


Rzeka: Tybr

Populacja: 2,873mln

Góry: Awentyn, Palatyn, Kwirynał, 

Wiminał, Celius, Eskwilin, Kapitol

Waluta: Euro



16.02.2020





Po wylądowaniu nasze włoskie rodziny zabrały nas do 

swoich domów.



W poniedziałek byliśmy w szkole w Rzymie, 

gdzie zostaliśmy oprowadzeni po niej i 

uczyliśmy się gestów i kilku słówek po włosku. 

Potem w teatrze wszystkie kraje z Erasmusa  

prezentowały swoją szkołę i historię. 





W czasie naszych odwiedzin w szkole 

przygotowano przeróżne ciasta, a sami 

uczniowie codziennie mogą tam zjeść 

kanapki lub napić się herbaty, wody czy 

soku.



Szkoła w Rzymie miała wspaniałe prace 

artystyczne o ekologii. Wykorzystywali 

w nich głównie zakrętki po butelkach.



We wtorek wszystkie dzieci 

z  Erasmusa były na kręglach.



Podczas wyjazdu zwiedziliśmy wiele 

ciekawych i historycznie ważnych 

miejsc. 



Amfiteatr Flawiuszów – wzniesiony w latach 70-80 n.e.





Rokokowe schody - wzniesione w latach 1723-1725 



Rzymskokatolicka bazylika na 

Wzgórzu Watykańskim 

zbudowana w latach 1506-1626



Miejsce poświęcone wszystkim bogom – budowa zakończona w 125 roku



Najstarszy plac miejski w Rzymie



We Włoszech jak wiecie, jednym z 

najpopularniejszych dań jest pizza, której po 

dwóch dniach już mieliśmy dosyć. Włosi jedzą 

śniadanie, z reguły na słodko, potem zamiast 

obiadu jedzą lunch, a dopiero w czasie naszej 

kolacji jedzą obiad.



• pasta w różnych 

konfiguracjach: np. 

z boczkiem,            

z pomidorami,         

z pulpetami

• lazania

• mozzarella 



Oczywiście jadąc do Włoch trudno jest nie 

zjeść włoskich lodów.



W Rzymie odbyły się warsztaty o niewidomych ludziach. W 

pierwszej kolejności mieliśmy spotkanie z niewidomym 

panem, który opowiedział nam o tym jak muszą sobie 

radzić z codziennymi rzeczami, jak np. rozróżnić wartość 

waluty, którą trzymają w rękach. Euro mają kreski, które 

im to ułatwiają. Natomiast w naszym kraju musieliby 

sprawdzać to na podstawie rozmiaru banknotu.



……następnie graliśmy w grę dla ludzi niewidomych. 

Polegała ona na tym żeby z zasłoniętymi oczami z 

paletką (jak do krykieta) w ręce wrzucić piłkę do 

kosza przeciwnika i oczywiście bronić swojego kosza. 



….ostatnią częścią warsztatów było pisanie na 

maszynach dla niewidomych. Takie maszyny  mają 

sześć guzików do pisania i każde inne ułożenie 

palców daje inną literę. Można też robić znaki 

świadczące o wielkiej literze lub spacji. 



Ostatniego dnia, w piątek mieliśmy imprezę, na 

której mieliśmy ostatnie chwile, żeby porozmawiać 

i spędzić wspólnie czas. 



Na koniec emocje wzięły górę i prawie wszyscy mieli łzy w 

oczach. Był to wspaniały czas, który wzbogacił nas o nowe 

doświadczenia, które zapamiętamy na długo.



W dniu 22 lutego wróciliśmy do domu.









1)Jaka rzeka przepływa przez Rzym?

TYBR

2)Jak nazywał się najstarszy plac miejski w 

Rzymie?

a) Di Trevi   b) Forum Romanum  c) Domus

Romanus

3)Jaka jest populacja ludzi w Rzymie (w mln)?

a) 2,873          b) 1,873        c) 1,874

4)Jaka jest waluta we Włoszech?

EURO 



















Za uwagę

Maja Łęgosz


