
STUDENT EXCHANGE IN 

FRANCE 2018 

The theme of this exchange was gender 

stereotypes. Thanks to the fact that we spent the 

stay in the homes of students from the French 

school, we got to know interesting dishes of this 

region. We visited the picturesque Nantes, 

Montaigu and Boufféré. We could also test our 

English skills. We visited a fashion school where 

we could see how to make clothes. We were in 

the art museum where we admired the paintings 

and sculptures. We also saw a canning factory in 

which we watched presentations on fish 

processing followed by a tasting. 
 

 

 

 

 

 

 

Piotr Składowski 



1.PREZENTACJA RODZINY FRANCUSKIEJ 

Rodzina Lisy, u której spędziłem pobyt we Francji była świetna. Lisa ma starszą 

siostrę, bardzo miłych rodziców oraz ślicznego małego kotka. Czułem tam się 

bardzo dobrze. Wieczorami zabierali mnie w ciekawe miejsca, między innymi 

do kręgielni czy fabryki czekolady, gdzie można było kupić wiele różnych 

słodyczy. Jej siostra miała koleżankę z polski, dzięki czemu umiała kilka słów po 

polsku. Podczas kolacji rozmawialiśmy ze sobą na różne tematy i było bardzo 

zabawnie. Uczyłem ich trochę polskiego ze słownikiem obrazkowym polsko-

francuskim dzięki czemu sam poznałem nieco słówek po francusku. Atmosfera 

była świetna co mi się bardzo podobało. 

2.OPIS SZKOŁY FRANCUSKIEJ 

Szkoła, do której uczęszczali uczniowie francuscy z tej wymiany mocno różniła 

się od tej, którą znamy z Polski. Młodzież większość czasu podczas przerw 

spędzali na dworze rozmawiając ze sobą lub grając w różne gry. Znajdowały się 

tam również szafki uczniów. Aby dostać się do stołówki trzeba było wyjść ze 

szkoły i wejść innym wejściem. Składała się ona z części, w której na tacę można 

było nabrać jedzenie po czym wchodziło się do dużej sali ze stołami. Sala do w-f 

znajdowała się kawałek od szkoły, zbudowana była z blachy. Szkoła ta nie była 

duża lecz miała spory teren, na którym znajdowała się nawet zagroda ze 

zwierzętami. 

3. OPIS ZAJĘĆ 

Drugiego dnia po przyjeździe po raz pierwszy zobaczyliśmy francuską szkołę, 

następnie odbył się piknik w parku. Tego samego dnia odwiedziliśmy jeszcze 

muzeum sztuki w Nantes. Kolejnego dnia pojechaliśmy na plażę znajdującą się 

przy oceanie atlantyckim oraz do fabryki konserw. W czwarty dzień zostaliśmy 

podzieleni na dwie grupy. Jedna z grup pojechała do szkoły mody a druga do 

gastronomicznej. Ja znajdowałem się w tej pierwszej więc zobaczyłem jak 

projektuje i tworzy się ubrania. Następnego dnia pisaliśmy sprawozdania z tych 

wycieczek. W dniu przedostatnim graliśmy w tradycyjne francuskie gry 

zespołowe takie jak na przykład molki i palet. Kolejnego dnia już wyjeżdżaliśmy 

z Francji. 

 

 

 



4. WRAŻENIA Z LEKCJI WE FRANCJI 

Podczas pobytu w szkole francuskiej mieliśmy możliwość obserwować lekcje 

danych przedmiotów. Mi akurat przypadła lekcja historii i geografii. Według 

mojej obserwacji dziewczynki były aktywniejsze od chłopców, częściej się 

zgłaszały. Pedagog do każdego ucznia zwracał się w ten sam sposób niezależnie 

od płci. Dzieci pisały to co nauczyciel im wcześniej napisał na tablicy 

multimedialnej i odpowiadały na pytania nauczyciela podnosząc rękę. 

5. OPIS WIZYTY W FABRYCE KONSERW 

W drugi dzień pobytu pojechaliśmy do fabryki konserw. Obejrzeliśmy tam 

prezentację multimedialną na temat obróbki sardynek. Potem mogliśmy 

spróbować past zrobionych z sardynek z chlebem. Następnie był czas na 

zakupienie pamiątkowej puszki z sardynkami. 

6. OPIS WYCIECZKI DO NANTES 

Drugiego dnia wyjechaliśmy do Nantes. Najpierw odbył się piknik w parku, na 

którym mogliśmy zjeść wcześniej przygotowanie przekąski. Zakończył się on 

szybciej niż było to planowane z powodu niskiej temperatury. Następnie 

poszliśmy pod katedrę św. Piotra i Pawła w Nantes, gdzie mieliśmy czas 

wolny.  Byliśmy również w muzeum sztuki , w którym mieliśmy za zadanie 

znaleźć obrazy ukazujące kobietę i mężczyznę.  

7.OPIS PRACY W GRUPACH 

W czwartek pisaliśmy w grupach sprawozdania z wycieczek. Często wynikały 

zabawne momenty z powodu bariery językowej, gdyż ciężko było przekazać z 

swój pomysł innym. 

8.NAJLEPSZE I NAJGORSZE WSPOMNIENIE 

Moim najlepszym wspomnieniem jest czas wolny spędzany z rodziną, u której 

byłem gdyż zabierali mnie w ciekawe miejsca. Jednak najgorszym 

wspomnieniem jest fabryka konserw, ponieważ nie lubię ryb a po drugie 

przeszkadzał mi zapach, który był nieprzyjemny. 

9.IMPRESJE Z POBYTU 

Wymiana bardzo mi się podobała. Poznałem wiele osób oraz poćwiczyłem 

angielski. Miło spędziłem czas Lisą i jej rodziną. Pod koniec grupa się 

zintegrowała co było świetne. 



Fabryka konserw 

cannery 

 

Katedra św. Piotra i Pawła w 

Nantes  

Cathedral of Saint Peter and Paul 

 

 

 

 

 



 

Plaża nad oceanem 

Beach by the ocean 

 

 

 

 

          


