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Poľsko 
Naša cesta do Poľska začala v pondelok a skončila vo štvrtok večer. Bol to pre mňa 
nezabudnuteľný zážitok.  

  
Najkrajšia pamiatka, ktorú som v 
Krakove videla bola Mariánska 
katedrála na námestí. Bola naozaj 
ohromná,  a preto ma zaujala. Náš 
sprievodca nám k nej povedal aj pár 
historiek. Páčilo sa mi, že je tam 
človek, ktorý každú hodinu trúbi na 
všetky strany z najvyššej veže. Je to 
niečo, o čom som ešte nikdy nepočula 
a určite si to zapamätám. 

  
 
 
Najhorší zážitkom bola pre mňa návšteva 
koncentračného táboru v Osvienčime. 
Bolo to miesto, kde som mala naozaj 
nepríjemný pocit z toho, čo sa tam kedysi 
dialo a čo som sa dozvedela. Náš sprievodca 
nám hovoril veľa vecí o tomto mieste a boli to 
naozaj príšerné príbehy. Nemyslím, že 
návšteva tohto miesta bola zbytočná, práve 
naopak, poučná pre mnoho ľudí, ale dúfam, 
že bola moja posledná na tom mieste. Som 
rada že vďaka tisícom ľudí, ktorí toto miesto 
navštevujú, sa na túto strašnú vec z minulosti 
nikdy nezabudne a ľudia budú spomínať na 
tých, ktorí tam zomreli. 
 
 Najvtipnejší na tomto pobyte bol náš sprievodca, ktorý nám toho povedal 
naozaj veľa a som rada, že som si niečo z toho zapamätala.  
 Do Krakova sa by som sa chcela niekedy vrátiť, pretože sa mi tam naozaj 
veľmi páčilo. Chcem si ešte raz pozrieť všetky tie pamiatky a dôkladnejšie si prejsť 
zákutia Krakova. Páčilo sa mi tam aj vďaka mojim spolužiačkam, s ktorými mi tam 
bolo super.          
         Alica Barošová 3.C 



Wieliczka, Krakov 
Na výlete v Poľsku ma najviac zaujala soľná baňa Wieliczka, pre jej soľné sochy a celú 
kaplnku vytesanú v kamennej soli. Sochárske diela boli ručnou prácou baníkov. Aj keď neboli  
dokonalo prevedené, ale mali svoje čaro.  

  

 Veľmi sa mi páčilo aj mesto Krakov. Malo príjemnú rodinnú atmosféru a obývajú ho 

priateľskí ľudia. Centrum bolo krásne, veľké a hlavne zachované. 

 Do Krakova by som sa určite rada vrátila. Najdôležitejšie pamiatky som si pozrela 

a teraz by som chcela viac spoznať Karlovčanov a ich život. Trocha ma láka ísť do Krakova 

študovať, pretože je tam z čoho vyberať .Myslím si, že štúdium je kvalitné, pretože Krakov 

bol plný študentov. Ale to je ešte ďaleká budúcnosť. 

         Barbora Lošonská, 2. C 



Poľsko- Krakov  

Som rada, že som sa mohla zúčastniť 

výletu do Poľska a som za to vďačná. Bola 

som nadšená z krásy mesta Krakov, 

v ktorom sa nachádzajú krásne 

zrekonštruované historické budovy. Najviac 

sa mi páčilo námestie Rynek Główny 

v starom meste Krakov, ktoré bolo plné 

ľudí, stánkov, rôznych reštaurácii, 

turistických atrakcií ako kočiare so 

zapriahnutými koňmi, umelcov ktorí 

predávali svoje diela a podobne.  

 

 

 

Ďalšia pamiatka ktorá sa mi páčila 

bol Wawel, kráľovský zámok 

a katedrála. Nádherné historické 

budovy na vŕšku pri rieke Visla. 

Najviac sa mi páčilo nádvorie 

v kráľovskom zámku a historická 

budova zámku v renesančnom 

štýle. Páčila sa mi aj katedrála sv. 

