
                       

 

 „Malými krokmi k obrovským skokom – Môj prínos k zjednotenej Európe“ 

Správa z prvého stretnutia 

Partnerská škola: Liceum Ogólnoksztalcące im. P.Skargi, Grójec, Poľsko 

Termín:   4. 11. – 8. 11. 2013  

Účastníci:           PhDr. Jana Varadínková, Ing. Daša Hronská a žiaci Veronika Poloncová, Martina 

Hegerová, Ondrej Gajdoš (II.C), Rebeka Jakubová (II.B). 

1.deň: 

Príchod vlakom do Varšavy o 9.00, stretnutie na 

hlavnej stanici s partnerskými rodinami a poľskou 

kolegyňou. 

10.00-10.30 Ubytovanie v rodinách (žiaci) a v hoteli 

Wiktorianski (učitelia). 

11.00-12.20 Prezentácie žiakov o politických 

systémoch zúčastnených krajín a prezentácie 

partnerských škôl. 

12.30-13.15 Obed v škole 

13.30 -14.00 Presun na stretnutie s predstaviteľmi mesta a okresu Grojec 

14.00-15.00 Prezentácia predstaviteľov mesta a okresu  

15.00-17.00 Prechádzka mestom, radnica, hlavné námestie 

Večer - individuálny večerný program študentov s hosťovskými rodinami, spoločná večera 

učiteľov účastníckych krajín a hosťujúcej školy. 

2.deň 

V rámci doobedňajšieho  workshopu sa žiaci v zmiešaných skupinách učili základné frázy 

a pozdravy  v jazykoch jednotlivých účastníckych krajín. 



Učitelia – diskusia o ďalšom postupe v organizovaní projektových stretnutí. 

Taliansko oficiálne navrhlo stretnutie v ich krajine so zameraním na zachovanie tradičných 

podnikateľských aktivít, remesiel v danom regióne a ľudové tradície, termín sa bude 

špecifikovať neskôr (orientačne marec 2013).  

Nemecké kolegyne navrhli termín stretnutia v Nemecku na posledný júnový týždeň 2014. 

Tento termín bol pre viaceré školy neakceptovateľný z dôvodu záverečných skúšok. Diskusia 

ohľadom termínu stretnutia v Nemecku bude pokračovať zajtra. Uvažuje sa aj o možnosti, že 

by bolo stretnutie v Nemecku zrušené a nahradené stretnutím v Taliansku. 

9.10 – odchod autobusmi do Varšavy. V autobuse bolo zabezpečené občerstvenie (káva, čaj, 
ovocný  
nápoj, balíček s jablkami a sladkosť). 
 
11.30 návšteva poľského sejmu – zdržanie z dôvodu zdĺhavých bezpečnostných kontrol pri 

vstupe do budovy. Prehliadka interiéru sejmu s anglicky hovoriacou sprievodkyňou. 

14.30 – prehliadka kráľovského zámku v centre mesta, sprievodné slovo v angličtine 

 

 

3.deň 

Žiaci sa zúčastnili dvoch vyučovacích hodín. 

Učitelia – organizačné stretnutie, upresnenie 

denného programu. 

10.00 Ochutnávka tradičných jedál a nápojov 

z jabĺk, ktorú pripravili prváci hosťujúcej 

školy, súťaž o najlepšiu triedu. 

 



11.00 Diskusia žiakov na tému: Mali by sa mladí ľudia zaujímať o politiku? Žiaci rozdelení do 

dvoch oponentských skupín uvádzali svoje argumenty v anglickom jazyku. Moderoval 

koordinátor projektu. 

12.00 Prezentácia miestnych spoločenských organizácií, beseda s ich predstaviteľmi 

13.30 Obed 

14.30 Prezentácie spoločenských organizácií v mestách účastníkov projektu 

18.00 –21.30 „Talent night“, zábavné kultúrno-spoločenské podujatie plné zaujímavých 

vystúpení poľských aj zahraničných študentov.  Ukončené odovzdaním darčekových košov 

partnerským krajinám a ochutnávka výbornej maxi-torty dekorovanej želatínovými vlajkami 

európskych krajín. Na záver krátka diskotéka. 

