COMENIUS 2009 - 2011
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU

WIZYTA
- WŁOCHY
11.01-16.01.2011

Flaga Włoch

Godło

Cisterna di Latina to miejscowość i gmina we Włoszech,
w regionie Lacjum, w prowincji Latina. Gminę
zamieszkuje około 32000 osób.

Spotkanie w Cisterna di Latina we Włoszech to siódme spotkanie szkół
partnerskich projektu Comenius. Wzięły w nim udział Marlena Podsiadło i Beata
Kusina oraz nauczycielki Grażyna Zawała, Beata Pustułka i Joanna Pencak.

11.01.2011
Wyruszamy z domu o 11.30. Nasz
poranny

samolot

o

poinformowało

czym

Następny

o

został

14.15

za

pech!

na

późniejszy

nas

biuro.

opóźniony.

Zmieniamy
lot

odwołany
Co

rezerwację

z

Frankfurtu

do Rzymu. No cóż trzeba sobie jakoś
radzić.

O

zmianach

informujemy

Włochów, bo już na nas czekają. Dalej
już bez problemów. Około godz. 21
lądujemy w Rzymie. Pada deszcz i jest
14 stopni.
Po spotkaniu z włoską koordynatorką
Adrianną

i

reprezentacją

z

Oradei

wsiadamy do autobusu i jedziemy do
Cisterna di Latina. Na miejscu Beatę
i Marlenę czekają już włoskie rodziny.

12.01.2011
Rano jedziemy do szkoły. Po spotkaniu z dyrektorem i krótkim zwiedzaniu
szkoły, oglądamy program artystyczny. Największe wrażenie robi na nas pokaz
z chorągwiami. Następnie odwiedzamy burmistrza, który przedstawia nam
bogatą historię regionu. Zwiedzamy tez zamek rodziny Caetani. Wieczorem
w

szkole

oglądamy

prezentacje

przygotowane

i dyskutujemy o wspólnych działaniach.

przez

szkołę

z

Rygi

13.01.2011
Zwiedzamy
Świętego

Rzym.

Piotra,

Zaczynamy
którego

widok

od

Placu

wywołuje

ogromne wzruszenie. Pamiętne okno Papieża,
a potem Bazylika

i grób Jana Pawła II –

pozostaną w naszych sercach .

Posilone smaczną pizzą ruszamy na dalszy podbój
Rzymu: Zamek Świętego Anioła, Panteon, Fontanna
di

Trevi,

Hiszpańskie,

Schody
Piazza

Novona, Campo di
Fiori, Forum Romanum, a o zmroku
Colosseum.

Rzym

zauroczył nas totalnie - musimy tu wrócić!

14.01.2011
Nazajutrz
Pompeje

wyruszamy
i

Neapol.

by

zobaczyć

Jedziemy

długo

autobusem i podziwiamy nadmorskie
miejscowości

i

puste

plaże.

W Pompejach spędzamy kilka godzin
i zwiedzamy ruiny miasta zniszczonego
przez wulkan Wezuwiusz.
W Neapolu zwiedzamy rynek, robimy
zakupy

i

jemy

pizzę

Neapolitana-

mniam, mniam! Wracamy do Cisterny.

15.01.2011
Rano oglądamy średniowieczny gród i zamek Sermonetta.

Później jedziemy do szkoły, gdzie zaczynamy prezentacje. Tematyka interesuje
nas bardzo, bo każda szkoła przedstawia najważniejsze daty w historii swojego
kraju oraz ciekawe scenariusze lekcji. Marlena i Beata pokazują prezentacje
opracowane przez prof. Grażynę Zawałę i uczniów: ,,Najważniejsze daty
w

historii

Polski”

oraz

„Dynastię

Piastów”.

Materiały

wzbudzają

zainteresowanie, również inne materiały podobają nam się bardzo.
Wieczorem uroczyste wręczenie certyfikatów i …musimy się pakować.

16.01.2011
Rano żegnamy rodziny włoskie i gospodarzy spotkania. Jedziemy razem
na lotnisko Fiumicino.
To by było na tyle. Super spotkanie, ale pora do domu. Ciao i arrivederci!

duże

Język włoski (italiano) - język pochodzenia indo-europejskiego z grupy języków romańskich; używany przez ok. 66
mln ludzi. We Włoszech jest jęz. ojczystym dla ok. 30 mln osób, pozostali używają lokalnych dialektów, które są
niezrozumiałe dla mówiących tylko po włosku. Język włoski jest jęz. urzędowym we Włoszech oraz w Szwajcarii,
gdzie używa go ok. 200 tys. na terenie 2 południowych kantonów. Standardowy włoski oparty jest na dialekcie
florenckim, ale lokalnie używa się jego regionalnych odmian. Pierwsze dokumenty w jęzęzyku włoskim powstały
w X w.
Przydatne słowa i zwroty
Bardzo dziękuję! Molte grazie [gracje]!
Chciałbym podziękować. Vorrei ringraziare [ringracjare].
Chętnie! Volentieri!
Cisza! Silenzio [silencjo]!
Co słychać? Come [kome] va?
Co za niespodzianka Che [ke] sorpresa!
Cześć! Ciao! [cziao], Salve!
Czuję się tak sobie. Sto così così [kozi kozi].
Do jutra! A domani!
Do widzenia! Arrivederci [arriwederczi ].
Do wieczora! A stasera!
Do zobaczenia! A presto!
Dobranoc! Buona notte!
Dobry wieczór! Buona sera!
Dosyć! Basta!
Dzień dobry! Buongiorno [buondżiorno]!
Dziękuję! Grazie [gracje]!
Dziękuję, czuję się dobrze. Grazie [gracje], sto bene.
Dziękuję za pomoc. Grazie [gracje] dell’aiuto.
Gratuluję! Complimenti!
Ile to kosztuje? Quanto costa [kosta] questo?
Jak się masz? Come [kome] stai?
Jestem panu/pani bardzo wdzięczny. Le sono molto grato.
Miło mi poznać (pana, panią, ciebie). Piacere [piaczere]!
Nie ma za co. Non c’è [cze] di che [ke]. Si figuri. Di niente.
Nieważne! Non importa!
Oczywiście! Certo! [czerto], Certamente [czertamente]!
Przepraszam cię. Scusa [skuza].
Przepraszam za spóźnienie. Scusi [skuzi ] del ritardo.
Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Scusi [skuzi ],
è libero questo posto?
Serdeczne pozdrowienia! Cordiali [kordiali ] saluti!
Słucham! Dica [dika] pure!
Stokrotne dzięki! Grazie [gracje] mille!
To niemożliwe! Impossibile!
To żaden problem! Nessun problema!
Ucałowania! Baci [baczi ]!
Uściski! Abbracci [abbraczczi]!
Witaj! Benvenuto!
Z przyjemnością. Con piacere [piaczere].
Zgoda! D’accordo [dakkordo]!
Źle się czuję. Sto male.
Żegnaj! Addìo!

Relacjonowały: Joanna Pencak i Grażyna Zawała

Liczebniki

zero - zero;
uno - jeden;
due - dwa;
tre - trzy;
quattro - cztery;
cinque - pięć;
sei - sześć;
sette - siedem;
otto - osiem;
nove - dziewięć;
dieci - dziesięć;
undici - jedenaście;
dodici - dwanaście;
tredici - trzynaście;
quattordici - czternaście;
quindici - piętnaście;
sedici - szesnaście;
diciasette - siedemnaście;
diciotto - osiemnaście;
diciannove - dziewiętnaście;
venti - dwadzieścia;
ventuno - dwadzieścia jeden;

Opracowała Danuta Malec

