
 

 

Projekt Erasmus+ »National Games and Sports Bring Us Together« 

»Short-term joint Staff Training Event« na Poljskem 

od 4. do 8. junija 2018 na šoli  

»Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi«, Poznan 

 

Na zgoraj omenjeni šoli (osnovna šola) smo se projektni partnerji udeležili skupnega srečanja, namen 
katerega je bil pregled našega dela v prvem letu skupnega projekta. V ta namen smo koordinatorji 
posameznih držav povzeli dogajanja na naših šolah, napisali smo poročila, ki so bila predstavljena na 
enem izmed naših srečanj. 

Izobraževanje je potekalo pet dni, večino delavnic smo izpeljali na šoli, kjer je zaposlena glavna 
koordinatorica projekta, ga. Barbara N'Sir.  

Program je bil sledeč: 

 uradni začetek z nagovorom koordinatorice Barbare N'Sir, ravnateljice šole Agate Ratajczak, 
krajši kulturni program; 

 seznanitev z internetno aplikacijo Calameo, ki jo bomo uporabili za internetno obliko knjige, v 
kateri bomo predstavili igre in športe posameznih držav (predstavila Mateja Žepič, Gimnazija 
Kranj); 

 pregled že izdelanih tekstov prve enote knjige, ki so nastali v posameznih državah, pogovor o 
vsebini druge enote knjige, ki bo vsebovala opise popularnih športov v naših državah – 2 
sodobna, 1 popularen šport iz preteklosti); 

 Pregled uradne spletne strani projekta (http://national-games.com/)  in pogovor o dopolnitvi s 
tekstnim in slikovnim gradivom), pregled strani e-Twinning in vzpodbuda, da dopolnimo z 
gradivi; 

 sestava ankete na temo »Zdrav način življenja in prehranjevanja«. Ta anketa bo v elektronski 
obliki posredovana partnerskim šolam, dijaki in učitelji vsake šole jo bodo izpolnili in Ga. Galina 
Netova (Bolgarija) bo naredila analizo odgovorov; 

 ogledali smo si šolo in pouk v nekaterih razredih, predvsem tudi športno vzgojo, ki zajema temo 
našega projekta; 

 skupina dijakov z učitelji športne vzgoje so nam na zunanjem igrišču prikazali poljske igre. 
Nekatere izmed njih so opisani za knjigo in prikazani na plakatih na srečanju marca 2018 na naši 
šoli; 

 na Fakulteti za šport Univerze v Poznanu smo imeli predavanje z naslovom »Kako dvigniti 
motivacijo mladostnikov za bolj aktivno udeleževanje pri urah športne vzgoje: »The Bilateral 
Interaction Exercise Programme«, pri katerem smo udeleženci tudi aktivno sodelovali. Učitelji 
smo se seznanili s pravili ene izmed poljskih športnih iger športne igre in jih posredovali 
učencem, da so igro izpeljali; 

 Učitelji smo se udeležili igranja mini golfa na jezeru Malta (Poznan);  

 ocenili smo prvo leto delovanja projekta; 

 priprava dejavnosti – navodila – za drugo leto dejavnosti projekta (določitev datuma srečanj: 
Bukarešta – 8. – 12. oktober 2018); 

 obiskali in ogledali smo si mestno središče Poznana in si ogledali palači v bližnjem mestu Rogalin. 

 
 
Bernarda Kovač 
Gimnazija Kranj         

Kranj, 14. junij 2018 

http://national-games.com/


 

 
 

INDIVIDUALNI OBISK DIJAKINJE  Tinkare Rakovec  

NA PARTNERSKI ŠOLI V POZNANU NA  POLJSKEM 

3. – 8. FEBRUAR 2019 

 

V tednu gostovanja na Poljskem sem v šoli »Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi«, ki sodeluje v projektu Erasmus+ »Nacionalne igre in šport nas 

združuje«, več  razredom predstavila našo državo ter Gimnazijo Kranj. Vsi so bili navdušeni. 

Prav tako sem se udeležila njihovega pouka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med predstavitvijo Slovenije in naše šole 

 

Obiskala sem center mesta ter si ob dvanajsti uri ogledala znameniti kozi, ki prideta iz 

stolpne ure. V starem delu mesta so me navdušile znamenite barvne hiše. Tu smo se 

posladkali s tradicionalnimi poznanskimi rogljički, rogale marciński, ki so bili res slastni. 

 

Vsakdan življenja poljskih dijakov je zelo podoben našemu, razen da večino svojega prostega 

časa preživljajo v nakupovalnem centru. Opazila sem, da Poljaki niso tako ekološko osveščeni 

kot Slovenci in da ne ločujejo odpadkov. 

 

Na spolšno je bil obisk zelo prijeten. Bila je čudovita izkušnja, kjer sem imela priložnost 

spoznati nekaj dejstev o poljski kulturi in vsakdanjemu življenju.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S poljskimi vrstniki pred zemljevidom Evrope   

 

In še slovarček polsjkih besed, ki sem se jih mimogrede naučila: 

Dzień dobry - dober dan 

Dobry wieczór - dober večer 

Dobranoc - lahko noč 

Do widzenia - nasvidenje 

Proszę - prosim 

Dziękuję - hvala 

Przepraszam - oprosti 

Tak - da 

Nie – ne 

 

Tinkara Rakovec, 4.f 

 


