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Cesta, ktorá pozostávala z troch letov (Viedeň – Belehrad – Atény – Kos), stála za 
to. Vďaka projektu Comenius sme sa dostali na miesto, malý grécky ostrov Kos 
v blízkosti Turecka, ktorý mňa osobne  očaril svojou prenikavou bazalkovou 
vôňou a príjemným vetríkom od mora. Bolo neuveriteľné vidieť bazalku, ako 
rastie v stredne veľkých kríčkoch a okrem nej na ostrove voňal aj jemný jasmín, 
ktorý na Slovensku v takejto podobe a s takouto vôňou nenájdete. Čerstvé ryby 
a plody mora, výborné zeleninové šaláty a grécky jogurt, tsatsiki a olivy, feta 
a sladký melón, skvelá grécka kuchyňa. Yamas! 
Vo voľných chvíľach, ktorých bolo naozaj ako šafránu, sme si popri mori na 
cyklistických chodníkoch zajazdili na bicykloch, ktoré sa na Kose dajú požičať za 
primeranú cenu a nenechali sme si ani ujsť príležitosť okúpať sa v mori, hoci 
v druhej polovici októbra voda už nie je taká teplá. Domáci, ako nám povedali, sa 
kúpu v mori až do decembra. Kúpanie v termálnom prameni, ústiacom do mora, 
pod holým nebom plným hviezd, patrí tiež k nezabudnuteľným zážitkom. 
Čo je vždy pozitívne na týchto stretnutiach, je skutočnosť, ako ľahko dokážu 
študenti nadviazať priateľstvá, bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú. 
Nemajú žiadne zábrany ani predsudky a je radosť vidieť celú komunitu mladých 
ľudí z jedenástich európskych krajín, ako si užívajú život, ako vďaka angličtine 
komunikujú a vymieňajú si názory, ako sa zabávajú a neriešia žiadne kultúrne, 
národné alebo historické odlišnosti, ako sa vedia navzájom oceniť a uznať kvality 
rovesníkov a ako pri rozlúčke na letiskách plačú, lebo je im smutno za kamarátmi 
a za rodinami, ktoré ich prijali medzi seba a správali sa k nim ako k svojim 
vlastným. Takto by mal fungovať celý svet, ako funguje náš malý európsky 
projektový mikrosvet. 
Nielen žiaci, ale aj učitelia v rámci tohto projektu, si už vytvorili svoje vzájomné 
priateľstvá, tešia sa na chvíle, kedy ukážu prostredníctvom svojich žiakov, svoju 
schopnosť koordinovať prácu na zadaných úlohách a potom ich prezentovať za 



 

 

prítomnosti ostatných partnerských krajín a porovnať vlastné kvality s kvalitami 
ostatných. Komunikácia často prebieha aj v iných jazykoch ako v angličtine, lebo 
stretnutí sa zúčastňujú aj učitelia odborných predmetov, ktorých jazykové 
znalosti nie sú na vysokej úrovni, a tak niekedy sa opráši aj ruština, najmä 
v komunikácii s Lotyšmi, Portugalci sa dohovoria so Španielmi a Talianmi aj bez 
angličtiny a Slováci si porozumejú s Poliakmi tiež bez cudzieho jazyka. 
Stretnutie v Grécku bolo opäť prínosom, lebo zo stretnutia na stretnutie sa 
vychytávajú predošlé chyby, odstraňujú sa nedostatky, nie je ľahké organizovať 
takú veľkú a rôznorodú skupinu žiakov a učiteľov. Len obetavosť učiteľov, a je to 
jedno z ktorej krajiny pochádzajú, dokáže vytvoriť takú nádhernú atmosféru pre 
študentov, akú zažívame opäť a opäť, pri každom ďalšom projektovom stretnutí. 
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