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Porto – miasto położone w północnej części 

Portugalii, nad Oceanem Atlantyckim, u ujścia 

rzeki Duero. Druga co do wielkości metropolia w 

państwie, po Lizbonie.



Piękne i wąskie – uliczki w Potro



Azulejos – „okładka” na domy w Porto



Symbol miasta - Ponte Dom Luís I



Nad samą rzeką Duero – Dzielica Riberia



76 merów nad ziemią – wieża kościelna dosClérigos



WINA I KUCHNIA 

PORTUGALII



WINA



W Portugalii wina produkowane są w kontynentalnej części Portugalii i 

na Maderze. Portugalia jest ojczyzną klasycznych wzmacnianych win 

porto i madera, a także tradycyjnego rześkiego vinho verde. Z czasem 

uznanie zyskały również wina stołowe, przede wszystkim czerwone. 

Pod względem powierzchni upraw winorośli zajmuje z 243 tys. ha 

siódme miejsce na świecie, a pod względem produkcji wina –

dziesiąte. Miejscowi winiarze wytwarzają go ok. 7 mln hl rocznie, z 

czego eksportuje się jedną trzecią.



PIWNICE WINA W PORTO

W Porto nie ma winnic, ponieważ 

musimy pamiętać, że winnice i 

plantacje winogron znajdują się w 

dolinie rzeki Duero. Na wiosnę wino 

transportowane jest do piwnic w Porto 

gdzie leżakuje w butelkach lub 

beczkach aby nabrać odpowiedniego 

smaku. Dawniej wino transpotowane 

było słynnymi łódkami z płaskim 

dnem “barcos rabelos” lecz obecnie 

wino najczęściej transportowane jest 

samochodami.





POPULARNE WINA W PORTUGALII

W Portugalii jest kilka reguonów winnych. Oto najlepsze wina 

niektórych z właśnie tych regionów:

-Douro: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca.

-Minho (vinho verde): Loureiro, Alvarinho, Arinto.

-Dão: Touriga Nacional, Jaen, Alfrocheiro.

-Lisboa: Castelão, Arinto, Touriga.

-Alentejo: Alicante Bouschet, Tinta Roriz, Roupeiro.



Kuchnia Portugalii



Narodowa potrawa

Przeważają dość proste i pożywne dania, najczęściej gotowane. Najbardziej 

charakterystyczną cechą typowego portugalskiego posiłku jest jednak 

powszechne zastosowanie różnego rodzaju ryb i owoców morza. Narodowa 

potrawa kraju to bacalhau, czyli suszony i solony dorsz, przyrządzany na rozmaite 

sposoby. Uważa się, że istnieje 365 rodzajów tego dania.



Popularny portugalski fast-food

Francesinha (po portugalsku Mała Francuzeczka) – portugalskie danie w formie 

kanapki pochodzące z Porto. Obecnie jeden z najpopularniejszych portugalskich 

fast-foodów. Francesinha wykonywana jest tradycyjnie z: chleba, szynki, świeżej 

kiełbasy, steka lub pieczonego mięsa, posypana żółtym serem i grubej warstwy 

sosu pomidorowo-piwnego. Zazwyczaj podaje się ją z frytkami.



Najpopularniejszy portugalski deser

Pastel de nata – babeczki budyniowe z ciasta francuskiego charakterystyczne dla 

kuchni portugalskiej, wywodzące się z lizbońskiego klasztoru hieronimitów w 

Belem. Zakonnicy używali pierwotnie białek z kurzych jaj do krochmalenia 

habitów, a z niepotrzebnych żółtek zaczęto produkować babeczki i działalność ta 

stała się z czasem ważnym źródłem dochodów klasztoru.



NASZE CODZIENNE 

ZAKUPY I JEDZENIE 

KTÓREGO 

SPRÓBOWALIŚMY













,,Ponadnarodowa mobilność 
uczniów’’

Projekt POWER



 Zapobieganie problemom środowiska.

 Uświadomienie młodzieży o kluczowej roli 
środowiska naturalnego.

 Poznanie kultury i tradycji Portugalii.

 Poprawienie poziomu języka angielskiego.





Zajęcia przygotowujące do 

wyjazdu

Pierwszym etapem naszej 
pracy  było doskonalenie 
języka angielskiego, 
poznanie słownictwa 
związanego z ekologią. 
Następnie poznaliśmy  
główne problemy 
środowiska  oraz sposoby 

na ich zapobiegnięcie.



