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HARMONOGRAM WYJAZDU ZAGRANICZNEGO  

PODCZAS PRZEDSIĘWZIĘCIA  

„SPOTKAJMY SIĘ  I POZNAJMY SWOJĄ HISTORIĘ I KULTURĘ.  

W POSZUKIWANIU MIĘDZYKULTUROWEGO MOSTU 

 POMIĘDZY POLSKĄ I CHORWACJĄ” 

 

realizowanego w Szkole Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Gręboszowie  

w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

TERMIN PLAN 

Wyjazd – Niedziela   

27.02.2022r. 

 

Podróż do instytucji 

przyjmującej, 

6:00 wyjazd  

z Gręboszowa 

 

 

Zakwaterowanie w 

miejscu noclegu w 

godzinach wieczornych 

Obiadokolacja 

Podróż autokarem  

Gręboszów – Dugo-Selo 

Przypomnienie uczesnikom zasad 

bezpieczeństwa. 

 

 

Zapoznanie z miejscem noclegu, 

przypomnienie Regulaminu wyjazdu, 

zasad bezpieczeństwa. 

1 Dzień – 

Poniedziałek  

28.02.2022r. 

 

8:00 śniadanie 

 

09:00 – zapoznanie 

uczniów 

z przedstawicielami 

instytucji przyjmującej  

 

 

09:30 – prezentacja 

powitalna polskich  

i chorwackich uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z Dyrektorem instytucji 

przyjmującej – szkoły Osnovna Skola 

„Ivan Benkovic” panem prof. Branko 

Goles oraz z koordynatorem naszego 

projektu panem Ante Tutavac. 

 

Przedstawienie krótkiej prezentacji 

opracowanej podczas działań 

przygotowujących do mobilności na 

temat szkół, Gręboszowa, Dugo Selo, 

Polski i Chorwacji. 

Przedstawienie tematyki 

przedsięwzięcia, jego celów, 

zaplanowanych działań oraz efektów 
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10:00 – poznanie 

placówki przyjmującej 

 

 

11:00 – wizyta w 

miejskiej bibliotece w 

Dugo Selo, 

Zajęcia warsztatowe  

 

 

 

 

13:00 – przerwa 

obiadowa  

 

14:00 - 16:00 – dalszy 

ciąg zajęć w bibliotece, 

praca nad produktem 

końcowym – prezentacją 

w Power Point 

 

18:00 – kolacja  

nad którymi uczniowie będą pracować. 

 

Zwiedzanie szkoły Osnovna Skola 

„Ivan Benković”,  integracja  

z rówieśnikami. 

 

Obejrzenie wystawy zdjęć 

przedstawiających wydarzenia 

historyczne. 

Praca w grupach, tworzenie map myśli, 

porównanie życiorysów patronów szkół, 

symboli narodowych i wydarzeń 

historycznych regionów.  

 

 

 

 

Praca w grupach, znalezienie 

podobieństw i różnic, wyszukiwanie 

pożądanych informacji, tworzenie 

prezentacji w Power Point. 

 

 

Po zajęciach powrót do hotelu, kolacja. 

2 Dzień – Wtorek 

01.03.2022r. 

 

8:00 – śniadanie 

 

9:00 – zwiedzanie 

Kościoła pw. Św. 

Marcina w Dugo Selo 

 

 

 

11:30 – zajęcia w szkole   

 

13:00 – obiad 

 

13:30 – dalszy ciąg zajęć  

 

 

 

 

 

 

Wywiad z księdzem proboszczem oraz 

Misjonarzami Krwi Chrystusa, 

zadawanie pytań, gromadzenie 

informacji, zbieranie fotografii. 

 

 

Zapoznanie się z działalnością 

spółdzielni szkolnej Martinovac. 

 

 

Wspólne warsztaty plastyczne z 

członkami spółdzielni, dotyczące 

lokalnego kościoła i zgromadzenia 

zakonnego. 
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18:00 - kolacja Po zajęciach powrót do miejsca 

zakwaterowania, kolacja. 

3 Dzień – Środa 

02.03.2022r. 

 

8:00 – śniadanie 

9:00 – wycieczka do 

miasta Krapina i wsi 

Marija Bistrica 

 

13:00 – obiad 

 

14:00 – przejazd do wsi 

Marija Bistrica 

 

 

18:00 - kolacja 

 

Zwiedzanie Muzeum Neandertalczyka 

w Krapinie. 

Zbieranie informacji, fotografowanie. 

 

 

 

Zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej 

Bystrzyckiej. 

Zbieranie informacji, fotografowanie. 

 

Po godzinie 17 powrót na nocleg, 

kolacja. 

4 Dzień – Czwartek 

03.03.2022r. 

 

8:00 – śniadanie  

9:00 – wycieczka do 

Zagrzebia  

 

 

 

13:00 obiad 

 

14:00 – dalsze 

zwiedzanie  

 

 

17:00 – powrót do hotelu 

18:00 – kolacja  

 

Zwiedzanie zabytkowego centrum 

miasta, Katedry Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny, Kamiennej 

Bramy, Placu Św. Marka. 

Zbieranie informacji, fotografowanie. 

 

 

Zwiedzanie Muzeum Iluzji, 

Muzeum Techniki Nikola Tesla, 

Muzeum Archeologicznego. 

Zbieranie informacji, fotografowanie. 

5 Dzień – Piątek 

04.03.2022r. 

 

8:00 – śniadanie  

9:00 – warsztaty w 

szkole, praca nad 

produktem końcowym – 

broszurą turystyczną  

 

 

 

 

11:00 – zajęcia taneczno-

muzyczne  

 

 

Praca w parach, w grupach, 

wykorzystanie (zdjęć, notatek 

zdobytych podczas wycieczek z dwóch 

poprzednich dni) i utworzenie broszur 

turystycznych w programie 

komputerowym Canva, redagowanie 

tekstów i haseł promujących. 

 

Uczniowie będą uczyć się wzajemnie 

tańców ludowych własnego/rodzimego 

regionu. 
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13:00 – obiad  

 

14:00 – zajęcia 

podsumowujące 

mobilność 

 

 

 

15:00 – zajęcia 

podsumowujące 

mobilność  

 

 

16:00 – pożegnanie  

 

 

 

 

18:00 kolacja 

 

 

Praca w parach: opracowanie map myśli 

„Znamy się lepiej” prezentujących 

skojarzenia uczniów z państwem 

partnerskim oraz quiz wiedzy o Polsce i 

Chorwacji, językach, tradycjach.  

 

Wymiana pamiątkowych upominków, 

wspólne zdjęcia, wręczenie certyfikatów 

potwierdzających uczestnictwo w 

przedsięwzięciu. 

 

Wykonanie przedstawienia 

pożegnalnego, na którym uczniowie 

zaprezentują oba tańce i zaśpiewają 

ludowe piosenki. 

 

Po zajęciach powrót do  miejsca 

zakwaterowania, kolacja.  

Przyjazd – Sobota 

05.03.2022r. 

 

Podróż powrotna Po śniadaniu wyjazd do Polski. 

Planowany powrót w godzinach 

nocnych. 

 

 

 

 
 


