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Monday

On Monday I got up at 7.00. After I and Liisa
walked to school. Lesson started at 8.30. First I 
had Estonian language, after 2 maths. At 12.30 I 
and my friends from Poland we played in the 
field game. At 3 I and Liisa went to the Baltic
Sea. It was very cold and windy. In the evening
we went to shop and we bought food. At 9.30 I 
went to bed,

Tuesday

On Tuesday I got up at 7.00. At 8.00 I went to 
school. First I had maths, Estonian language, 
english and maths. After I ate lunch at school. 
At 12.30 we solved the quizzes. It was very
funny. After school I went to Parno. I went 
shopping and I bought souvenirs. At 7 I went to 
bed.



Wednesday

On Wednesday I got up at 7.00. After I 
went to school. First I had Russian 
language, chemistry and art. After I made
figurines of paper. At 5 I played bowling 
and I ate national food. It was tasty. At 6 I 
went back home. 

Thursday

On Thursday I got up at 7.00. I went to 
school at 8.00. First I had IT. We worked in 
Joomag. After I had PE and music. At  
12.30 we danced and at 6 we went to 
disco. It was very nice. At 10.30I went to 
bed.

Friday

On Friday I got up at 7.00. I and my 
friends from Poland went to trip to Tallin. 
First we visited old town and ate pizza. 
After we bought souvenirs and we went 
back Lihula. At 10 it was time to sleep.



Monday

I got up at 7:00, ate sandwiches for 

breakfast and together with Kulla we went 

to the bus stop where our mother drove

us. Then we got to school by bus. The first

lesson was mathematics where we solved

various tasks, the next was English, there

they gave us cards with tasks, at the end 

was the Russian. We discussed the rules of 

field games. It was necessary because

people from Estonia got mixed up with 

people from other countries. We got

tablets and there were saved commands

and pictures of objects that we had to find

in Lihula. After returning, I was very tired, 

ate supper and went to sleep at once.



Tuesday

Just like on Monday, I started my day and at 8:30 I started my first chemistry class. There, students solved tasks.       

The next physics was interesting because the teacher was doing different experiments. Another geography where

students have solved tasks. Last time Russian again, we went to the room where the general knowledge quiz about

Estonia was organized. After completing the lessons with Kulla we went to the port to by boat to the nearby island of 

Muhu. There, Kulla told me about this place.

Wednesday

Today I could sleep a bit longer because to 7:30. When I ate breakfast together with Kula and her mother, we went to 

school where she works and is the director. Then, together with Kula, we went to Pärnu, where we visited the Old Town 

and a shopping mall. My dad took us from Pärnu. Then we went to the observation tower from which you could see the 

whole Lihula. After a short rest, we went to the Baltic Sea where together with Kulla I sailed in a small boat. I admired

the beautiful sunset. At the end of the day with our new friends we went to a laser game. After the whole day I was very

tired and quickly fell asleep.

Thursday

As on Monday and Tuesday, the lessons started at 8:30. We started with Estonian then Russian, biology and finally
mathematics. After these four lessons we had classes in Estonian national dance. When I returned home, I had time
to rest and prepare myself for the upcoming disco. It was a fantastic party. We did not return home until 10:00 PM 
and went to bed immediately.



Friday

Today I had to get up a little earlier because at 6:30. Her mother took us to school. Culla had to go to class and I and the rest of the 
erasmus group went on a trip to Tallinn. We visited the Old Town there, took pictures and the guide told us about the history of this
place. In the middle of this city stood Christmas stalls and a big Christmas tree near them. Tallinn is beautiful. When we came back it
was already late so we had to start packing for the trip.