Stanislava a Václava, ktorá bola 

súčasťou Wawelu. Zaujala 

vnútorná výzdoba katedrály, krypty 

kráľov, vysoký strop a okná 

v gotickom štýle.  

Rada by som Krakov navštívila ešte raz lebo štyri dni bolo pre mňa málo, ale zato to 

boli najlepšie dni.      Dominika Egyedová, 3. C 



POĽSKO 

Najlepšie miesto, ktoré som na tomto výlete navštívila 

bola soľná baňa Wieliczka. Bolo to prvýkrát, čo som 

bola v bani a veľmi sa mi tu páčilo. Baňa bola veľmi 

pekne vybudovaná a zrekonštruovaná. Aj napriek 

upozorneniam, že v bani bude chladno a občas aj 

prievan, bola som tak zaujatá prehliadkou, že som chlad 

ani nepociťovala. Najviac sa mi páčila soľná  katedrála 

a spoločenské priestory vybudované v bani. Bolo to pre 

mňa niečo úžasné a keby sa tam konal nejaký ples, 

určite by som naň chcela ísť. Baňa bola, samozrejme, 

pekne vyzdobená pravými sochami zo soli a lustrami so 

soľnými ozdobami. Jediné čo ma mrzí, že sme sa 

neviezli vo vozíkoch, ktoré používali baníci.  

 

 

 

Najhoršia pre mňa bola 

návšteva koncentračného 

tábora v Osvienčime a v 

Brzezinke. Necítila som sa tam 

dobre, no kto by sa na takom 

mieste aj cítil dobre . Celú 

prehliadku som bola zamyslená 

nad otázkou – Ako mohlo 

ľudstvo dopustiť niečo také? 

Koľko bolesti a utrpenia to 

prinieslo. Väčšina ľudí si myslí, 

že by sa Osvienčim mal zničiť. 

Ja si však myslím, že by 

koncentračný tábor mal zostať 

postavený a pripomínať ľudom to, čoho všetkého bol človek schopný v minulosti. Na 

prehliadke mi chýbalo len to, že sme plynovou komorou iba tak prešli a ani sme sa tam 

nezdržali. Návšteva tohto tábora mi dostatočne stačila na to, aby som sa tam na dlhší čas (10-

15 rokov ) nevrátila. 

 Tento výlet sa mi veľmi páčil, dokonca môžem povedať, že bol omnoho zaujímavejší 

pre mňa ako výlet do Moniek. Za týchto pár dní som zažila množstvo skvelých zážitkov 

a videla som veľa zaujímavých vecí a miest. Poľsko je veľmi pekná krajina, pre mňa 

zaujímavá hlavne množstvom historických pamiatok a budov, ktoré sú bohato vyzdobené. 

Samozrejme, by som sa sem chcela vrátiť, ale nielen do Krakova ale aj do iných častí Poľska.  

Chcela by som sa sem vrátiť kvôli večerným prechádzkam (nákupom) po meste, pretože 

mesto si zachovalo príjemnú atmosféru nielen cez deň, ale aj vo večerných hodinách. Na 

záver by som chcela spomenúť aj nášho sprievodcu, ktorý bol super a veľa som sa dozvedela 

o miestach, ktoré som navštívila.        

        Dominika Ferenčíková III.C 



Najkrajším miestom 

v Poľsku bol pre mňa 

Wawel . Je to 

symbolické miesto s 

veľkým významom pre 

Poliakov. Nachádza sa 

tu kráľovský zámok a 

katedrála. Bolo tu 

korunovaných mnoho 

poľských kráľov. 

  

 

  

Najzaujímavejším zážitkom 

bola soľná baňa Wieliczka . 

Naša exkurzia trvala asi dve a 

pol hodiny. Počas nej sme 

videli snáď všetko, čo Wieliczka 

turistom ponúka. Podzemné 

jazierka so slanou vodou, 

ťažobné komory, banské stroje 

a zariadenia, stáročné drevené 

konštrukcie výborne 

zakonzervované podzemnou 

klímou v bani. Videli sme priam 

fantastické podzemné kaplnky so sochami a reliéfmi - samozrejme zo soli! Sú citlivé 

na dotyk, miznú pod ním. Ich autormi sú baníci. Klíma v bani má priaznivé účinky, 

preto sú tu dve sanatória pre alergické deti, i tie čo majú problémy s hornými 

dýchacími cestami, astmou.  

