
Drodzy Czytelnicy! 

Jak zapewne wiecie z poprzednich numerów gazetki „Elo, 

Leo!”, nasi uczniowie wzięli udział w projekcie unijnym o na-

zwie „We are the future - jesteśmy przyszłością”. Dwadzie-

ścioro dzieci i cztery nauczycielki miały możliwość zwiedze-

nia przepięknej wyspy Lanzarote, obcowania z jej kulturą i 

zwyczajami. Przyszła pora na drugą część realizacji tego pro-

jektu - pragniemy się z Wami podzielić zdobytą wiedzą i 

umiejętnościami. W takim razie czego możecie się spodzie-

wać? 

 przedstawienia założeń i programu projektu, 

 informacji o mieście Arrecife i ciekawostek o wyspie 

Lanzarote, 

 relacji uczestników wyjazdu, 

 perspektywy rodziców uczniów, 

 quizu o Wyspach Kanaryjskich. 

Życzymy miłej lektury 

Redakcja „Elo, Leo!” 

Jesteśmy przyszłością! 
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Chcielibyśmy, żeby nasza wyprawa do Arre-

cife trwała tylko 9 godzin samolotem. Na-

sze loty niestety były z przesiadką, ale dzię-

ki temu mieliśmy okazję zwiedzić różne 

lotniska, np. w Madrycie czy w Wiedniu.  

Jak widzicie wyspa Lanzarote znajduje się 

w bardzo bliskim sąsiedztwie Afryki. Jak to 

możliwe, że należy do Hiszpanii? Zajrzyjcie 

do środka! 



Projekt międzynarodowej mobilności uczniów został zrealizowany przez naszą placówkę i hiszpańską szkołę 

IES Cesar Manrique z miasta Arrecife znajdującego się na wyspie Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich. Cela-

mi tego przedsięwzięcia były: 

 rozwój kompetencji wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie świadomości i 

ekspresji kulturalnej oraz kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

 rozwój współpracy polsko-hiszpańskiej, 

 wzmocnienie wizerunku szkoły oraz budowanie europejskiego konterfektu szkoły, 

 wzajemna wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w kontekście uczenia się międzykulturo-

wego, współpracy zagranicznej, realizacji międzynarodowych inicjatyw edukacyjno-rozwojowych i 

wspierania uczniów w rozwoju edukacyjnym i życiowym, 

 podjęcie tematyki zrównoważonego rozwoju. 

 

Ale jak to dokładnie wyglądało? 

 

Zaczęło się od rekrutacji. Uczestnikami mogli zostać tylko ci uczniowie, którzy mieli dwanaście lat. Oczywi-

ście zgodę musieli wyrazić ich rodzice. Był jeszcze jeden warunek, który niestety wpłynął na skład grup wy-

jazdowych - konieczne było zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na koronawirusa. Takie 

wymagania przedstawiła hiszpańska strona, u której obostrzenia były naprawdę surowe. Ale o tym opowie-

my później.  

 

No dobrze: wiek się zgadza, zgoda wyrażona, chęci są, szczepionka też i co dalej?  

 

Na stronie internetowej naszej szkoły (https://sp29leonardo-gdansk.operator.edu.pl - zajrzyjcie, warto), z 

zakładki „Projekty zewnętrzne/Jesteśmy przyszłością”, trzeba było pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia 

uczestnika, a następnie dostarczyć ją do sekretariatu. I wtedy, po zweryfikowaniu wniosków, rozpoczęła się 

walka o jedno z dwudziestu miejsc! W jaki sposób zostali wyłonieni zwycięzcy? Uczniowie musieli napisać 

test z języka angielskiego i hiszpańskiego. Sami rozumiecie, było to konieczne - w końcu jak się porozumieć 

w Hiszpanii, nie znając chociaż jednego z tych języków? Na szczęście w Leonardo uczymy się ich już od 

pierwszej klasy, więc testy przygotowane przez panią Agnieszkę Pawlicką i panią Dominikę Kałużniak wcale 

nie były dla uczniów takie trudne. Ostatecznie udało się wyłonić szczęśliwą dwudziestkę i podzielić ją na gru-

py. A oto one: 

