
Nasza Wielka Grecka Wycieczka 

30 maja – 7 czerwca  2015 



 
Dlaczego Grecja?  

 
 „ … starożytna cywilizacja grecka stanowiła kolebkę, w której 
zaczęła kształtować się nasza dzisiejsza tożsamość kulturowa. 

Bez jej poznania nie jesteśmy w stanie odnaleźć swoich korzeni 
historycznych i w pełni zrozumieć własnych tradycji…”



W obozie wzięło udział 42 uczniów, dwie osoby prywatne  
i czterech opiekunów. 

  
Lista uczestników: 

Kierownik wycieczki 
Barbara Cieśla 

Wychowawcy: 
Margerita Niwelt 
Piotr Zołotajkin 
Barbara Bartnik 

Osoby prywatne 
Helena Milanowska  

Mirosław Cieśla  



Klasa 1A 
Klementowska Anna 
Piłat Stanisław 
Bańdura Kamila 
Diakowska Justyna 
Mindowicz Natalia 
Mindowicz Krzysztof 
Owczarek Michał 

Klasa 1B 
Karykowska Dominka 

Klasa 1C 
Jaroński Maciej 
Baczewski Piotr 
Kowalski Adam 

Klasa 1D 
Marciniak Remigiusz 
Lipska Milena 
Jędrejko Hubert 
Woźniakowski Bartosz 
Krzykawiak Kamila 
Skura Michał 
Jędrzejczak Piotr 
Żak Alicja 

Klasa 1G 
Jacewicz Julia 
Gawłowska Laura 

Klasa 2B 
Krasoń Amelia 

Klasa 2D 
Bilińska Kamila 

Kaługa Marcelina 
Gruszka Jakub 

Klasa 2E 
Gajewska Magdalena 

Stożek Alicja 
Abulewicz Paulina  

Klasa 2F 
Krynicka Karolina 

Kaczmarz Marta 
Krywienia Rafał 

Koziarzewski Piotr 
Jarosz Nina 

Klasa 3E 
Wilk Katarzyna 
Rygałło Kacper 

Klasa 3F 
Moszonka Adrianna 

Sycz Rafał 
Głąb Joanna 

Pawłowska Alicja 
Nowacki Adam 

gimnazjum 
Bojak Alicja 

Żuk Małgorzata 



Program obozu: 
 
 

1 dzień  
zbiórka uczestników o godz. 16:00,Wrocław, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa) 

wyjazd godz.16:30,  
przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię  

 
2 dzień  

przyjazd do Włoch – do Ancony, zaokrętowanie na promie,  
rejs po Morzu Adriatyckim do Grecji (nocleg na promie).  

 
3 dzień  

rano przypłynięcie promu do Grecji – do Igoumenitsy,  
przejazd przez wysokie góry Pindos, malowniczą przełęczą Katara (1.690 m n.p.m.)  

do Kalambaki – wizyta  
w pracowni ikon,  

zwiedzanie klasztorów w Meteorach,  
obiadokolacja (nocleg).  

 
 



4 dzień  
śniadanie, przejazd do Termopil, krótki postój w miejscu znanej bitwy (480 

r. p.n.e.),  
przejazd przez wysokie góry do Delf położonych na zboczu masywu 

Parnasu, zwiedzanie  
słynnej wyroczni w największym ośrodku kultowym w starożytnej Grecji,  

obiadokolacja (nocleg). 
 

5 dzień  
śniadanie, przejazd przez Teby związane z wieloma mitami greckimi  

do Aten,  
zwiedzanie centrum miasta – Wzgórze Akropolu, Muzeum Akropolu, 

Agora,  
Parlament, Pomnik Nieznanego Żołnierza – zmiana warty,  

świątynia Zeusa Olimpijskiego,  
Stadion Olimpijski, miejsce Igrzysk Panatenajskich, spacer  po Place,  

przejazd  wzdłuż  Zatoki  Sarońskiej do Ag. Theodori,  
obiadokolacja (nocleg). 