 Do Poľska by som sa vrátila najmä preto lebo je tam stále na čo pozerať 
a stále je možnosť  navštíviť rôzne zaujímavé kultúrne a historické pamiatky  a 
dozvedieť sa mnoho zaujímavých informácií.  
  
         Barbora Hurbanová 3.C  



Výlet do Poľska  

 Kraków je nádherné mesto. 

A veľmi veľké, verte, moje nohy vedia, 

o čom hovorím. Prešli hádam všetky 

pamiatky, čo tu môžu byť. No najviac zo 

všetkého sa mi páčilo krakovské námestie 

- Rynek Głowny a kráľovský hrad Wawel. 

Kvôli nim by som sa do Krakova určite 

vrátila. Za najvtipnejšieho človeka z tohto 

výletu pokladám nášho sprievodcu a jeho 

neodmysliteľnú ruku  S radosťou 

spomínam i na vtipnú cestu autobusom, 

naše spievanie a záchvaty smiechu.   No 

na druhej strane, za najhoršie pokladám 

návrat domov, pokojne by som tam ostala 

dlhšie!  

  

 

 

 Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto výletu.  Keďže som v Poľsku bola už 

viackrát myslela som si, že ma to nebude zaujímať, no opak bol pravdou. Bol to 

nezabudnuteľný výlet nielen vďaka mojim spolužiačkam, profesorkám ale i vtipnému 

sprievodcovi  a šikovnému šoférovi.   

       Ďakujem !  Katarína Haffnerová 3.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Je pre mňa ťažké povedať, čo 

sa mi v Krakove páčilo najviac. 

Každá pamiatka mala niečo, čo ma 

zaujalo. Možno najzaujímavejšie 

bolo pre mňa hlavné námestie. 

Veľmi sa mi páčili koče s koňmi, 

ktoré chodili po celom historickom 

centre a taktiež Mariánsky kostol, 

v ktorom sme videli otváranie oltára 

a trúbenie z veže. 

  

  

 Nespomínam si na nič, čo by sa mi nepáčilo. Jediné s čím som mala trochu 

problém bola trojhodinová prehliadka soľnej bane Wieliczka. Trasa bola 

zaujímavá, no poslednú hodinu som viac čakala na to, kedy prehliadka skončí, ako 

na to, čo bude v ďalšej miestnosti. Jediné, čo by som teda na tejto prehliadke 

zmenila je dĺžka. Celkovo sa mi na výlete páčilo a som rada, že som mohla ísť. 

 Prečo by som sa chcela alebo nechcela vrátiť do Poľska? Určite by som sa 

tam niekedy ešte chcela vrátiť. Rada by som si pozrela ďalšie mestá, napríklad 

Varšavu. 

Katka Hudeková, 3. C 



Najkrajší bol nočný Krakow. Do ulíc 

vychádzali umelci z rôznych oblastí 

a zabávali okoloidúcich turistov. Videli 

sme tam umelcov, ktorí kreslili 

portréty, ale aj obchodníkov, ktorí po 

zotmení predávali svetielkujúce 

hračky. Najviac nás asi nadchla výroba 

obrovských bublín. Mesto bolo 

ozvučené umelcami, ktorí hrali na 

rôzne hudobné nástroje.  

 

Najsmutnejší zážitok bola návšteva 

koncentračného tábora Osvienčim a 

Brzezinka. Dobové fotky a rôzne 

exponáty vo mne vyvolali zmiešané 

pocity. Bolo veľmi smutné vidieť 

a predstaviť si ako zaobchádzali 

s ľuďmi.  Veľmi ma prekvapil počet 

ľudí, ktorí sa dostali do tábora.  

 

 

 

Do Krakova by som sa vrátila pretože 

je to nádherné mesto. Dýcha 

históriou a pritom je moderné. Je 

tam veľa možností spoločenského 

života. Keďže sme videli policajtov na 

každom rohu, usudzujem, že je aj 

bezpečné. Čo sa týka ľudí sú veľmi 

milí a s každým turistom majú 

trpezlivosť pri dorozumievaní. 