„We are the future - jesteśmy przyszłością” 
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Jak widzicie na zdjęciach - wszyscy jesteśmy zamaskowani. W czasie pierwszego wyjazdu obostrzenia pan-

demiczne były tak surowe, że nasi uczniowie nie mogli brać udziału w zajęciach prowadzonych w budynku 

szkoły, ponieważ grupy z Polski i Hiszpanii nie mogły się mieszać. Na szczęście w styczniu na Lanzarote po-

goda była wspaniała, więc nie przeszkadzało im łapanie promieni słonecznych i korzystanie z fantastycz-

nych atrakcji na zewnątrz, gdy my w tym czasie marznęliśmy przy minusowych temperaturach. Ponadto, na-

wet w czasie pobytu drugiej grupy, będąc wewnątrz, nie można było ściągać maseczki - usta i nos musiały 

być cały czas zakryte. Była to istna katorga, do której trudno nam było przywyknąć, bo w Polsce nie trzeba 

już było tego robić. O dziwo hiszpańscy uczniowie cały czas przestrzegali tego nakazu. Podobno wynikało to 

z tego, że ludność tej wyspy dużo wycierpiała podczas pandemii - praktycznie każdy miał w rodzinie kogoś, 

kto zmarł lub bardzo ciężko zachorował, więc wiedzieli, jak ogromnym ryzykiem dla nich i dla ich bliskich 

jest nieprzestrzeganie narzuconych zasad.  

 Z klasy 8a: Małgorzata Borysewicz, Mał-

gorzata Kałużniak, Natalia Kołakowska, 

Zuzanna Piekarska, Julia Partyka, Da-

wid Wawrzonkowski; z klasy 7a: Alicja 

Czyżnikiewicz, Marta Jasiuwienas, Va-

nessa Odias, Julia Weremko. Towarzy-

szyły im: pani Dominika Kałużniak i pani 

Agnieszka Pawlicka. 

 Z klasy 7a: Karol Machowski; z kla-

sy 7b: Marceli Bruski, Oliwia Filasiń-

ska, Stanisław Klimczuk, Piotr Lubo-

jemski, Maja Szeląg, Laura Świątek; 

z klasy 6a: Pola Kubik, Patrycja Ste-

inke, Zuzanna Tomczak. Towarzy-

szyły im: pani Dyrektor - Magdalena 

Chmielewska i pani Joanna Fabia-

nowska.  
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Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani, wzięli udział 

w warsztatach językowych przygotowanych przez panią 

Dominikę i panią Agnieszkę. Bo przecież wiadomo, że 

zna się słownictwo i czasy, ale trzeba trochę ten język 

„rozruszać”. Dlatego w czasie zajęć młodzież ćwiczyła 

różne rozmówki po angielsku i hiszpańsku. Nauczyciel-

ki przygotowały dla nich w ramach powtórek przydatne 

sformułowania, aby nasi szczęśliwcy mogli zawrzeć no-

we znajomości, samodzielnie zrobić zakupy w sklepie 

czy zamówić coś w restauracji. Ponadto każdy z nich 

został zobowiązany do przygotowania prezentacji w ję-

zyku angielskim o naszej ojczyźnie, aby nauczyć Hiszpa-

nów ciekawostek z różnych dziedzin. Uczniowie dobrali 

się w pary i podzielili się wiedzą na temat języka pol-

skiego, kultury, jedzenia, zwyczajów czy znanych ludzi.  

 

Po powrocie uczestnicy projektu mieli za 

zadanie podzielić się wiedzą zdobytą w cza-

sie pobytu na Lanzarote. Dlatego przygoto-

wali prezentacje dla uczniów Leonardo na 

temat wyspy i miasta Arrecife, opowiedzieli 

o swoich wrażeniach i zdobytym doświad-

czeniu. Na koniec zorganizowali grę, utrwa-

lającą przekazane wiadomości. A cóż to za 

gra? Odpowiedzi szukajcie na kolejnych 

stronach! 



Str. 5 

Informacje o Lanzarote 

Moglibyśmy godzinami opowiadać o tym, co zobaczyliśmy i czego nauczyliśmy się, będąc na Wyspach Kana-

ryjskich. Postanowiliśmy jednak Was oszczędzić i zebrać tylko te najlepsze ciekawostki na temat atrakcji Lan-

zarote - kto wie, może kiedyś wybierzecie się tam z rodzicami na wakacje? 

