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 Prvej mobility v Mońkach sa zúčastnilo trinásť žiakov (všetko dievčatá) 
a dve vyučujúce, T. Filová, vyučujúca VÝV a G. Šimončičová, vyučujúca ANJ . 
Obidve vyučujúce pracujeme na projekte, činnosti týkajúce sa projektu sme 
zakomponovali do hodín konverzácie v anglickom jazyku a výtvarnej výchovy. 
Zájazd bol naplánovaný za účelom osobne sa spoznať s projektovými partnermi, 
s ktorými sme zatiaľ komunikovali len virtuálne a zároveň skoordinovať program 
budúcich činnosti v súlade s programom projektu. 
 18. 1. 2011  Cestu sme absolvovali dvoma dopravnými prostriedkami, 
vlakom a mikrobusom. Do Varšavy sme cestovali v noci lôžkovými vozňami, cesta 
trvala osem hodín. Príchod – 7.00 ráno. 
 19. 1. 2011  Keďže z Varšavy nebolo nadväzujúce vlakové ani autobusové 
spojenie do Moniek, poľskí partneri nám zabezpečili mikrobus, ktorý nás ešte 
ďalšie tri hodiny viezol na severovýchod Poľska do Moniek, blízko Bialeho Stoku. 
Na miesto sme dorazili okolo obeda.  
 Po zoznámení sa v škole si našich žiakov rozobrali poľskí žiaci, ktorí ich už 
vďaka internetovej komunikácii poznali. Naše žiačky bývali v poľských rodinách, 
kde sa o nich veľmi dobre postarali, takže sme neriešili žiaden problém. My sme 
mali zabezpečené ubytovanie v malom hoteli na okraji mestečka. Po krátkom 
oddychu sme sa v popoludňajších hodinách stretli v škole, kde sme sa zapojili do 
aktívneho programu nazvaného Integračný večer. Formou súťaží v priestoroch 
telocvične sme naviazali neformálny kontakt so žiakmi aj učiteľmi. Tieto aktivity 
trvali do 20.00. Večer strávili žiaci v poľských rodinách. 
 20. 1. 2011  Od rána sme mali program v škole. Žiaci strávili čas na 
vyučovaní, kde sa zapojili do programu anglického jazyka formou súťaží. Neskôr 
odprezentovali pripravený materiál týkajúci sa dvoch tém: prvá – Kto sme 
(prezentácia o sebe, predstavenie sa); druhá – Naša škola a mesto (prezentácie 
o Pedagogickej a sociálnej akadémii a o Bratislave). Všetko prebiehalo v 
anglickom jazyku. My vyučujúce sme využili určitý čas doobedia na diskusiu 
s koordinátorkou projektu Patrycjou Rudnickou o možných časových zmenách 
v aktivitách projektu a tiež o upresnení výstupov jednotlivých činností. Dohodli 
sme sa na zriadení spoločnej webovej stránky ako komunikačného média  



 

 

 
 
 
 
a zároveň výsledného produktu našej spolupráce ako aj na vzhľade 
druhéhovýsledného produktu – kalendára s víťaznými fotografiami zo záverečnej 
súťaže projektu.  
 Po obhliadke školy a stretnutí sa s vedením školy sme sa všetci presunuli do 
Kultúrneho strediska, kde nám naši poľskí priatelia pripravili kultúrny program 
a predstavili nám výstavu zostavenú z prác poľských a našich študentov – 
fotografií miest, v ktorých bývame a ktoré sme si v predošlých obdobiach 
vymieňali prostredníctvom internetu a emailov.  
 Poobedňajší program bol naplánovaný mimo školy a mimo mesta. Školským 
autobusom  sme sa všetci odviezli na asi polhodinu vzdialenú agrofarmu v lese, 
kde bola pripravená vatra, hudba, opekanie. Veľkým prekvapením pre nás bola 
jazda zasneženým lesom na dvoch veľkých saniach ťahaných koňmi na bokoch 
s horiacimi fakľami a s pohoničmi v teplých kožuchoch a kožušinových čiapkach, 
čo pre všetkých z nás predstavovalo neopakovateľný zážitok. Zdržalisme sa tam 
až do večera. 
 21. 1. 2011  Vstávali sme skoro ráno, pretože o 4.30 nás mikrobus viezol do 
Varšavy na vlak, ktorý nám išiel o 9.30. Domov sme cestovali opäť osem hodín, 
tentokrát však po sediačky sledujúc zasneženú poľskú krajinu. V Bratislave sme 
boli podľa plánu o 18.00. 
 Zájazd bol výborne a do podrobností pripravený slovenskou ako aj poľskou 
stranou, nevyskytli sa teda žiadne problémy. Žiaci aj učitelia obidvoch 
partnerských krajín boli s priebehom spokojni, výsledky premietneme do ďalšej 
projektovej spolupráce. 
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