Spotkanie projektowe w Wels, Austria

Dnia 16.04. "Fantastyczna czwórka" uczniów z klas pierwszych
(Weronika Hojdas, Martyna Sojka, Miłosz Duraj i Paweł Peter)
wraz z 2 opiekunów (Anna Woźnikowska-Tyc i Anna Majtyka) wyjechała
na pięciodniowe spotkanie projektowe do Austrii

"Mieliśmy możliwość poszerzenia swojej znajomości języków obcych poprzez
spotkanie z uczniami Łotwy, Finlandii, Czech i oczywiście Austrii. To na pewno
wspaniałe nowe doświadczenie, które będę mile wspominać"
~Weronika Hojdas~
"Pobyt w Wels to był jeden z lepszych momentów mojego życia "
~Miłosz Duraj~
"W Wels przeżyłam wiele niesamowitych momentów, które zapamiętam do końca
życia"
~Martyna Sojka~
"Jedna z najpiękniejszych przygód mojego życia, dużo się tam nauczyłem"
~Paweł Peter~

DZIEŃ 1
Po przyjeździe do Wels nie próżnowaliśmy. Od razu wybraliśmy się na pierwsze zajęcia z Koszykówki.
Mieliśmy możliwość "popisania się" swoimi umiejętnościami sportowymi, a także przełamaliśmy
pierwsze lody.
Po zakończonej lekcji każdy udał się do tymczasowego domu wraz z nowymi opiekunami.
DZIEŃ 2
Z samego rana wyruszyliśmy na zwiedzanie miasta, które zakończyliśmy wizytą w Interaktywnym
Centrum Nauki i Techniki "Welios", gdzie dzięki różnym doświadczeniom odkrywaliśmy działanie
żywiołów i nie tylko.
Gdy wróciliśmy do szkoły czekała na nas nauka gry Fistball, która najbardziej popularna jest
w Niemczech, Austrii, Włoszech i Brazylii. Jest to jedna z najstarszych gier na świecie i również my
mogliśmy spróbować swoich możliwości we wspólnych ćwiczeniach i meczach.

DZIEŃ 3
Kolejnym wyzwaniem, jakie czekało na nas w Austrii była nauka Tchoukballa. Jest to gra
niepowodująca kontuzji oraz niewzbudzająca agresji. Może nie przemówiła ona do mnie i reszty
kolegów, ale także pokazała nam nowe sportowe możliwości.
Wszyscy mieliśmy również przyjemność zintegrowania się na basenie, jednak największą atrakcją były
warsztaty taneczne i chociaż początkowo kroki sprawiały nam trudność nauczyliśmy się: Polki,
Cha-Chy, Walca Wiedeńskiego, Walca Angielskiego oraz Merengi.
Dzięki możliwości zmiany partnerów spróbowaliśmy swoich artystycznych możliwości z każdym
uczestnikiem projektu.
DZIEŃ 4
Dzień przed wyjazdem rozpoczął się ostatnią wspólną grą, którą był Floorball (unihokej), a następnie
obejrzeliśmy popisy akrobatyczne nowych mistrzów Austrii.
Po południu odwiedziliśmy Park Linowy, gdzie pod opieką opiekunów przełamywaliśmy swoje lęki
i spędziliśmy miłe godziny podczas wspólnej zabawy.
Wieczorem miało miejsce oficjalne podsumowanie drugiego roku, odbyły się m.in. prezentacje dot.
założeń projektu, przypomnienie przebiegu spotkań projektowych, zarówno szkoleń dla nauczycieli,
jak i wymiany uczniów oraz dotychczasowych osiągnięć, a także podziękowania za gościnę.

DZIEŃ 5
Na rano mieliśmy zaplanowane ostatnie spotkanie w szkole – wymianę wrażeń, spostrzeżeń
i doświadczeń, omówienie całego tygodnia oraz pożegnania. Następnie udaliśmy się pociągiem
z Wels do Wiednia, który postanowiliśmy zwiedzić przed wyruszeniem wieczornym pociągiem
w drogę powrotną. Zobaczyliśmy m. in.: Katedrę Św. Szczepana, Belveder (w którym obejrzeliśmy
obraz Gustava Klimta "Pocałunek"), Operę Wiedeńską i Parlament Austriacki.
Wróciliśmy do Polski w godzinach wieczornych. Zmęczeni, ale zadowoleni ze spotkania, nabytych
umiejętności i zawartych znajomości.
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