Jest to jedna z siedmiu wysp archipelagu Wysp Kanaryjskich położonych na 

Oceanie Atlantyckim - musimy przyznać, że nie spodziewaliśmy się, iż woda 

będzie bardziej słona niż w Morzu Bałtyckim! Po każdej kąpieli niezbędny był 

prysznic - na szczęście przy każdym wyjściu z plaży były specjalne natryski, 

dzięki czemu udało nam się uniknąć podrażnień od soli (przynajmniej za dru-

gim i kolejnym razem - człowiek uczy się całe życie).  

Lanzarote nazywane jest „wyspą wulkanów”, ponieważ jej powierzchnia w 

większości składa się z lawy wulkanicznej. Kiedyś mieszkańcy utrzymywali się 

z rybołówstwa i rolnictwa, a obecnie najprężniej działa sektor usług i turysty-

ka, a także przemysł winiarski. A teraz ciekawostka dla dorosłych: plantacje 

winogron bardzo różnią się od tych, które można zobaczyć we Włoszech czy w 

Hiszpanii. Przez niesprzyjające warunki (skała wulkaniczna wszędzie) szczepy 

winogron rosną osobno, zasadzone w wykopanych dziurach, które raz na kil-

ka miesięcy trzeba ręcznie odkopywać (silne wiatry lubią nabroić). Dlatego 

też (zaraz po zawodzie nauczyciela) praca ta jest bardzo szanowaną i doce-

nianą profesją przez wszystkich mieszkańców. 

 

Arrecife - miasto nad oceanem 

Jest to miasto stołeczne wyspy Lanzarote. Tak samo nazywa się też 

port lotniczy, na którym wylądowaliśmy - widzieliście kiedyś lotnisko 

z widokiem na ocean? Coś wspaniałego! Nazwa miejscowości po-

chodzi od hiszpańskiego słowa „arrecife”, czyli rafa, podwodna ska-

ła, która chroniła kiedyś mieszkańców przed atakami piratów. My-

śleliśmy, że takie rzeczy to tylko w filmach - otóż nie. W czasie spa-

cerów po mieście mieliśmy okazję zobaczyć Castillo de San Gabriel, 

czyli Zamek Świętego Gabriela, który wznosi się na jednej z wynu-

rzających się w głąb oceanu wysepek o nazwie Islote de los Que-

mand. Do twierdzy (oprócz drogi morskiej) dochodzi się albo ka-

miennym traktem, albo zwodzonym mostem Puente de las Bolas z 

charakterystycznymi kolumnami z kulami armatnimi. Oczywiście 

nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zrobili sobie tam zdjęcia!  
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Park Narodowy Timanfaya 

Parki Narodowe kojarzą się Europejczy-

kom jako najbardziej zielone miejsca w 

danym kraju, więc wyobraźcie sobie, ja-

kiego doznaliśmy szoku, gdy zobaczyli-

śmy Timanfayę! To ponad 51 km2  tere-

nów wulkanicznych! Czyli w skrócie: wszę-

dzie skały i kratery. Jak do tego doszło? 

Już opowiadamy! 

Timanfaya swój obecny wygląd zawdzięcza potężnej erupcji w latach 1730 do 1736. W tym okresie co-

dziennie przez 6 lat z około 300 kraterów znajdujących się na tym obszarze, wypływało około  

48 mln m3 lawy! Do kolejnej erupcji doszło jeszcze w 1824 roku. Minęło prawie 200 lat od ostatniej erup-

cji, a nadal nic tam nie rośnie. Zastanawiacie się pewnie, jak można zwiedzić to miejsce? Otóż o dziwo bar-

dzo szybko, ciekawie i wygodnie! Razem z naszymi kolegami i koleżankami wybraliśmy się tam autokarem. 

I co dalej, pieszo? Ależ skąd! Na terenie całego parku jest specjalna asfaltowa droga dla pojazdów („Ruta 

de los Volcanes”) - tylko w ten sposób można go zwiedzić. W trakcie godzinnej jazdy słuchaliśmy nagrania 

przewodnika, który w języku angielskim opowiadał o historii Góry Ognia. Widoki jednocześnie zatrważały i 

zapierały dech w piersiach. Ta wycieczka z pewnością zostanie na długo w naszej pamięci. 