6 dzień  
śniadanie,  

przejazd przez Kanał Koryncki na Peloponez do starożytnego Epidauros,  
zwiedzanie teatru (IV w. p.n.e.),  

przejazd do Nafplio, zwiedzanie twierdzy Palamidi położonej wysoko ponad miastem  
nad Zatoką Argolidzką, pobyt w mieście,  

zwiedzanie starożytnej achajskiej twierdzy w Mykenach, wraz z grobami  
Agamemnona i Klitejmestry, przejazd w okolice Kiparissi,  

obiadokolacja (nocleg).  
 

7 dzień  
śniadanie,  

przejazd wzdłuż wybrzeża Peloponezu do starożytnej Olimpii,  
zwiedzanie miejsca najsłynniejszych Igrzysk Olimpijskich (od 776 p.n.e.),  

przejazd do Patry, wieczorem zaokrętowanie na promie,  
rejs do Wenecji po Morzu Jońskim wzdłuż zachodniego wybrzeża Grecji  

między wyspami: Lefkadą, Itaką, Kiefalonią, Corfu i Morzem Adriatyckim  
(nocleg na promie).  



8 dzień  
rejs po Morzu Adriatyckim  

(nocleg na promie). 
 

9 dzień  
rano przypłynięcie promu do Wenecji, wyjazd do kraju,  

przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy,  
przyjazd do Polski o godz. 22:00, zakończenie imprezy.





Przygotowania do wyjazdu rozpoczęliśmy we wrześniu 
2014r. Po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły pana Romana 
Kowalczyka, zaczęliśmy rekrutować chętnych.  Od początku 
zainteresowanie wycieczką było duże, więc lista uczestników 

szybko się zapełniła.  
Odbyły się cztery zebrania z przedstawicielem biura podróży, 

młodzieżą i rodzicami.  
Uczestnik obozu zobowiązał się przestrzegać regulaminu 

obozu, podpisując poniższy dokument. 



 
 
                                                                 REGULAMIN OBOZU NAUKOWEGO 
 
       „Nasza Wielka Grecka Wycieczka”  
 
1. Podstawowym celem obozu naukowego jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.  
 
2. Relacje uczeń – uczeń:  
 a. Szanujemy potrzebę prywatności,  
 b. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,  
 c. Dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,  
 d. Nie stosujemy przemocy,  
 e. Uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.  
 
3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:  
 a. Szanujemy się nawzajem,  
 b. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.  
 
4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 
 a. Zapoznać się z zasadami regulaminu obozu naukowego  „Nasza Wielka Szkolna Wycieczka” oraz bezwzględnie się do nich stosować.  
 b. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.  
 c. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik,   
  kierowca, pilot).  
 d. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!  
 e. Nie oddalać się od grupy.  
 f. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach i innych miejscach.  
 g. Przestrzegać regulaminu obowiązującego na promie.  
 h. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.  
 i. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.  
 j. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.  
 k. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników obozu  naukowego.  
 l. Zgłaszać opiekunom obozu naukowego wszelkie objawy złego samopoczucia.  
 m. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.  
 n. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.  
 o. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.  
 
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z kryteriami oceny zachowania zawartymi w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt o zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły.  



 
 
 
 
 

Opracowaliśmy program i trasę obóz naukowego „Grecja klasyczna”.  
Zadbaliśmy o to, by biuro podróży AMEX przygotowało dla uczniów  

pakiet materiałów oraz zapewniło profesjonalnych przewodników.  
 

Pan Piotr – nasz pilot, były nauczyciel historii, mieszkał w Grecji kilkanaście lat,  
poprowadził świetne lekcje z naszymi uczniami.   