Kolejnym etapem było tworzenie 

polsko-angielskich słowniczków ekologicznych.



Na sam koniec 
merytorycznego etapu 
projektu rozmawialiśmy 
o porostach  
i zanieczyszczeniu 
powietrza. Tworzyliśmy 
plakaty opisujące ten 
problem.





Pierwszy dzień 
podróży- wszyscy 
w świetnych nastrojach 
lecieliśmy samolotem do 
Portugalii.

Niedziela 13.10.2019



Poniedziałek 14.10.2019

Tego dnia po raz 
pierwszy pojechaliśmy 
do portugalskiej szkoły. 
Uczniowie wraz 
nauczycielami zapoznali 
nas ze szkołą. Mieliśmy 
okazję spróbować 
tradycyjnych słodkości 
portugalskich.



Po powrocie ze szkoły 
pojechaliśmy na krótką 
wycieczkę po Porto. 
Udaliśmy się do stacji 
kolejowej aby zobaczyć  
słynne Azulejos -
tradycyjne płytki 
zdobiące ściany domów 
w Portugalii.



Wtorek 15.10.2019

Dzisiaj w szkole 
pracowaliśmy 
na platformie 
eTwinning. Oprócz 
tego mieliśmy lekcję 
na temat zaśmiecania 
oceanów.



Po ukończeniu lekcji 
udaliśmy się po raz 
kolejny zwiedzać 
miasto. Tym razem 
dotarliśmy pod 
ogromny napis Porto, 
gdzie zrobiliśmy wiele 
zdjęć.



Środa 16.10.2019

Braliśmy czynny udział 
w zajęciach, które 
oczywiście były 
prowadzone 
po angielsku. Razem 
z nowymi grupami 
tworzyliśmy wiersze 
na temat  natury.



Po zajęciach udaliśmy 
się na spacer po Porto. 
Spacerowaliśmy 
uliczkami, oglądaliśmy 
zabytkowe kamienice 
i panoramę tego 
wspaniałego miasta.



Czwartek 17.10.2019

W tym dniu braliśmy udział w 
zajęciach plastycznych na 
temat zasady 3R. Następnie 
tworzyliśmy plakaty 
przedstawiające 10 sposobów 
jak możemy pomóc naszej 
planecie. 



Po zakończeniu zajęć 
udaliśmy się 
do muzeum historii 
portugalskiej. 
Dowiedzieliśmy się 
wiele o portugalskich 
podróżach morskich 
w XV wieku.



Piątek 18.10.2019

Ostatni dzień spędzony 
w szkole.  Uczniowie 
z Portugalii 
przygotowali 
prezentację na temat 
alternatywnych źródeł 
energii. Później  niestety 
nadszedł czas 
pożegnania.



Prosto ze szkoły 
pojechaliśmy po raz 
ostatni zwiedzać Porto.
Płynęliśmy łódką 
po rzece Douro, a na 
sam koniec 
spacerowaliśmy mostem 
Ponte Luis I, spoglądając 
na śliczną panoramę 
miasta.



Sobota 19.10.2019

Ostatni dzień naszej 
podróży był to głównie 
lot samolotem oraz 
przejazd taksówkami. 
Niestety już w tym dniu 
musieliśmy opuścić 
piękne miasto.



Podsumowanie wyjazdu

Ostatnim etapem pracy nad projektem było 
podsumowanie wyjazdu do Portugalii. Każdy z 
uczestników miał za zadanie  stworzyć prezentację lub 
film na określony temat związany z wyjazdem. 



Korzyści uczestnictwa w 

projekcie

 Przełamanie bariery językowej.

 Zapoznanie się  problemami środowiska 
i metodami ich rozwiązania.

 Poznanie kultury i tradycji Portugalii.

 Umiejętność pracy w grupie.



Dodatkowa praca 

związana z projektem



Europejski Dzień Języków Obcych

W naszej szkole dnia 
26.09.2019 obchodziliśmy 
Europejski Dzień 
Języków Obcych. Odbyło 
się wiele konkursów,  
a uczniowie i nauczyciele 
przekazali nam kilka 
informacji na temat 
krajów europejskich.



Projekt SELFIE+

Po powrocie z Portugalii 
wzięliśmy udział 
w konkursie 
organizowanym przez 
SELFIE+. Do konkursu 
zgłosiliśmy grupowe 
zdjęcie z Porto.

Ostatecznie udało nam 
się zostać laureatami 
tego konkursu.