Zanim jednak wyruszyliśmy na wyprawę po parku, mieliśmy okazję 

się przekonać, że te wulkany to wcale nie są takie uśpione. Spokoj-

nie, do wybuchu się nie szykują, ale nadal bije z nich ogromne gorą-

co! Na jednym z wulkanicznych stożków znajduje się punkt widoko-

wy, który został zaprojektowany przez Césara Manrique (patron 

szkoły partnerskiej - o nim za chwilę) oraz restauracja „El Diablo”, 

która serwuje dania z grilla ogrzewanego przez ciepło wulkaniczne. 

Kamienie znajdujące się kilka centymetrów pod ziemią mają do 

100°C, a na głębokości 10 metrów temperatura dochodzi do 

600°C. Personel parku udowadnia prawdziwość powyższych po-

miarów, organizując pokazy polegające na wrzucaniu do dołów w 

ziemi suchych gałęzi, które natychmiast się zapalają, czy wlewając 

wodę do szczelin w ziemi, która natychmiast zagotowana wybucha 

na kształt gejzera. Jak widzicie, wzięliśmy udział w tych pokazach i 

śmiało możemy powiedzieć jedno - robi wrażenie! 
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Cueva de los Verdes 

Choć „verde to” w języku hiszpańskim kolor zielony, to z samą nazwą jaskini ten fakt ma niewiele wspólne-

go. Verdes to w tym przypadku nazwisko rodziny, która niegdyś wypasała w pobliżu kozy, a groty jaskini 

służyły za schronienie dla zwierząt w czasie złej pogody. W dawniejszych czasach Cueva de los Verdes była 

też kryjówką dla osób chroniących się przed piratami i najeźdźcami. Dlaczego jednak to miejsce jest takie 

fascynujące? Już spieszymy z odpowiedzią! 

 

Jaskinia powstała na skutek wybuchu wulkanu La Corona, który miał miejsce około 3000-5000 r. p.n.e. 

Zgromadzone w ciekłej lawie gazy wulkaniczne, eksplodując, dały początek tunelom i żłobieniom. W kon-

takcie z powietrzem gorąca lawa zastygała, tworząc najdłuższy na świecie tunel polawowy! Cueva de los 

Verdes to jedna z szesnastu jaskiń znajdujących się w całym tunelu i jedna z dwóch (obok Jameos del 

Agua), której dwukilometrowa trasa została udostępniona turystom w 1964 roku. Co ciekawe, nigdzie nie 

przebija się naturalne światło - oświetlenie na ścieżce zostało zaprojektowane przez Jesúsa Soto.  

 

No dobrze, spacer po tunelu, co w tym takiego ciekawego? A pomyślelibyście, że w takim miejscu może się 

znaleźć sala koncertowa? Na głębokości 50 metrów w jednej z grot stworzono audytorium mieszczące w 

swym wnętrzu do kilkuset osób. Akustyka tego pomieszczenia jest tak doskonała, że prawie nie ma tam 

echa. To sprawia, że z powodzeniem organizowane są w tym miejscu koncerty muzyki klasycznej i jazzo-

wej. Bardzo żałowaliśmy, że nie było nam dane tego posłuchać. Bilety na koncert w jaskini - plan na na-

stępną wizytę! 

A teraz uchylimy Wam rąbka tajemnicy. Na zdjęciu 

obok możecie zobaczyć jedno z najpiękniejszych 

miejsc na trasie dla zwiedzających. Wielka otchłań 

przestraszyła niejednego uczestnika wycieczki. Jed-

nak czy rzeczywiście jest to przepaść? A może iluzja? 

Czy jest to możliwe, aby w jaskini stworzonej z lawy 

było jezioro? Na te pytania nie odpowiemy, bo uro-

czyście obiecaliśmy pani przewodniczce, że nie zdra-

dzimy sekretu Cueva de los Verdes. A więc to kolejny 

powód, dla którego musicie się tam wybrać! 

Ja
m

e
o

s
 d

e
l A

g
u

a
 



Str. 8 Elo, Leo! 

