z grilla. 



 

 

 

Nie zabrakło też  muzyki regionalnej i górali spod 
Babiej Góry. 

 



 

Na koniec wspaniałego dnia uczestniczyliśmy w 
kuligu z płonącymi pochodniami. 

 

08.03.2012   

W dniu ósmego marca wybraliśmy się wspólnie z naszymi 
niemieckimi kolegami do Zakopanego – stolicy sportów 
zimowych. Plany na ten dzień mieliśmy ambitne : nornic 
walking i jazda na nartach, wyjazd kolejką górską na stok 
Gubałówki i pokazanie gościom z Niemiec Wielkiej Krokwi- czyli 
największej skoczni w Polsce. Ważnym celem było też 
uczestnictwo w warsztatach kulinarnych oraz rozwijanie 
umiejętności komunikacyjnych, czyli „szlifowanie” sprawności 
językowej. W końcu nie co dzień możemy skorzystać z 
warsztatów językowych z cudzoziemcami. 

 Malownicze krajobrazy z zimowymi Tatrami w tle zrobiły 
ogromne wrażenie na naszych rówieśnikach.  Gdy dotarliśmy 
kolejką na szczyt Gubałówki, podziwialiśmy piękno polskich gór, 



a potem trenowaliśmy nornic walking wzdłuż szlaku, w kierunku 
wyciągu krzesełkowego.  Zajęcia te były dość męczące, ale to 
nie powstrzymało nas przed dalszą podróżą, która  odbywała 
się pod czujnym okiem naszych opiekunów oraz nauczycieli 
wychowania fizycznego. Dzięki ich wskazówkom nordic walking 
okazał się interesującym i nie takim trudnym  zajęciem.  

Po zakończeniu warsztatów, zjechaliśmy kolejką z 
Gubałówki i udaliśmy się w kierunku Wielkiej Krokwi. Akurat w 
tym, czasie odbywały się zawody młodzieżowe w skokach 
narciarskich, więc obserwowaliśmy je przez pewien czas z 
zainteresowaniem.  Być może skakał tam następca Małysza? 

Gdy wszyscy byli już „wykończeni” intensywnym 
ćwiczeniami , spacerem , postanowiliśmy skosztować góralskich 
potraw w karczmie zwanej „Przy Młynie”. Tam mogliśmy, pod 
opieką szefa kuchni przyrządzać krokiety i barszcz czerwony. 
Poznaliśmy przepisy na regionalne potrawy rodem spod Tatr 
takie jak : trzy wersje pierogów z mięsem,  ze serem i ruskie. 
Uczestnicy projektu zapoznali się  z tradycjami kulinarnymi 
naszego regionu oraz propagowali zdrowe jedzenie i  zdrowy 
styl życia. Po smacznym obiedzie udaliśmy się na Krupówki, 
gdzie nadszedł czas na interesującą  grę miejską. Miała ona 
na celu: integrację uczestników projektu, poszerzenie naszej 
wiedzy o krajach partnerskich, szczególnie o naszej kulturze. 
Zadania polegały na podzieleniu się na grupy mieszane (polsko 
– niemieckie). Każda z takich grup otrzymała trzy zadania, w 
różnych językach. Pierwszym z nich była krzyżówka z hasłem 
„COMENIUS”. Trzeba było wpisać do niej (po angielsku) wyrazy 
kojarzące się nam, z naszym projektem. W kolejnym zadaniu 
trzeba było wymienić otrzymany na początku przedmiot (dwa 
razy) na inny, z przypadkowymi przechodniami. To zadanie (z 
pozoru łatwe) okazało się wcale nie takie proste. Trzeba było 
wykazać się nie lada refleksem i sprytem, by je wykonać 
prawidłowo. Ale wszyscy mieli dużo frajdy. Ostatnie zadanie 
polegało na odnalezieniu konkretnego miejsca. 



 

Cały ten dzień to interesujący i przyjemny „mix” zadań 
sportowych i językowych. Gdy wracaliśmy do  Suchej, wszyscy 
byliśmy zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu i bardzo 
ciekawych warsztatów. Ten dzień na pewno możemy zaliczyć do 
szczególnie udanych. 

 

Wyjeżdżamy na Gubałówkę kolejką. 



 

Uprawiamy nordic-walking. 

 

 

 

 

 

 



 

Trasa jest bardzo przyjemna. 

 

Wielka Krokiew. 



 

Natrafiliśmy na zawody młodzieżowe w skokach 
narciarskich. 

 

 



 

Oglądamy skoki narciarskie. 

 

Skocznia jest olbrzymia. 



 

Czas na posiłek w Karczmie Przy Młynie. 

 

Najpierw uczestniczymy w warsztatach 
kulinarnych.  



 

Taki piec to w dzisiejszych czasach atrakcja. 



 

Uczestniczyliśmy w przyrządzaniu pierogów. 

 

Tradycyjne góralskie danie. 



 

 

Barszcz czerwony i krokiety. 

 

Gra miejska- zrobiliśmy sobie zdjęcie z jedną  z „atrakcji 
turystycznych” spacerujących  po Krupówkach. 



 

 

W autobusie przedstawiamy rezultaty zadań 
językowych. 