 

Katka Kuníková, 2. C 



SPRÁVA: POĽSKO,  25.6. – 28.6. 2012 

Najviac ma potešilo na výlete, že sa v kolektíve našej triedy upevnili vzťahy. 

Prišla som na to, že si mám čo povedať aj s ľuďmi, s ktorými som celé tri roky 

neprehovorila. Po programe sme sa stretávali spoločne na izbách a debatovali 

o nekonečných témach. Preto sa nám ráno tak ťažko vstávalo. Určite som veľmi 

rada, že som opäť našla ľudí, s ktorými mám niečo spoločné a môžem sa s nimi 

zabaviť. Či už sme sa spoločne smiali alebo nadávali, určite nám tento výlet prospel. 

Najmenej zaujímavé, priam nudné boli pre mňa prehliadky všetkých tých 

pamiatok a zaujímavostí. Nechcem tým povedať, že by som to nechcela vedieť 

alebo by ma to nezaujímalo, ale výklad sprievodcu bol tak obsiahly a vyčerpávajúci, 

že som sa po nejakej chvíli už vôbec nevedela sústrediť. Nehovorím o tom, že som si 

z toho zapamätala veľmi málo. Čo ma zaujímalo, som si prečítala alebo som sa 

opýtala. Dosť ma mrzí, že sme tak dlho času strávili na miestach, ktoré pre mňa 

neboli zaujímavé a čo by som chcela vidieť, som už nestihla napr. Sokoliarsky dom 

pri Belianskej jaskyni. Privítala by som, keby sme aj na salaši, kde sme si spravili len 

prestávku počas cesty, strávili viac času.  

Do Krakova by som sa rozhodne ešte niekedy vrátila, ale prijala by som voľnejší 

režim, čo sa týka prehliadok mesta a pod. Atmosféra mesta bola neopísateľne 

krásna a rada by som tam bola s ľuďmi, ktorí sú mi blízki. Chcela by som spoznať 

mesto aj inak, napr. v zime, zaujímalo by ma, aká atmosféra tam vládne, keď 

prichádzajú najkrajšie dni v roku. Porozprávala by som sa s ľuďmi, ktorí tam žijú 

a povyzvedala by som od nich to, čo ma naozaj zaujíma. Verím tomu, že by mi 

nestačil ani ďalší týždeň na to, aby som si povedala, už som videla všetko, čo som 

chcela.   

       Karin Kittner, 3. C 

 



 Tento výlet síce 

nezačal veľmi dobre, ale 

nakoniec všetko dobre 

dopadlo. Napriek môjmu 

meškaniu som stihla autobus. 

Najviac zo všetkého sa mi 

páčil Mariánsky kostol, ktorý 

bol naozaj nádherný. Čo ma 

však mrzelo, bolo to, že 

fotenie každej pamiatky bolo 

spoplatnené. Na druhej strane 

v Poľsku sú oveľa lepšie ceny 

ako na Slovensku. To som, samozrejme, využila a kúpila si suveníry a oblečenie. Rada som sa 

prechádzala po nočnom Krakove, ak to bolo možné. Niektorí Poliaci boli dosť spomalení, 

najmä obsluha v podniku. Do Poľska by som sa veľmi rada vrátila a pozrela sa aj na iné 

pamiatky.         Karolína Kordošová, 3. C 

 

 Na výlete v Poľsku sa mi najviac 

páčila baňa Wieliczka. Je to jedna z 

najstarších soľných baní na svete sa 

nachádza v obci Wieliczka, ležiacej v 

tesnej blízkosti Krakova. Soľ sa tu ťažila od 

13. storočia až do roku 1992. Najviac sa mi 

páčila kaplnka blahoslavenej Klingy. 

Vyrazilo mi to dych a po celom tele mi 

prechádzali zimomriavky, keď sme boli v 

nej. Bolo to naozaj veľkolepé. 