Monumento al Campesino  

Mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach i poznać historię rolnictwa i życia rolników, architektury i rze-

miosła Lanzarote, a także gastronomii wyspy i jej zmiany na przestrzeni lat. Nauczyliśmy się, jak zrobić 

ciasto z gofio (mąki z prażonych ziaren zbóż), najsłynniejsze kanaryjskie sosy - Mojo Verde (zielony, z ko-

lendry i zielonej pietruszki) i Mojo Rojo (czerwony, z papryki). Uczestniczyliśmy też w zajęciach plastycz-

nych (malowaliśmy obrazy farbami z robaków!), ceramicznych i włókienniczych. To był rewelacyjny dzień! 

Zobaczcie sami! 

Jedno z najbardziej charakterystycznych 

miejsc na Lanzarote wśród tych, które budzą 

największą dumę mieszkańców. Piętnastome-

trowa rzeźba z 1969 roku, dzieło Cezara Man-

rique, znajduje się w gminie San Bartolomé, w 

centrum wyspy. Była powodem podziwu i uzna-

nia artysty dla kobiet i mężczyzn pracujących 

na roli.  

Zdjęcie zdjęciem, ale zobaczcie, co znajduje 

się obok tego wspaniałego pomnika! 

A w których zajęciach 

Wy chcielibyście 

wziąć udział?  
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Cała strona przygotowana przez Laurę Świątek 

IES Cesar Manrique 

Pora wspomnieć co nieco o partnerze projektu „Jesteśmy 

przyszłością”. Podczas obu wyjazdów współpracowaliśmy ze 

szkołą średnią im. Cesara Manrique (o którym już wcześniej 

wspominaliśmy). Placówka ogromna - wśród białych ścian 

łatwo można było się zgubić. Byliśmy zdziwieni niewielką ilo-

ścią tablic multimedialnych czy wyposażeniem sali kompute-

rowej. Uczniowie, chociaż starsi, ciepło nas przyjęli i zorgani-

zowali dla nas szereg atrakcji. Towarzyszyli nam także w cza-

sie wycieczek. Naszą opiekunką była nauczycielka języka 

angielskiego, pani Alexia Delgado, która zadbała o każdy 

szczegół.  

Zacznijmy jednak od patrona szkoły. Cesar Manrique, hisz-

pański malarz, rzeźbiarz i architekt, był przez większość swo-

jego życia związany z wyspą Lanzarote. Od 1968 roku rozpo-

czął działalność, mającą wpływ na obecny wygląd wyspy. Dą-

żył do zachowania tradycyjnego budownictwa, był przeciwny 

ustawianiu tablic reklamowych, wychodząc z założenia, że 

szpecą one krajobraz. Przekonał prezydenta administracji 

wyspy, że żaden budynek na wyspie nie powinien być wyższy 

niż trzy kondygnacje – wysokość dorosłej palmy. Projekt do-

mów przewidywał również, że będą one ogólnie pomalowane 

na biało, a ich okiennice, drzwi i ogrodzenia ogrodowe będą 

pomalowane na niebiesko w wioskach rybackich i na zielono 

na obszarach rolniczych. Obecnie na całej wyspie mieszają 

się zielone i niebieskie, ale także brązowe lub naturalne ko-

lory drewna. 

Manrique zamieszkał w domu w korycie wyschniętego poto-

ku Taro de Tahiche, którego parter został umieszczony w 

naturalnych skalnych jamach powstałych po erupcji wulkanu. 

Obecny wygląd wyspa zawdzięcza jego działalności - oprócz 

jego domu, w którym obecnie działa fundacja jego imienia, 

stworzył między innymi: El Diablo - symbol par-

ku Timanfaya, Jardin de Cactus - oryginalny ogród kaktu-

sów, Jameos del Agua - salę koncertową wewnątrz skalnej, 

powulkanicznej groty. Tworzył też ruchome rzeźby, „Wind 

Toys”, które obecnie zdobią wyspę.  
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Papitas con mojo 