 
Omawiane były treści z zakresu:  

  
historii,  

wiedzy o społeczeństwie,  
wiedzy o kulturze,  
języka polskiego,  
języków obcych  

przedsiębiorczości  
religii 



Pan Piotr Zołotajkin przygotował z uczniami prezentacje multimedialne: 
 
- Wybrane problemy filozoficzne i kulturalne -Adam Nowacki kl 3F 
 
- Wyrocznie delficka – Ala Bojak i Małgosia Żuk gimnazjum nr 40 
 
- Igrzyska olimpijskie – Nina Jarosz i Marta Kaczmarz kl 2F 
 
- Ancona – Adam Kowalski kl 1C 
 
- Wenecja –Maciej Jaroński kl 1C  
 
Opracował kartę pracy i dokonał podsumowania całego wyjazdu.  



Pani Barbara Cieśla przygotowała wykłady pt. 

- Od płacideł do monet 
- Mennictwo greckie na Sycylii 

Opracowała dwa konkursy:  

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

WSPÓŁCZESNA GRECJA W OBIEKTYWIE FOTOGRAFÓW Z SIEDEMNASTKI 
                                 MIEJSCA- PRZYRODA- LUDZIE 

miejsca- budynki, ulice, place, targowiska; 
przyroda- krajobrazy, flora i fauna; 
ludzie- twarze, zajęcia, życie codzienne.  

SZKOLNY KONKURS LITERACKI 
                                                            
GRECJA WSPÓŁCZESNA I DAWNA W OCZACH MŁODEGO REPORTERA. 
KULTURA GRECJI JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI- KONKURS NA PRACĘ TWÓRCZĄ. 



Pani Margerita Niwelt przygotowała  pakiet ćwiczeń językowych: 

•Ćwiczenia leksykalne –wpływ greki na język polski, angielski  
i niemiecki 
•Greckie przedrostki i ich znaczenie. 
•Quiz leksykalny „Czy znasz znaczenia grecki słów?” 
•Quiz wiedzowy – powiedzenia wywodzące się z mitologii greckiej – 
Alicja Stożek kl 2E 
•Film – wywiad na promie w wybraną osobą. (Dlaczego pojechałeś do 
Grecji, co tam zobaczyłeś, co wiesz o Polsce i Polakach?) 

Dokumentowanie wyjazdu: 

Relacja do „Cenzurki” – Karolina Krynicka i Rafał Krywienia  kl 2F 
Film-reportaż – Piotr Baczewski i Maciej Jaroński 1C 
Fotoreportaż – Anna Klementowska kl 1A 



Plan  fotorelacji 
● Wrocław-Czechy-Austria-Włochy 

● Ancona-przeprawa promem 

● Rejs po Morzu Adriatyckim do portu Igoumenitsa 

● Meteory 

● Termopile 

● Delfy 

● Ateny 

● Kanał Koryncki 

● Mykeny 

● Nafplio - Twierdza Palamidi 

● Epidauros 

● Olimpia 

● Petra-przeprawa promem do Wenecji 

● Włochy, Austria, Czechy, Wrocław



Zbiórka i pożegnanie z rodzicami



W drodze



Docieramy do portu



W oczekiwaniu na odprawę promową...lekcja historii 
 



Dla większości z nas - pierwsza podróż promem



W kolejce po obiad 
Pusto wszędzie, jeszcze przed sezonem



Wychowawcy i Przyjaciele



Niezapomniane widoki



Żegnamy Włochy



Nasza sypialnia



Niektórzy spali…… inaczej



Szkoda spać, gdy za burtą ziemia



Pozdrowienia z rejsu





Mijamy Albanię



Rozładunek w porcie Igoumenitsa



Przejazd przez wysokie góry Pindos



W drodze do Meteorów



W pracowni ikon



Meteory – zespół prawosławnych klasztorów zawieszonych w niebie  
 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO r.





My zwiedzamy klasztor św. Warłama.







Ikony zachwyciły nas magią.







Zostawiliśmy tu nasze intencje.



Pani przewodnik stuka;  
Alicja kręci.



