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 Postrehy z pobytu v Portugalsku 

 

Naša škola sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov, žiaci spolu s vyučujúcimi navštívili 

už mnoho európskych krajín. Z každej návštevy sa vrátili unavení, ale spokojní, ba až nadšení. 

Povedala som si, že najlepšie bude jeden takýto pobyt zažiť a pridala som sa k skupinke žiakov 

a kolegýň pripravených reprezentovať našu krajinu na stretnutí jedenástich európskych škôl 

v Portugalsku, ktoré sa uskutočnilo od 19. do 25. januára 2014. 

 

Tu sú v stručnosti moje postrehy: 

Let: Leteli sme portugalskou spoločnosťou, let bol pokojný, aj keď na európske pomery dosť dlhý 

(3,5 hod.) Z viedenského letiska Schwechat sme odchádzali vo večerných hodinách, pekný pohľad 

bol na osvetlené mestá, najmä pri pristávaní na Lisabon s Atlantikom. Cestu späť sme absolvovali 

v dopoludňajších hodinách, bol slnečný deň a pohľad na zasnežené Alpy nádherný. 

 

Krajina: Portugalsko je pre nás Stredoeurópanov už priam exotickou krajinou, v početných 

parkoch a záhradách rastie aj v januári bujná zeleň, kvitnú kríky, strelície, irisy a ďalšie kvety, všade 

palmy a pomarančovníky obsypané pomarančmi. Architektúra dýcha bohatstvom kráľovskej 

koloniálnej minulosti, je silne poznačená maurským slohom (Mauri - severoafrickí moslimovia tu 

vládli niekoľko storočí), mnoho domov je aj zvonku obložených farebnými kachličkami. Všade 

nové kvalitné cesty. A k tomu majestátny Atlantik s obrovskými vlnami... 

 

Obyvatelia: Portugalci sú príjemní, milí, srdeční, pokojní a nevtieraví, nie sú hluční. Pôsobia 

dojmom, akoby vôbec nepoznali slovo stres. Vnímala som ich ako hrdých potomkov niekdajších 

slávnych moreplavcov. 

 

Ubytovanie: Žiaci boli ubytovaní v rodinách, dôverne tak spoznali portugalský spôsob života. 

Rodinná pohoda a srdečnosť si ich hneď získali. Učitelia bývali v hoteli. Aj keď vonku bolo 

príjemných 10 až 15 stupňov, zaskočil nás januárový chlad v miestnostiach, pretože Portugalci 

kúrenie nemajú. Maximálne použijú elektrický radiátor. 

 

Škola: Krásna, kompletne zrekonštruovaná,  dizajnérsky premyslená do najmenších detailov. 

moderne zariadená, maximálne funkčná a praktická. Životná úroveň Portugalcov je porovnateľná 

s našou, ale zdá sa, že oni venujú školám oveľa väčšiu pozornosť. 

 



 

 

Naši žiaci: Téma portugalského stretnutia – umenie a kultúra - mi je blízka. Žiaci prezentovali 

výtvarné, hudobné a tanečné umenie svojich krajín. Musím povedať, že naši žiaci boli výborne 

pripravení a svojimi prezentáciami zaujali. Ich vystúpenie bolo presvedčivé obsahom, úrovňou 

ovládania angličtiny aj osobnostne. Boli samostatní, priateľskí a po celý čas sme s nimi nemali 

najmenší problém. 

 

Záver: Všetci zúčastnení žiaci svojím aktívnym prístupom k téme a priateľskými postojmi prispeli 

k vzájomnému spoznávaniu jednotlivých kultúr a k zvýšeniu európskeho povedomia. Medzinárodné 

projekty s výmennými pobytmi sú výbornou skúsenosťou pre žiakov aj učiteľov. Rada by som 

povzbudila ďalších, aby sa uchádzali o účasť na pracovných stretnutiach v niektorej z ďalších 

participujúcich krajín. Každému sa tým rozšíri obzor a posunie ho to ďalej. Niet nad vlastnú 

skúsenosť. 

 

        Žofia Mačugová, riaditeľka školy 

 
 
 
        
 
 