 

4.deň 

8.00 – 9.00 Slávnostná akadémia ku Dňu nezávislosti Poľska. Veľmi citlivo pripravené 

podujatie zamerané na priblíženie tragických období v dejinách poľského národa. Hudobno-

recitačné vystúpenia poľských študentov. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia mesta 

a okresu Grojec. 

10.00 Odchod do Varšavy 

12.00 -14.00  Návšteva prezidentského paláca Belvedere vo Varšave. 

15.00 – 16.00 Návšteva múzea varšavského povstania z 2. svetovej vojny 

17.00 Návrat do Grojca 

20.00 Spoločná večera pre učiteľov, bohatá ponuka tradičných poľských jedál. Na záver 

odovzdávanie certifikátov 



 

5.deň  

Žiaci sa zúčastnili hodiny fyziky. Učitelia sa dohodli na nasledovných úlohách súvisiacich so 

stretnutím v Portugalsku    

1.  „Who wants to be a millionaire“ – každá krajina pripraví na jednu A3 stranu 

informácie o svojej krajine z oblasti výtvarného umenia, hudby, športu, histórie, 

zemepisu. Informácie majú byť veľmi elementárne, nič zložité. Nebolo jasné, či treba 

k textu vypracovať aj otázky...  myslím, že nakoniec to bude aj tak potrebné.  

2. 10´ prezentácia s analýzou jedného výtvarného umeleckého diela a informáciami 

o jeho autorovi. Malo by ísť o dielo/autora s európskym dosahom/vplyvom. 

3. 3ks fotografie na tému tolerancia a priateľstvo, k fotografiám aj stručný popis. 

4. Prezentovať a potom ostatných naučiť ľudový tanec príslušnej krajiny. 

Doobeda návšteva zrekonštruovaného sídla miestneho hrdinu, ktorý zahynul v americkej 

občianskej vojne a bolo mu udelené čestné občianstvo USA in memoriam. 

Návšteva kultúrneho zariadenia pripomínajúceho centrum voľného času pre deti aj 

dospelých. 

Exkurzia v distribučnom sklade jabĺk.    

Po návrate voľba víťazného loga. 

Odchod z Grojca do Varšavy autom s poľskou Kolegyňou o 18.30, odchod vlaku z Varšavy 

20.50, príchod do Bratislavy dňa 9.11.2013 v skorých ranných hodinách. 



  

Počas  stretnuia v Poľsku ma okrem iného zaujalo, že ... 

... poľská história je veľmi dramatická a tragická. Len udalosti vo Varšave počas II. svetovej vojny si zaslúžia 

pozornosť najmä pre ľudské a materiálne škody, ktoré tomuto národu spôsobila krutosť iných, 

... poľská mládež o svojej histórii veľa vie a je vedená k úcte, jednote a vlastenectvu, 

... úcta a slušnosť boli v škole a na miestach, ktoré sme navštívili, veľmi citeľné. Poľskí študenti neobídu 

dospelú osobu bez pozdravu. Pri vstupe do dverí platí pravidlo – najprv ženy a dievčatá, potom muži 

a chlapci. Nešetrí sa slovami prosím a prepáčte.  

... do školy sa obliekajú striedmo a pri slávnostných príležitostiach nosia formálne oblečenie 

...Poliaci sú veľmi pohostinní  a urobia maximum pre pohodlie a bezpečnosť svojich hostí. Návštevy zo 

zahraničia považujú za príležitosť spoznať iné kultúry a nadviazať medzinárodné priateľstvá. 

... so slušnosťou a ochotou pomôcť sme sa stretli aj na verejnosti. Nepočuli sme vulgarizmy a nevideli 

násilnosti, ani na vlakovej stanici či v MHD, 

... verejné priestranstvá boli pomerne čisté a pôsobili bezpečne, hoci aj večer a v centre miliónovej Varšavy, 

... nevideli sme ani jedného bezdomovca, 

... mnohé iné drobnosti, ktoré je však najlepšie osobne zažiť . 

Zapísala Ing. Daša Hronská 


