
WYMIANA ONLINE Z PARTNERSKĄ SZKOŁĄ Z HISZPANII

Relacje uczniów klas ósmych i siódmych po pierwszych wirtualnych

spotkaniach z Hiszpanami

I. 

Spotkaliśmy się  z  Hiszpanami,  ja,  Michał,  Maria  i  Ana.  Rozmawialiśmy na

Instagramie,  założyliśmy sobie  wspólną  grupę.  Spotkaliśmy się  w piątek  11

grudnia  o  godzinie  19:30.  Spotkanie  trwało  godzinę  połowę  czasu

rozmawialiśmy  po  angielsku  a  drugą  połowę  po  hiszpańsku  (jak  nie

wiedzieliśmy  jak  coś  powiedzieć  po  hiszpańsku  używaliśmy  angielskiego).

Rozmawialiśmy o szkole, pogodzie, czasie wolnym, zwierzątkach domowych i

o sytuacji w Hiszpanii i w Polsce (koronawirus), wymieniliśmy się adresami.

Ustaliliśmy, że na grupie ustalimy datę następnego spotkania.

Pozdrawiam

Basia i Michał

II.

Buenos días!

Wraz z Teresą w środę (9.12) o godzinie 14:45, rozmawiałyśmy na meecie z Isabel i

Aitana.  Dziewczyny  są  bardzo  koleżeńskie  i  bardzo  dobrze  nam  się  z  nimi

rozmawiało. Wymieniłyśmy się adresami oraz podałyśmy sobie nasze konta portali

społecznościowych  i  udało  nam  się  nawet  założyć  grupę  na  Whatsapp'ie.  Nie

możemy się doczekać kolejnego spotkania.

pozdrawiamy

Teresa i Nina 



III.

Dzisiaj o 16 udało nam się porozmawiać z Celia i z Ines. Wydają się naprawdę fajne,

rozmawiałyśmy o świętach, rodzinie, szkole , naszych zainteresowaniach, filmach i

jeszcze  o  innych  rzeczach.  Założyliśmy  razem  grupę  na  Whats  up  i  po  naszej

rozmowie  która  trwała  ponad  godzinę  jeszcze  chwile  razem  pisałyśmy  i

wymieniłyśmy się adresami. Mimo ze czasami z językiem było trudno to było bardzo

fajnie i na pewno będę chciała to powtórzyć i spotkać się z nimi za rok na wymianie. 

Maja i Maja 

IV.

Tak! Udało nam się dokonać pierwszego spotkania. Umówiłyśmy się na platformie

meet.

Elena i Laura są niesamowite!

Na bieżąco rozważaliśmy rozmowę na 45 min.

Nasz trwała 2,5 godziny.

Wymieniliśmy się adresami, numerami itp.

Mamy ze sobą stały kontakt.

Będę wspominać to wspaniale !!!

Zosia, Klaudia i Hania 

V.

Na  spotkaniu  na  początku  rozmawialiśmy  o  różnych  rzeczach  nie  związanych  z

formularzem. Bardzo miło się rozmawiało. Były małe problemy językowe, ale udało

się je ominąć. Udało się dogadać z Hiszpanami. Jeden z nich ma ze mną bardzo dużo

zainteresowań. 

Tymoteusz i Michał



VI.

Dzień dobry,

udało nam się odbyć spotkanie rozmawiałyśmy o różnych rzeczach oraz 

wypełniliśmy razem kartę pracy. Rozmawiałyśmy po hiszpańsku oraz po angielsku. 

Razem śmiałyśmy się rozmawiałyśmy a nawet tańczyłyśmy Makarenę. Uważam, że 

było bardzo miło. 

Patrycja i Natasha 

VII.

Dobry wieczór,  Malina,  Candela,  Maria  i  ja  pozostajemy w świetnym kontakcie,
pierwsze spotkanie już za nami,  a ponadto często piszemy do siebie na portalach
społecznościowych. Bardzo się polubiliśmy.

Krystyna i Malina 

VIII.

Czy udało się Wam skontaktować z Hiszpanami? 
tak i mi osobiście bardzo się to podobało

Alina i Ola