 Druhá vec, čo sa mi najviac páčila 

bolo mesto Krakow. Hlavne jeho centrum 

– na každom rohu krásna historická 

pamiatka. Napríklad námestie Rynek 

Głowny, Mariánsky kostol, Wawel, 

Collegium Maius... Bolo tam toho veľa čo 

vidieť. Ľudia boli príjemní a usmievaví. 

Krakow určite patrí medzi najkrajšie mestá, 

ktoré som kedy videla. 

 Do Poľska by som sa vrátila určite. 

Ľudia sú veľmi príjemní, ceny sú nízke.  

A hlavne je tam veľa historických pamiatok. 

Dúfam, že sa mi to ešte podarí sa tam vrátiť.  

   Majka Kohautová, 2. C 



POĽSKO 2012 

 V správnom čase na 

správnom mieste - takto by som 

charakterizovala tohtoročný 

školský výlet do Krakova, ktoré 

sme navštívili práve v čase 

prebiehajúcich Majstrovstiev 

Európy vo futbale, EURO 2012. 

Prioritou výletu však bolo niečo 

iné. 

 Spočiatku som očakávala 

celé dni strávené v nejakom 

múzeu a podobne. A aj pripravený 

program priebehu výletu tomu nasvedčoval... Prekvapilo ma ale, že to tak celkom nebolo. 

Okrem spoločne stráveného času na exkurziách rôznych historických dominánt mesta, tu bol 

vytvorený dostatočný priestor na voľný pobyt v centre. 

 Na prehliadke ma najviac zaujal najvyšší, ručne vytvorený kopec Kosciuszko – 

vlastnoručne ho vytvorili vďační obyvatelia Krakova na počesť svojho národného hrdinu.  

Zvrchu sa zúčastneným pred očami vynorila krásna panoráma, no cestou dolu, po úzkej 

cestičke bez zábradlia všetkým stúpal adrenalín. Podobné zážitky sú skutočne 

nezabudnuteľné. 

 Turistiku spojenú s výletom si niekedy určite rada zopakujem, vo vlastnom záujme 

však najmä na Slovensku. Ďakujem organizátorom výletu, zúčastneným profesorkám a 

študentom za príjemne prežité dni pred letnými prázdninami. 

         Marta Koštová, 3. A 



  

 Najkrajšia vec na našom výlete nebola len jedna, bolo ich mnoho. Napríklad 

kopec respektíve mohyla Kosciuszko, ktorá sa pýšila do obrovskej výšky a bol z nej 

prenádherný výhľad na celé mesto a okolie Krakova. Druhou vecou boli ceny. Ceny v 

Krakove sú o polovicu nižšie ako u nás, ak však nenakupujete na drahých uliciach 

ako je Florianska, ktorá je v Krakove druhá najdrahšia alebo v Galérii, v ktorej je 270 

obchodov, ale ceny majú rovnaké ako u nás. A vlastne všetky pamiatky, ktoré sme 

videli boli niečím krásne a myslím si, že sa nedajú porovnávať. 

 Najstrašnejšia vec bola 

len jedna a to koncentračný tábor 

v Osvienčime Auschwitz a 

Birkenau. Tá atmosféra na mňa 

pôsobila veľmi zle, ale som rád, 

že sme tam boli a že som to 

mohol vidieť. 

 Na otázku prečo sa vrátiť 

je jednoduchá odpoveď. Pretože 

Poľsko, aj keď sa to tak možno 

niekomu nezdá, je krásna 

krajina, kde sa nachádza veľa krásnych pamiatok a vedel by som si predstaviť tam aj 

žiť. A keďže tých pamiatok a rôznych iných zaujímavých miest a vecí je tak veľa, tak 

by som tam chcel určite ešte aspoň raz v živote zájsť a pozrieť si, čo som nemal 

možnosť vidieť.        

         Patrik Matyas, 2. C 



Výlet do Krakowa 

Moje dve naj: 

1) Najkrajší zážitok - Môj 

najkrajší zážitok z Poľska bola 

jednoznačne prechádzka po 

nočnom centre Krakova. 

