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Dlhá a náročná realizácia rôznorodých úloh do Španielska bola už za 

nami, v kufroch sme mali zbalené okrem žiackych prezentácií, kvety 
z plastových fliaš, obrázky z ručne robeného papiera, papierové zlisované 
tehličky, fotografie zasadených rastlín a balíčky s typickými semenami 
slovenských rastlín, ktoré mala priniesť na výmenu každá krajina. S pevnou 
vierou, že sa nám tieto poklady z kufrov nevysypú na letisku, sme zahájili 
našu takmer päťhodinovú cestu do Sevilly. Témou projektu pre Španielsko 
bolo životné prostredie a Španieli program premysleli do najmenších 
detailov. Aktivity trvali od rána do neskorého večera a to, že zorganizovať 
okolo 80 ľudí z rôznych krajín, okrem samotných Španielov z hostiteľských 
rodín nebolo ľahké, nepochyboval nik. 

Pondelok: 
 Doobeda prebehli študentské prezentácie na témy Separácia 
a recyklácia odpadu a Alternatívne zdroje energie. Všetci vystupujúci 
študenti boli veľmi nervózni, máloktorí mali za sebou skúsenosť 
prezentácie pred sto ľuďmi v anglickom jazyku. Naši to zvládli veľmi dobre 
a určite to pre nich bola cenná nielen jazyková, ale i sociálna skúsenosť. 

Na oficiálnej návšteve u starostky Sevilly, predniesol hlavný 
koordinátor projektu z Poľska informáciu o cieľoch a úlohách projektu. 
Nasledovala prehliadka hosťujúcej školy - malá budova preplnená žiakmi 
väčšieho vekového rozpätia, ako sme zvyknutí u nás, pripomínala 
skladbou žiakov skôr naše osemročné gymnáziá.  

Večer - predstavenie tradičného tanca a spevu Flamenco. Pri večernej 
rekapitulácii videného a zažitého, máme pocit, že sme tu už niekoľko dní. 

 



 

 

Utorok: 
Návšteva solárnej elektrárne v blízkosti Sevilly je ako scéna 

z futuristického filmu – rozľahlé polia s obrovskými zrkadlovými „kvetmi“ 
otáčajúcimi sa za slnkom a vysočizné pylóny vťahujúce odraz slnečných 
lúčov do svojho „oka“.  

Poobedie sme strávili v národnom parku Dooana, vchod do parku je 
situovaný v blízkosti pútnického mestečka. Mesto je zvláštne, ulice 
s malými radovými domčekmi sú väčšinou prázdne, zaplnia ich až pútnici, 
ktorí prichádzajú  na kresťanské sviatky. Cesty sú len  z piesku, zaujímavou 
atrakciou je bývalá krčma, stolíky sú také vysoké, aby farmári, ktorí  
v minulosti prichádzali na oslavy, mohli stolovať priamo z kopa. Základ 
parku tvorí močiarne územie, ktoré slúži ako oddychová zóna pri migrácii 
vtákov z Afriky do Európy. Parkom nás prevážajú lesnými cestami na 
autobusodžípoch a voľne žijúce zvieratá pozorujeme ďalekohľadmi. Patria 
medzi ne sčasti aj tzv. močiarne kone, ktoré domáci farmári ponechali 
samé na seba na pozemkoch, ktoré susedia s parkom. Tu na mokradiach 
sa pasú i umierajú, a tak slúžia na obživu vtákom z rezervácie. 

Streda: 
Doobeda míting v škole, študenti z jednotlivých krajín prezentujú 

videozáznamy „Green Day“ z domovských škôl. Vyťahujeme, tak ako 
všetci, na ukážku aj naše „recyklované umenie“ – kvety z plastov, obrázky 
z ručného papiera a figúrky hmyzu z odpadových materiálov. Študenti sa 
potom rozdelia do tvorivých dielní – odskúšajú si výrobu mydla z použitého 
oleja a aj vlastnoručnú výrobu obalov na spisy.  

Poobedie – prehliadka kráľovského sídla Alcázar v Seville. 
Architektúra paláca aj mesta pripomína scény z tureckých háremov, mieša 
sa európska tradícia s islamskou, farebné ornamenty na keramických 
kachličkách, „čipkovaná“ kamenná výzdoba niekoľkých átrií, pripomína 
časy, keď na tomto území vládli španielski králi a islamskí dobyvatelia 
spolu. 

Štvrtok: 
Doobedie celá skupina (cca stovka cyklistov) absolvuje prehliadku 

mesta na bicykloch – celé mesto je popretkávané cyklistickými chodníkmi 
s možnosťou požičať si  mestský bicykel. Chvíľami výdatne mrholí, ale 



 

 

mesto je napriek tomu krásne. Večer študenti pripravujú záverečný 
program. Hudobno-tanečný večer majú v réžii najmä Španieli, ale svojimi 
výstupmi prispeli aj žiaci z ostatných krajín. Pohostenie pre všetkých – 
koláčiky, šaláty pripravili hostiteľské rodiny. 

Piatok: 
Doobedie v škole je pracovné, žiaci sú rozdelení v triedach, 

odpovedajú na otázky, ktoré zaujímajú domácich. Učitelia majú pracovnú 
poradu - prechádzajú pokyny k úlohám ďalšieho stretnutia – hostiteľskou 
krajinou bude Nemecko.  

Prehliadka sevillskej katedrály – miesto odpočinku už len časti tela 
Krištofa Columba. Bohatá výzdoba zo zlata a striebra pripomína časy, keď 
Španieli boli koloniálnou veľmocou.  

Rozlúčka s hostiteľskými rodinami na letisku, vraciame sa domov. 
Naši žiaci sú spokojní, namáhavá príprava je zabudnutá, sú hrdí na to, že 
to zvládli, zostali nové kamarátstva a skúsenosť z poznania života v cudzej 
krajine a za to sa oplatí zabojovať, nemyslíte? 
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