Wersja po polsku/Version In Polish

Poniedziałek

Wstałam o 7:00, zjadłam kanapki na śniadanie i razem z Kullą pojechałyśmy na przystanek na który zawiozła nas jej mama. Potem 
dojechałyśmy do szkoły busem. Pierwszą lekcją była matematyka na której rozwiązywaliśmy różne zadania, następny był angielski, tam 
pani dała nam kartki z zadaniami, kolejna była historia, na sam koniec rosyjski, którego nie było bo omawialiśmy zasady gry terenowej. 
Poległa ona na tym że osoby z Estonii pomieszały się z ludźmi z innych krajów. Dostaliśmy tablety i na nich były zapisane polecenia oraz 
obrazki obiektów, które mieliśmy znaleźć w Lihuli. Po powrocie byłam bardzo zmęczona, zjadłam kolację i od razu położyłam się spać.

Wtorek

Tak samo jak w poniedziałek rozpoczęłam swój dzień i już o 8:30 zaczęłam pierwszą lekcje jaką była chemia. Tam uczniowie rozwiązywali 
zadania. Następna fizyka była ciekawa ponieważ nauczyciel robił różne eksperymenty. Kolejna geografia na której uczniowie 
rozwiązywali zadania. Ostatni znowu rosyjski, na nim poszliśmy do sali gdzie był organizowany quiz  wiedzy ogólnej o Estonii. Po 
skończonych lekcjach razem z Kullą pojechałyśmy do portu, aby z niego statkiem popłynąć na pobliską wyspę Muhu. Tam Kulla
opowiadała mi o tym miejscu.

Środa

Dzisiaj mogłam pospać troszkę dłużej bo do 7:30. Gdy zjadłam śniadanie razem z Kullą i jej mamą pojechałyśmy do szkoły gdzie pracuje 
i jest dyrektorką. Potem razem z Kullą pojechałyśmy do Pärnu gdzie zwiedziłyśmy Stare Miasto i galerie handlową. Z Pärnu odebrał nas 
jej tata. Następnie pojechałyśmy na wieżę widokową z której było widać całą Luhule. Po krótkim odpoczynku wybrałyśmy się nad Bałtyk 
gdzie razem z Kullą płynęłam w małej łódce. Podziwiałam piękny zachód 



Czwartek

Tak jak w poniedziałek i wtorek lekcje 

zaczęłam o 8:30 Zaczęliśmy od estońskiego 

potem rosyjski, biologia i na koniec 

matematyka. Po tych czterech lekcjach 

mieliśmy zajęcia z narodowego tańca 

estońskiego. Gdy wróciłam do domu miałam 

czas żeby odpocząć i przyszykować się
nadchodzącą dyskotekę. To była 

fantastyczna impreza. Do domu wróciliśmy 

dopiero o 22:00 i od razu położyłam się
spać.

Piątek

Dzisiaj musiałam wstać trochę wcześniej bo 

o 6:30. Do szkoły zawiozła nas jej mama. 

Kulla musiała iść na lekcje a ja wraz z resztą
grupy z erasmusa pojechaliśmy na 

wycieczkę do Tallina. Tam zwiedzaliśmy 

Stare Miasto, robiliśmy zdjęcia a pan 

przewodnik opowiadał nam o historii tego 

miejsca. W środku tego miasta stały 

świąteczne stragany a koło nich wielka 

choinka. Tallin jest przepiękny. Gdy 

wróciliśmy było już późno więc trzeba było  

zacząć się pakować na wyjazd.



MEMORIES BY IGOR
▪ MONDAY

At 8:30 we started classes at school in Lihula. Then for four lesson hours (mathematics, English, 
Russian, history) we were with our students, and then we went to dinner. After the meal, we 
started classes with students from Erasmus +. Our task was to find famous places in the town. Of 
course, we were divided into groups with people from Estonia. After school, we went home.

The day was interesting because we met many people, the town of Lihula and schools.

▪ TUESDAY

We started classes with students at 8:30. We were on chemistry, physics, geography and Russian. 
However, after dinner we had a quiz and classes in groups that were previously drawn. After
school, together with my family, who visited me, we went to Parnu on pizzas and bowling. I 
returned home around 21. A very tiring day, but exciting thanks to competition.