Nádherne vysvietené budovy, 

ktoré dýchali históriou. Wawel, 

Sukiennice, kopec Kosciuzsko 

či Mariánska katedrála. Sedieť 

pred nimi pred nádhernou 

fontánou a sledovať holubov 

ako sa snažia od ľudí okolo 

vyžobrať aspoň kúsok jedla. 

Masy holubov, na ktorých sme 

sa zabávali aj pol hodiny. 

Pozorovať život ľudí naokolo a vcítiť sa do atmosféry. Úžasný zážitok, ktorý v Bratislave 

nezažijem a ktorý mi bude veľmi chýbať. 

2) Najemotívnejší zážitok - Nič iné ako Oswienčim toto byť nemôže. Hrôza a strach 

vyžaroval z každej 

jednej budovy, bloku, pri 

ktorom sme prešli. Na 

tomto mieste sa konalo 

jedno z najväčších 

vyvražďovaní, aké sa 

len v histórii udiali. 

Každá miestnosť mala 

svoj príbeh a všetky sa 

končili tragicky. Každý z 

nás mal veľkú hrču v 

krku a do reči nebolo 

nikomu. Každý bol 

zaujatý svojimi 

myšlienkami. Som rada, 

že aj keď tento zážitok 

nebol úsmevný, mohla som ho absolvovať a dejepis zažiť naživo. Bol to silný a emotívny 

zážitok, ale aj veľmi poučný. 

Prečo by som sa vrátila/nevrátila ešte raz do Krakova? 

Do Krakova by som jednoznačne veľmi rada vrátila. Je to nádherné mesto s nádhernou 

históriou a úžasným historickým centrom. Ešte raz zažiť pocit poprechádzať sa po 

Krakovských uliciach a znova absolvovať prehliadku všetkých historických budov. Ľudia boli 

neuveriteľne milí a priateľskí a môcť sa s nimi porozprávať bol zážitok. Myslela som si, že 

poľštine nebudem vôbec rozumieť, ale bola som milo prekvapená. Ak budem mať v 

budúcnosti možnosť sa tam znova vrátiť, určite ju využijem. Som veľmi rada, že som mohla 

ísť. 

        Petra Maďarová, 2. C 



Moje naj naj... z Poľska 

Môj najkrajší pohľad bol z kopca Kosciuszki v Krakove. Z kopca bol nádherný výhľad na veľkú 

časť Krakova. Z vrcholu kopca siahal pohľad až na Wawel. Na vrchu kopca sa nachádzal  

pamätník Kocsciusku s poľskými vlajkami. Celý kopec je obkolesený hradbami a vchádza sa 

doň vežou. Veľmi by som sa chcela na  toto miesto vrátiť a zažiť odtiaľ aj pohľad na nočný 

Krakov. 

Moje najväčšie prekvapenie bol Mariánsky kostol. Na jednej z dvoch veží z okna každú 

hodinu trúbi na trubač na každú svetovú stranu. Po dotrúbení trubač zakýval z okna 

okoloidúcim. Vo vnútri Mariánskeho kostola sa nachádza oltár, ktorý zobrazuje život panny 

Márie. Je postavený 

v gotickom štýle. 

Oltár sa slávnostne 

otvárajú o jedenástej 

dopoludnia, 

zobrazuje výjavy zo 

života panny Márie 

od zjavenia Ducha  

Svätého až po jej 

smrť. 

 

 

 

Prečo by som sa chcela do 

Poľska vrátiť? 

Poľsko ma zaujalo svojou 

rozmanitou históriou a 

rôznymi pamiatkami. Krakov 

je veľmi  krásne a rušné 

miesto, ktoré má nádych 

histórie a romantickosti. Do 

Poľska by som sa chcela 

vrátiť, preto že je tam  veľa  

pamiatok, ktoré som ešte 

nevidela a rada by som si ich 

prezrela. Veľmi ma zaujal Wawel, Mariánsky kostol, Osvienčim a hlavné námestie Krakova, 

ale aj iné pamiatky a miesta. Som rada, že som mala možnosť dostať sa do Poľska a s veľkou 

radosťou sa tam vrátim. 