Reprezentanci klas 1,2 i 3 w obowiązkowych strojach



Grecja to góry i wyżyny



Ale również nizinaTesalii 



Pierwszy hotel - w Kalambace 
Pani Cieśla rozdaje klucze do pokoi.



Hurra, tu jest wi-fi, białe marmury i wygodne sofy!





A to widok z hotelowego pokoju 



Planowanie następnego dnia



Czekamy na Kamilę...



 
Termoplie   

 
Nie tak wyobrażaliśmy sobie miejsce słynnej bitwy między  

Grekami a Persami(480 p.n.e.). 
Wąskie???  przejście między górami a morzem prowadzące z Tesalii  

do Grecji Środkowej. 

Tu jest morze

wąwóz



Pamiętamy z lekcji, że postać króla Sparty, Leonidasa i jego 300 Spartan 
 jest symbolem bohaterstwa i mężnego poświęcenia. 

  



„ Przechodniu, powiedz Sparcie, że leżymy tutaj posłuszni jej prawom.”



Gaje oliwne



Niektóre drzewa oliwne 
mają 1-2 tys lat!



Malownicza droga do Delf



Delfy zaczynamy zwiedzać od muzeum, w którym znajduje się 
imponująca kolekcja rzeźb antycznych.



Wspaniałości ze świątyni Apollina





 
Auriga (woźnica) delficki wykonany z brązu ok. 475r. p.n.e. 

to dar wotywny dla Apollina  



Posąg doskonale odzwierciedla przejście od stylu archaicznego  
do klasycznego w sztuce greckiej. 



Delfy -największy ośrodek kulturowy w starożytnej Grecji  
ze świątynią Apollina wzniesioną ok. 600r. p.n.e.







Masyw Parnasu



„,Środek starożytnego świata”  
Omphalos, czyli „pępek ziemi”



Świątynia Apollina zbudowana była w stylu doryckim (ok. 600r. p.n.e.) 





Największym poważaniem cieszyły się Delfy w archaicznej Grecji, 
kiedy kapłani delficcy, przy pomocy swej wyroczni kierowali całym 

niemal życiem Greków.

Tu siedziała wyrocznia 



Przewodnik: „Pytia zasiadała na trójnogu i w „narkotycznych” oparach 
przepowiadała przyszłość, odpowiadając heksametrem. Jej odpowiedzi 

były zawsze dwuznaczne, by nikt nie mógł podważyć jej autorytetu.”



Masowo przybywający „turyści” mogli obejrzeć przedstawienie…. 



…oraz wziąć udział w igrzyskach. 
Stadion ze świetnie zachowanymi trybunami. 





Stanowisko archeologiczne w Delfach 
zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



Grupa pani Cieśli



Grupa pani Bartnik



Trening czyni mistrza



Liczymy „owieczki” 



Uliczka we współczesnych Delfach



Delfy by night przed sezonem



Nasz hotel



Skromniutko w pokoju



Malowniczy widok z okna



Śniadanie



Czy aby niczego nie zapomnieliśmy? 



Za moment ładujemy się do autokaru.



Po drodze…



Mijamy najpiękniej położone greckie miasteczko.



Żal nie zrobić tu foty.



Wjeżdżamy do Aten.







Główna ulica w stolicy



Pani Cieśla rozdaje bilety wstępu na Akropol.



Wzgórze Akropolu - czekamy na panią przewodnik.





Nasz pilot wybrał dla nas profesjonalnych przewodników.  



Lekcja historii z Greczynką po…polsku



Słuchamy uważnie mimo skwaru... 



...historia też słucha...



Panorama Aten





Akropol zdobyty!!!



Nowoczesny budynek muzeum Akropolu wyróżnia się 
na tle brzydoty wielkomiejskiej.



Czy aby nikt nie zginął?



A teraz do muzeum!



Stanowczo za mało czasu na zwiedzanie



Wzgórze Akropolu z okien muzeum



Piękna nowoczesna aranżacja ekspozycji



Tam na dole to „siedemnastka” i NIKT inny!