Kilkoro uczniów najstarszej klasy przygotowało dla nas cykl warsztatów o 

nazwie „Papitas con mojo” - czyli „Ziemniak z sosem”. O co chodzi? Mojo 

to tradycyjne, kanaryjskie sosy, o których wcześniej wspominaliśmy, naj-

częściej podawane z ziemniakami obtoczonymi w soli. W czasie zajęć do-

wiedzieliśmy się najważniejszych informacji o Lanzarote, poznaliśmy trady-

cje i zwyczaje wyspy, stroje narodowe każdej z Wysp Kanaryjskich, taniec 

(sorodongo), ale przede wszystkim: jedzenie. To chyba najlepiej wspomina-

my! Degustacja była rewelacyjna: od tradycyjnych dań, po nowe smaki zna-

nych nam produktów. Wzięliśmy też udział w przeróżnych grach: sporto-

wych na plaży, typowych kanaryjskich zabawach z kulami oraz w grze z jaj-

kiem (przeprowadziliśmy ją dla Was w ramach obchodów Dnia Fundacji). 

Ta ostatnia była najlepsza! Zadanie polegało na tym, aby zebrać z kilku 

stanowisk materiały potrzebne do tego, aby zabezpieczyć jajko. Po co? Aby 

móc je zrzucić z pierwszego piętra! Wygrywa ta drużyna, której jajko prze-

trwa upadek. Nie było to jednak takie proste, bo aby zdobyć folię bąbelko-

wą, watę czy inne przydatne akcesoria, trzeba było poprawnie odpowie-

dzieć na pytania o różnym stopniu trudności z wiedzy o Lanzarote. Oczywi-

ście im trudniejsze pytanie, tym atrakcyjniejsza nagroda! Uważamy, że to 

świetny sposób na powtórkę materiału przed pracą klasową! Bardzo do-

brze wspominamy też spływ kajakowy po oceanie. Musimy przyznać, że 

pływanie po rzece to pikuś w porównaniu z tymi ogromnymi falami i prąda-

mi, z którymi nie mieliśmy siły walczyć. Poradziliśmy sobie świetnie, a wi-

dok Arrecife od innej strony był naprawdę niesamowity! 
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Relacje z wyjazdu - perspektywa ucznia 

 Julia Weremko: Dzięki temu wyjazdowi wiele się nauczyliśmy. 

Pracowaliśmy nad poprawą języka. Zawarliśmy nowe znajomo-

ści. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Nauczyliśmy się współ-

pracować. 

 Małgorzata Kałużniak: W Hiszpanii było bardzo fajnie. Jest to 

kraj, w którym ludzie są bardzo mili albo tylko udają haha. Była 

bardzo ładna pogoda, która dawała idealny, wakacyjny klimat. 

Teraz jest co wspominać po tym wyjeździe.  

 Vanessa Odias: Podczas wymiany na Wyspach Kanaryjskich na-

uczyliśmy się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na lotni-

sku, poznaliśmy nowych znajomych oraz przełamaliśmy barierę 

językową. Moim zdaniem było naprawdę fajnie.  

 Dawid Wawrzonkowski: Dzięki wyjazdowi mogliśmy zwiedzić 

piękne miejsca, poznać hiszpańską kulturę oraz tradycje. Odwie-

dziliśmy również tutejszą szkołę. Wyjazd był wspaniały i dobrze 

zorganizowany. Na pewno nie zapomnę tej podróży!  

 Marta Jasiuwienas: Na wymianie uczniowskiej było naprawdę 

świetnie. Podczas tego tygodnia nauczyliśmy się wiele nowych 

rzeczy. Zawarliśmy także wiele nowych znajomości. 

Przede wszystkim najważniejsze było to, że mogliśmy spróbować 

porozmawiać z ludźmi w innym języku niż polski.  

 Piotr Lubojemski: Wyjazd na Lanzarote był świetny i pełen wra-

żeń. Poznaliśmy na nim trochę świata i przede wszystkim świet-

nie spędziliśmy czas sami jak i ludźmi z tamtejszej szkoły.  

 Laura Świątek: Podczas pobytu na Lanzarote stałam się bardziej 

rozmowna i otwarta na nowe znajomości. Najbardziej podobała 

mi się wycieczka do Narodowego Parku Timanfaya oraz sporty 

na plaży, gdzie była znakomita rywalizacja.  

