Dnia 10.10.12r. rozpoczeliśmy naszą przygodę z wyprawą do Asyżu. Dzieo rozpoczął się o
godzinie 5:30. Autokarem dojechaliśmy do lotniska skąd polecieliśmy do Rzymu, a
później autokaremcdotarliśmy do celu naszej wyprawy. Kolejnego dnia razem z p.
Mirandą udaliśmy się do partnerskiej szkoły. Po przywitaniu z uczniami zwiedziliśmy
pladówkę. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie miasta. dn. 12.10.12r. udaliśmy sie na
wycieczkę do zakłdu produkującego parmezan. Dowiedzieliśmy się jak powstaje ser od
początku do kooca. Następnym punktem wycieczki był dom winny gdzie produkuje się
ocet balsamiczny . Właściciele oprowadzili nas po całym gospodarstwie. Podczas tej
wycieczki próbowaliśmy octów, które miały po 7, 10 i 25 lat. Podczas sobotniego
spotkania w szkole uczyliśmy się przyżądzad włoskie potrawy. Najbardziej podobało mi
się robienie orginalnego włoskiego makaronu. Po południu mieliśmy czas wolny dla
siebie. W tym czasie mogliśmy kupid prezenty dla bliskich oraz lepiej poznad miasto. Dnia
14.10.12r. wybraliśmy się na wycieczkę do stolicy Włoch. Zwiedziliśmy wiele zabytków,
które do tej pory znaliśmy tylko z książek. Kolejnego dnia uczestniliśmy w lekcji w sali
restauarcyjnej. Uczyliśmy się jak rozpoznad czy wino jest słodkie i czy zawiera dużą ilośd
alkoholu. Nauczyliśmy się również tego, iż do danej potrawy pasuje konkretne wino.
Poznaliśmy kilka win, które są produkowane w Perugii. Na koniec spróbowaliśmy dao,
które przygotowali nasi koledzy w raz z uczniami z Włoch. We wtorek odwiedziliśmy
Perugię, w której znajduje się pięcio gwiazdkowy hotel oraz mogliśmy zobaczyd basen z
przeszklonym dnem pod którym znajdują się zabudowania z czasów Imperium
Rzymskiego. W Asyżu zwiedziliśmy fabrykę oliwy. Mogliśmy poznad proces produkcji
tego produktu. Pod koniec wizyty spróbowaliśmy przsmaku włoskiej kuchni, czyli chleba
podpieczonego w kominku w raz z oliwą. Środę i czwartek poświęciliśmy na
przygotowanie polskich potraw na Dzieo Polski. Mogliśmy w ten sposób zaprezentowad
nasze narodowe specjały, m.in.: pierogi, babkę ziemniaczaną, zupę grzybową i chłodnik.
Podczas oficjalnych uroczystości otrzymaliśmy certyfikaty uczesnictwa w projekcie.
Następnie wraz z przyjaciółmi z Włoch spróbowaliśmy naszych przysmaków. Największą
popularnością cieszyły się pierogi. Po wspólnym posiłku przyszedł czas na porzegnanie.