Następnym punktem jest Agora



Przypadkowo odkrywamy malowniczą dzielnicę. 





Wytęż wzrok i znajdź kota. 



Cały czasu w dół…



Agora Ateńska  
Usytuowano na niej świątynie, biblioteki i budynki użytku publicznego. Działały tu 

najważniejsze państwowe urzędy, kupcy oferowali swe towary, odbywały się uroczystości 
publiczne. W okresie klasycznym była ona miejscem handlu, a także wielkich 

zgromadzeń mieszkańców i debat politycznych.



Agora mieściła się u podnóża stromego, 
skalistego wzgórza – Akropolu.



Stoa Attalosa  
w zrekonstruowanym budynku mieści się Muzeum Agory.



Miała tu miejsce, m.in. ceremonia rozszerzenia 
Unii Europejskiej, w maju 2004.









Wzorem starożytnych, chronimy się przed upałem 
w cieniu kolumnady.



Biblioteka Hadriana



Plac Monastiraki  
tu łączy się starożytność ze współczesnością.



Chwila odpoczynku



30 min na lunch – gyros za 2 euro w barze po lewej



Czekamy przed Parlamentem...



...na widowiskową zmianę warty.



Łuk Hadriana 
po tamtej stronie - Ateny greckie 

po tej - Ateny rzymskie



Świątynia Zeusa Olimpijskiego ukończona w 131roku n.e.  
przez cesarza rzymskiego Hadriana.







Mimo zmęczenia humory nam dopisują.



Na Stadionie Olimpijskim



Krótkie przypomnienie: tu w 1896r. odbyły się 
pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie.





Niezapomniany hotel w Ag.Theodori



Pokoje z widokiem na morze



Był czas na kąpiel w morzu 
dla niektórych bolesną, bo z jeżowcami... 



...i był czas na plażowanie 
 nie szkodzi, że tylko pół godziny.



Zjawiskowa pełnia 



Pan Piotr o poranku zagłębiony w lekturze



Kanał Koryncki  
Łączy Morze Egejskie z Morzem Jońskim, oddzielając półwysep 

Peloponez od głównej części Grecji.



Sanktuarium Asklepiosa w Epidauros jest wpisane  
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



Nasza grupa w Muzeum Archeologicznym w Epidauros



Rarytas dla miłośników architektury 



Od VI wieku p.n.e. do IV wieku n.e. istniało tu najsłynniejsze 
sanktuarium Asklepiosa.



Starożytni wierzyli, że nie wystarczy tylko uzdrowić ciało, 
w równym stopniu troszczono się o ducha.



Najlepiej zachowany grecki teatr z 52 rzędami siedzeń ułożonych 
w dwóch kondygnacjach (po 32 i 20), zbudowany przez Polikleta 
Młodszego około 300 p.n.e. Mógł pomieścić 14 tysięcy widzów.



Dziewczyny z teatralnej na największej scenie starożytnego świata 
zachwycają się akustyką teatru.



Starożytni widzowie oglądali tu sztuki  
Sofoklesa, 
Ajschylosa  

i Arystofanesa.



Zwiedziliśmy również twierdzę Palamidi wzniesioną  
przez Wenecjan w latach 1686-1715.





Miasteczko Nauplion  
Po odzyskaniu przez Grecję niepodległości było ono w latach 
1823-1834 pierwszą stolicą nowożytnego państwa greckiego.



Dziś to elegancki kurort



 
TU spędzimy następne wakacje!



Ostatni rzut oka na zatokę 
i jedziemy do Myken. 



To zdjęcie pokażemy naszym polonistom!



Skarbiec Arteusza– gigantyczny grobowiec z pozorną kopułą 
(XIV wiek p.n.e)  

120-tonowa belka nadproża budzi nasz podziw.





Twierdza w Mykenach (ok 2500r.p.n.e.) znajduje się na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO.



