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Pre učiteľa angličtiny je najväčším zadosťučinením, keď vidí svojich žiakov 
v zahraničí, ako sebavedome a bez ťažkostí komunikujú v cudzom jazyku, ako sú 
schopní sami si poradiť, riešiť situácie a nebyť odkázaní na pomoc iných.  
Práve tento pocit zažívam vždy, keď sa vďaka projektu Comenius dostanem do 
zahraničia so svojimi žiakmi a len v tom prostredí si opätovne pripomeniem, že 
moja práca má zmysel. 
Nebolo tomu ináč ani v Portugalsku, kde bol našim komunikačným jazykom opäť 
jazyk anglický a kde sa moji žiaci, hoci len druháci, zas a znova prezentovali 
výbornou angličtinou. Je to pre nich skvelá devíza do budúcnosti, pocit vlastnej 
hodnoty, že už nikdy nebudú v pozícii mnohých iných Slovákov, ktorí majú strach 
z vycestovania práve kvôli neschopnosti dorozumieť sa. 
Caldas de Rainha, Lisabon, nádhernú školu a Portugalcov som spoznala už pred 
rokom, keď som sa zúčastnila prípravnej návštevy práve na tento projekt, a preto 
som s radosťou pozorovala našich žiakov, ako vnímajú toto cudzie prostredie, 
ako sa tešia z pohostinnosti a srdečnosti hosťujúcich rodín, študentov, učiteľov, 
čašníkov, vodičov autobusu, alebo len bežných okoloidúcich, ktorí boli vždy 
ochotní nezištne pomôcť. To nám často na Slovensku chýba. 
Tiež nás očarila (mňa už druhýkrát) typická architektúra, krásne pamiatky, zelená 
vegetácia a mandarínky na stromoch v januári, rozbúrený Atlantický oceán 
a neuveriteľne chutná portugalská kuchyňa s morskými špecialitami a tradičným 
po domácky pečeným chlebom s chrumkavou kôrkou. 
Toto všetko by sme mohli spoznať aj na klasickom zájazde s cestovnou 
agentúrou, ale práve fakt, že okrem spoznávania krajiny venujeme väčšinu času 
spoznávaniu kultúry ďalších desiatich krajín, ktorých študenti prezentujú výsledky 
svojej predchádzajúcej prípravnej práce podľa zadanej témy, vytvára 
neopakovateľnú atmosféru mladosti, zblíženia kultúr, emócií a obdivu, priateľstva 
a európskej spolupatričnosti.                                    Mgr. Galina Šimončičová
       
 