WEDNESDAY

We started the day at 8:30 with our students, we went to English, Hisotry, Chemistry and we 
finished it in Russian at 12:30. After dinner, we formed characters from the carton in folk 
costumes. Then I went along with 4 boys to a youth home where we spent 2 hours talking. Next at 
19 I went to training with football. I returned home at 21.

Another day full of adventures. I got to know a new place in Lihula and spent my free time there. 
At 19.00 I went to training, which was very nice.



THURSDAY

At 8:30 we started the lessons. We 
started with Russian, then Estonian
and biology and we ended up on 
mathematics. After dinner, I went 
with my friends from Estonia also to 
a younger home where he got a 
bracelet with the Estoni flag. In the 
afternoon we had a disco. It was one 
of the best discos I've been to. After
a successful game, we returned
home around 21 o'clock.

My favourite day. After school, a 
little rest with guys and then
something I love ... disco. Very nice 
atmosphere.

FRIDAY

At 8:30 we gathered at the school 
and went to the capital, Tallinn. We 
visited the old city, which was very 
beautiful. After a meal and buying 
souvenirs, we returned to Lihuli. We 
came back to about 19 o'clock.

Wonderful day. Tallinn is beautiful. 
It is a pity that this last day I will 
miss people whom I met.



▪ Poniedziałek

▪ Start projektu

▪ Język Angielski, Język Rosyjski, Historia

▪ Przerwa obiadowa

▪ W poniedziałek mieliśmy grę terenową z tabletami. W 
tej grze robiliśmy zdjęcia, filmiki itp. estońskim 
zabytkom. Było to bardzo ciekawe doświadczenia i 
sporo się nauczyłem o zabytkach Estonii

▪ Wtorek

▪ Chemia, Fizyka, Geografia, Język Rosyjski

▪ Przerwa obiadowa

▪ We wtorek mieliśmy virtualną grę w grupach. W tej 
grze na początku poznawaliśmy się z innymi 
członkami naszej grupy, później mieliśmy quiz, pod 
koniec tych zajęć robiliśmy biedronki i misie koala z 
papieru. Szczerze nie było to dla mnie jakieś
interesujące ale chociaż poznałem trochę bliżej 
innych członków projektu Erasmus+.

▪ Środa

▪ Język Rosyjski, Chemia, WarsztatY

▪ Przerwa obiadowa

▪ W środę robiliśmy papierowe kukiełki w 
tradycyjnych estońskich strojach. Później z tych 
robiliśmy animacje z wykorzystaniem kukiełek, które 
przygotowaliśmy wcześniej. Moim zdaniem były to 
bardzo ciekawe i przyjemne zajęcia ponieważ
mogliśmy robić co tylko chcieliśmy z naszymi 
kukiełkami. W środę również pojechaliśmy do parku 
laserowego z rodziną Samuela i było fantastycznie. 
Wieczorem razem poszliśmy na pizze.

▪ Czwartek

▪ Informatyka. Gdy weszliśmy do ich szkolnej sali 
komputerowej poczułem zaskoczenie ponieważ ich 
sala była bardzo duża i nowoczesna, bardzo 
chciałbym aby podobna była w mojej szkole.

▪ WF, Historia, Biologia

▪ Przerwa obiadowa

▪ W czwartek wieczorem odbywała się u nich w szkole 
dyskoteka. Na początku było trochę nudnawo ale gdy 
przyjechała ich szkolna kapela impreza się bardzo 
rozkręciła i było super.



▪ Piątek

▪ W piątek mieliśmy wycieczkę do
stolicy Estonii do Tallina. W
trakcie tej wycieczki bardzo
dużo się dowiedziałem na temat
Tallina i Estonii np. estończycy są
mało wyznaniowi i w całym
dużym Tallinnie jest tylko jeden
kościół katolicki. Pod koniec
wycieczki byliśmy na pizzy i
później na rynku świątecznym
aby kupić sobie jakieś pamiątki.

▪ Wyjazd do Estonii bardzo dużo
mnie nauczył o estońskiej
kulturze i ich zwyczajach a poza
tym bardzo dobrze się bawiłem.