Kolejna prelekcja pana Piotra:



„cywilizacja mykeńska to prehistoria dla starożytnych Ateńczyków.”









Maska Agamemnona 
najbardziej znane dzieło złotników mykeńskich 

datowana jest na ok. 1500 p.n.e.,  
czyli jest starsza niż czasy wojny trojańskiej!



Ostatni nocleg w hotelu „Atina”



Pani Bartnik sprawdza, czy można się kąpać.



Można! Hurra!



Pełna integracja



Odprawa przed ostatnim dniem 
w programie - Olimpia



Olimpia  - najsławniejsze miejsce kultu Zeusa 



Wokół poświęconego Zeusowi sanktuarium co 4 lata odbywały się 
igrzyska zwane od tego miejsca olimpijskimi. 

 (Pierwsze odnotowane igrzyska odbyły się w 776 p.n.e.)



Stanowisko archeologiczne w Olimpii zostało wpisane na Listę 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.



Świątynia Hery



Niechętnie pozujemy ale tu musimy zrobić zdjęcie!





Płomień olimpijski, który płonie podczas nowożytnych igrzysk olimpijskich 
uzyskuje się zapalając go za pomocą promieni słonecznych skupionych przez 
paraboliczne zwierciadło na stadionie w Olimpii. Stamtąd jest on przenoszony 

przez olimpijską sztafetę do miejsca rozgrywania igrzysk w danym roku.



Wewnątrz świątyni Zeusa, ukończonej w ok. 456 p.n.e. znajdował 
się jeden z tzw. siedmiu cudów świata 

posąg Zeusa dłuta Fidiasza. 



Nasza przewodniczka oprowadzała nas w języku angielskim.



Wejście na stadion



Muzeum archeologiczne w Olimpii







Nike z Olimpii – bogini sfruwająca z nieba - marmurowy posąg 
Pajoniosa z Mende (ok. 420 p.n.e.) 

Wykonany na zamówienie Meseńczyków jako podziękowanie dla 
Zeusa za wygraną bitwę ze Spartą.



Hermes z małym Dionizosem na ręku  
(dzieło Praksytelesa ok. 350r. p.n.e.)



Posąg Hermesa jest jedną z najlepiej zachowanych rzeźb  
z okresu Grecji klasycznej.  

Z zapartym tchem podziwialiśmy kunszt,  
z jakim posąg został wykonany.





Widzieliśmy też bezcenną 
kolekcję przedmiotów z brązu



Czekamy aż minie ulewa.



Olimpia dziś 



30 min kąpieli w morzu



Droga do Patry



Współczesna Grecja 





Smutne kontrasty



Suchy prowiant na drogę powrotną w ilości hurtowej



Dojeżdżamy do portu



Po drobiazgowej kontroli paszportowej i celnej  
w końcu jesteśmy na promie. 

Pani Bartnik sprawdza, czy wszyscy są już w swoich kajutach.



Rejs po Morzu Jońskim



Z tych atrakcji skorzystamy następnym razem.



Dopływamy do Wenecji, widok z rufy.



Zaraz schodzimy na ląd.



Trochę smutno, bo to już koniec...



Niektórzy padli ze zmęczenia.



Droga powrotna 
Włochy 
Austria 



εικόνα

µαθήµατά µας

zdjęcia

z naszych lekcji



Lekcja historii: „Grecy potęgą na morzu”



Prezentacja: „Wyrocznie delfickie”



Wykład pt. „Mennictwo greckie na Sycylii”



Wykład pt. „Od płacideł po monety”



Quiz: „Powiedzenia wywodzące się z mitologii greckiej”



Prezentacja: „Wyrocznie delfickie”



Ćwiczenie językowe: „Przedrostki pochodzenia greckiego”



Prezentacja multimedialna: „Wybrane zagadnienia filozoficzne, 
kulturowe i religijne”



Quiz językowy: „Czy znasz znaczenia greckich słów?”