 Patrycja Steinke: Wyjazd na Lanzarote zapamiętam do końca 

życia. Starałam się jak najbardziej korzystać z tego wyjazdu języ-

kowo oraz na zawieraniu nowych przyjaźni. Najlepszą wycieczką 

według mnie były jaskinie, a najlepszą grą: sporty na plaży z 

Hiszpanami. 

 Oliwia Filasińska: Wyjazd na tę piękną wyspę był czymś wspania-

łym. Poznałam wiele nowych smaków, ludzi, a także zbliżyłam 

się do osób, z którymi na tym wyjeździe przebywałam. Nigdy nie 

zapomnę czasu spędzonego tam z ludźmi, których również nie 

zapomnę. W kilku słowach: ten wyjazd był niesamowity. Widoki 

były zachwycające, a miejsca, które odwiedziliśmy, zapierały 

dech w piersiach. 
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 Pola Kubik: Podczas wyjazdu na Lanzarote mieliśmy szanse 

lepiej się poznać. Wyjazd był pełen przygód, które bardzo miło 

wspominam. Odwiedziliśmy wiele fantastycznych miejsc i po-

znaliśmy wspaniałych ludzi. Świetnie spędzaliśmy czas nad 

oceanem, tych chwil na pewno nie zapomnę. Próbowaliśmy 

nowych dla nas rzeczy i smaków. Krótko mówiąc, wyjazd był 

niezapomniany i fantastyczny.   

 Stanisław Klimczuk: Wyjazd na Lanzarote był najlepszym wyjaz-

dem, na którym byłem zorganizowanym przez szkołę. Na tej 

długiej wycieczce nauczyłem się wielu nowych słów po hiszpań-

sku. Poznałem wiele tradycji oraz dużo różnych smaków. 

 Maja Szeląg: Wyjazd na Lanzarote był wspaniały, pełen zabawy, 

wrażeń i oczywiście nowych wspomnień. Na wyjeździe nauczy-

łam się lepiej posługiwać językiem angielskim oraz poznałam 

kulturę danej wyspy. Wspaniale się bawiliśmy oraz lepiej pozna-

liśmy, bądź wzmocniliśmy dotychczasowe przyjaźnie.  

 Natalia Kołakowska: Pod koniec stycznia 2022 uczestniczyłam 

w projekcie „Jesteśmy przyszłością”, gdzie polecieliśmy na hisz-

pańską wyspę Lanzarote do miasta Arrecife. Mogliśmy tam po-

znać lepiej język, kulturę, zwyczaje oraz zawrzeć nowe znajomo-

ści. Zwiedziliśmy tam różne ciekawe miejsca, byliśmy na warsz-

tatach, graliśmy w gry terenowe oraz spędzaliśmy czas na roz-

mowach z rówieśnikami z Hiszpanii. Odwiedziliśmy jaskinie 

Cueva de los Verdes, które zostały uformowane przez lawę z 

pobliskiego wulkanu La Corona. Byliśmy też w Ogrodzie Bota-

nicznym  Jardin de Cactus w miejscowości Guatiza, gdzie było 

wiele różnego gatunku kaktusów w przeróżnych kształtach.  

Zwiedziliśmy też Monumento al Campesino, gdzie mogliśmy 

wykonać miski z gliny, zrobić własnoręcznie wisiorki, przysmaki 

(ciasto z wybranym i własnoręcznie wykonanym sosem) oraz 

wykonać obrazki farbami z robaków. Byliśmy również w Parku 

Narodowym Timanfaya w Las Palmas, który powstał na tere-

nach wulkanicznych. Podczas gier terenowych współpracowali-

śmy z rówieśnikami, uczniami szkoły Secondary Scool IES Ce-

sar Manrique oraz poznaliśmy różne miejsca w Arrecife. Grali-

śmy w gry na plaży z klasą sportową, takie jak: siatkówka czy 

frisbee. Podczas całego wyjazdu zawarliśmy nowe znajomości 

(które w moim przypadku trwają do dziś), nauczyliśmy się wię-

cej dzięki rozmowom z innymi w języku hiszpańskim jak i języku 

angielskim. Powróciliśmy do domu bogatsi o nowe umiejętno-

ści, wiedzę na temat nowych miejsc. 
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Udział w projekcie „Jesteśmy przyszłością” i  wyjazd na Wyspy Kanaryjskie były dla mojej córki bardzo 

wartościowym doświadczeniem. Zobaczyła i poznała inną kulturę, odmienny klimat, nowe, zaskakujące, 

wręcz egzotyczne miejsca, oraz ludzi tam żyjących i ich zajęcia, pasje, zwyczaje. Był to jej pierwszy wyjazd 

za granicę oraz pierwszy lot samolotem, a także pierwsze zetknięcie z żywymi językami obcymi i możliwo-