        Monika Piknová, 2. C 



dve naj... : 

Pre mňa NAJzaujímavejšia vec 

v Krakove bol živý trubač na veži 

v Mariánskom kostole, ktorý 

trúbi každú hodinu 4-krát. Keď 

nám sprievodca vravel, že sa 

máme dívať hore, kde sa otvorí 

okno a uvidíme trubača, myslela 

som si, že to bude akási 

postavička, ale bol to živý človek 

a bolo to úžasné. Niečo čo som 

naozaj ešte nevidela.  

 

Soľná baňa vo Wieliczke bola zase 

NAJúžastnejšie miesto. Niečo vyše 

130 metrov pod zemou boli krásne 

priestory kaplnky, rôznych sál, 

bufety, múzeum a dokonca na 

jednom mieste aj mobilný signál. 

A oblizovať soľné steny tiež 

nemôžeme hocikde.  

 

 

 

Čo sa týka architektúry a úpravy centra mesta Krakov, 

máme čo obdivovať. Krásne, upravené, čisté. 

Samozrejme, výnimka potvrdzuje pravidlo, ale 

z Krakova mám len dobrý dojem a určite sa tam ešte 

niekedy vrátim. 

       

   Alexia Zaťková, 2. C 

  



 Najzaujímavejším 

miestom, ktoré sme navštívili 

bola soľná baňa Wieliczka. 

Nikdy predtým som sa 

nestretla s takýmto miestom. 

130 m pod zemou bolo 

dostupné wifi a mobilný 

signál. Okrem toho sa tu 

nachádzal bufet, múzeum, 

obchod so suvenírmi a sály 

vhodné napr. na svadby alebo 

stužkové. 

 Najkrajšie bolo 

námestie Rynek v Krakove, 

kde sa nachádza veľmi veľa 

zachovalých historických 

pamiatok. Páčilo sa mi, že 

bolo čisté, udržované a 

nachádzalo sa na ňom veľa 

obchodíkov a kaviarní. 

Veľmi zaujímavé rušné 

mesto. 

 

 

 Do Poľska a hlavne do Krakova by som sa ešte chcela vrátiť. Toto mesto na mňa veľmi 

zapôsobilo a veľmi sa mi páčilo. Nachádza sa v ňom určite ešte množstvo zaujímavých miest 

a pamiatok, ktoré som ešte nemala možnosť vidieť.  

        Stela Lončeková, 2. C 



Najlepší zážitok z Poľska je podľa mňa 

tá atmosféra mesta. Ľudia sú veľmi milí, 

nebolo treba sa s nimi ani nejako 

špeciálne dorozumievať , keďže celkom 

dobre rozumeli  slovenčine. Videli sme 

veľa krásnych pamiatok ako napríklad 

katedrálu Wawel , tržnicu Sukiennice 

ktorá je na námestí Rynek. Ďalej sme 

videli bývalú židovskú štvrť Kazimierz 

kde sme boli v židovskej synagóge  a aj 

na židovskom cintoríne , kopec  

Kościuszki a veľa , veľa ďalších krásnych 

pamiatok. Vďaka dostatku času sme si mohli  mesto dokonalo užiť. Bolo super si len tak 

sadnúť ku fontáne a sledovať  tú fajn atmosféru a ľudí. 

Najhorším zážitkom bol pre mňa, samozrejme, 

koncentračný tábor Osvienčim. Hoci som už v tomto 

koncentračnom tábore bola , prišlo mi to ešte horšie 

ako po prvýkrát. Keď už vstupujete dovnútra bránou, 

kde je napísane ironicky ARBEIT MACHT FREI , 

šliapete po zemi, kde kedysi umrelo tisícky 

židov a váš sprievodca vám hovorí všetky hrôzy, 

týkajúce sa toho všetkého, uvedomíte si , že to 

bola skutočnosť a že sa niečo také dialo 

a zomieralo mnoho  nevinných ľudí a medzi 

nimi aj deti . Je to rozhodne zážitok, na ktorý sa 

nezabúda a jediné čo vám ostáva pri pohľade 

na koncentračný tábor Osvienčim je ľútosť nad 

toľkými nevinnými životmi a plno sĺz v očiach. 

        Michaela Szilvasyová, 2. C 