Praca w zespołach



Ćwiczenie językoznawcze: 
„Wpływ greki na języki polski, 

angielski i niemiecki”



Zajęcia podsumowujące – wypełnianie karty pracy



Zajęcia podsumowujące – wypełnianie karty pracy



Podsumowanie 

W drodze powrotnej uczestnicy wypełnili krótką ankietę 

ewaluacyjną, złożoną z trzech pytań otwartych: 

1/  Obóz naukowy „Nasza Wielka Grecka Wycieczka” 2015 był…. 

2/  Organizując kolejne obozy należy pamiętać o …. 

3/  Następny obóz naukowy powinien mieć miejsce…ponieważ…



Odpowiedzi uczestników 
 

Obóz naukowy był….

• „... fajny, dużo się nauczyłam i wyniosłam wiele ciekawych 
informacji”; 

• „z pewnością pojechałabym na niego jeszcze raz”; 
• „…naprawdę dobrym pomysłem. Zobaczyliśmy wiele ciekawych 

miejsc; mam nadzieję, że w kolejnych latach będą one również 
organizowane”; 

• „…udany i dobrze zorganizowany. Dał mi wiele ciekawych 
wrażeń naukowych, kulturowych i społecznych”; 

• „…bardzo pouczający dla mnie. Nauczyłam się mnóstwo 
ciekawych rzeczy i odkryłam nieznane mi miejsca. Ten obóz był 
wielką przygodą”;



Obóz naukowy był…

• „…bardzo udany. Plan został zrealizowany i otrzymaliśmy to,  
co nam było obiecane i jeszcze więcej. Nasz obóz był nie tylko 
naukowy względem szkoły i przedmiotów lecz rozszerzył naszą 
wiedzę i umiejętności z wielu rożnych dziedzin. Oprócz nauki 
mieliśmy dużo przygód: kąpiele w morzu z jeżowcami, wizytę  
w szpitalu, opalanie na promie i oglądanie pięknych 
krajobrazów”.



Propozycje uczestników, które ze względu na charakter obozu  
raczej nie będą uwzględnione w następnych wyjazdach: 

• Więcej czasu wolnego; 
• Cisza nocna o godz. 24:00; 
• Możliwość chodzenia po hotelu między pokojami  po ciszy 

nocnej; 
• Dłuższe plażowanie i więcej czasu na zakupy; 
• Mniej czasu spędzonego w trasie; 
• Najlepiej zamienić autokar na samolot; 
• Więcej zaufania i mniej kontroli.



Wnioski na podstawie odpowiedzi uczniów:

➢ Przeprowadzić zajęcia integrujące grupę; 
➢ Lekcje rozłożyć równomiernie; 
➢ Dwa dni, nie jeden, na miejsca takie, jak Ateny; 
➢ Mniej ale dokładniej; 
➢ Więcej czasu na zwiedzanie muzeów; 
➢ Następny obóz „Włochy – kolebka renesansu”.



Dziękujemy panu Piotrowi – naszemu pilotowi i panom kierowcom. 



Projekt edukacyjny: „Grecja Klasyczna” został zrealizowany



  
Podziękowanie dla pani Heleny Milanowskiej 

 Serdecznie dziękujemy pani Helence za to, że z pasją  
i ogromnym  zaangażowaniem pełniła funkcję fotografa  

na „Naszej Wielkiej Greckiej Wycieczce”. Przepiękne zdjęcia 
przez nią zrobione wykorzystane zostały w galerii szkolnej  
i w prezentacji multimedialnej. Dziękujemy za życzliwość  

i pomoc niesioną uczestnikom obozu. 

Fot. Nina Jarosz



Muzyka:  W prezentacji wykorzystano utwory z 
płyty:

Całość przygotowała: 
  Margerita 

Niwelt Wrocław, sierpień 
2015 

Zdjęcia:  Helena Milanowska 
   Margerita 
Niwelt 

Konsultacja: Barbara Cieśla 
   