ści ich praktycznego używania, nie tylko jeśli chodzi o języki angielski i hiszpański, gdyż nawet na lotni-

sku we Frankfurcie, słysząc rozmowę w języku niemieckim, mogła sprawdzić swoją znajomość tego języ-

ka. Myślę, że wyjazd wpłynął na moją córkę w ten sposób, że otworzyła się na nowe i nieznane, nabrała 

odwagi i śmiałości, a także przełamała wiele swoich słabości i oporów. Wszystko oczywiście dzięki pa-

niom Agnieszce i Dominice, które jak zawsze były ogromnym wsparciem i zawsze w każdej sytuacji sta-

wały na wysokości zadania :) Organizacja wyjazdu była doskonała, wszystkie niezbędne informacje otrzy-

maliśmy wcześniej. Natomiast w czasie pobytu w Arrecife otrzymywaliśmy od pani Agnieszki i pani Domi-

nice na bieżąco fotorelacje ze wszystkich wydarzeń i wycieczek. Moja córka będzie na pewno bardzo dłu-

go wspominała z radością każdy dzień tej niesamowitej przygody. Gdyby miała wziąć udział w tym projek-

cie raz jeszcze, to bez najmniejszego wahania by to zrobiła :) Naprawdę było warto.  

Perspektywa rodzica 



Str. 14 Elo, Leo! 

Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami prawdziwe wyzwanie! Przygotowaliśmy dla Was quiz z informacji o naszym projekcie, 

wyspie Lanzarote i jej atrakcjach. Czyli w skrócie: z całego numeru „Elo, Leo!”. Spośród wszystkich 

osób, które wyślą poprawne rozwiązania na adres: gazetka.leonardo@gmail.com, wylosujemy 

szczęśliwca, który otrzyma drobną pamiątkę z wyspy! Na rozwiązania czekamy do 15 czerwca! 

Powodzenia! 

1. Ile łącznie jest Wysp Kanaryjskich? 

2. Od czego pochodzi nazwa miasta Arrecife?  

3. W którym roku miał miejsce ostatni wybuch wulkanu na Lanzarote?  

4. Co to jest gofio?  

5. Na jakim oceanie leżą Wyspy Kanaryjskie?  

6. Jakiego koloru są w większości budynki na Lanzarote i dlaczego?  

7. Jak nazywa się tradycyjny taniec Lanzarote?  

8. Jakie są główne składniki sosu mojo rojo i mojo verde?  

9. Jak nazywa się Park Narodowy na Lanzarote? 

10. Jak nazywa się patron szkoły partnerskiej? 

Quiz 
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11. Wyjaśnij nazwę „Cueva de los Verdes”. 

12. Czego lub kogo obawiała się ludność wyspy? 

13. Ile osób w sumie wzięło udział w projekcie? 

14. Podaj inną nazwę Lanzarote. 

15. Jak powstały jaskinie „Cueva de los Verdes”? 

16. Kto zaprojektował oświetlenie w „Cueva de los Verdes”? 

17. Gdzie dokładnie znajduje się Monumento el Campesino? 

18. Ile metrów ma rzeźba? 

19. Wymień 2 prace Cesara Manrique. 

20. Umiejętność posługiwania się którymi językami doskonaliliśmy w czasie wyjazdu? 
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Każdy może być jak Leonardo! 

Znajdź nas na 

Facebooku! 

Marzysz o tym, aby zostać dziennikarzem? 

Chcesz sprawdzić swoich sił w tworzeniu artykułów? 

Dołącz do nas! 

Poza prestiżem społecznym, chwałą i sławą oferujemy punkty  

z wolontariatu i dodatkowe oceny z języka polskiego! 

 

Zachęcamy do kontaktu! 

Redakcja „Elo, Leo!” 


