
Comenius - projekt Through Small Steps to Giant Leaps - program v Poľsku 

 

1. deň - 3.11.2013 - odchod z Hlavnej stanice v Bratislave o 22:58 

Odišli sme podľa plánu. Cestu do Poľska sme absolvovali bez problémov. Avšak vlak mal dve 

hodiny meškanie. 

  

2. deň - 4.11.2013 - príchod do Poľska 

Do Poľska sme prišli ráno s dvojhodinovým meškaním. Naši hostitelia nás čakali vo Varšave na 

stanici. Odviezli nás autami do mesta Grojec. Prišli sme do hostiteľskej školy. Privítali nás, 

zoznámili sme sa s učiteľmi partnerských krajín zapojených do projektu. Chýbali Gréci 

a Portugalci, ktorí sa pridali nasledujúci deň.  

Doobeda prebiehali power point prezentácie o škole a neskôr o politickom systéme daného 

štátu. 

Po obede, okolo 14:00, sme sa stretli s predstaviteľmi mesta a okresu. Zástupca mesta - starosta 

a zástupca okresu - major mali krátke príhovory, v ktorých nám predstavili mesto a kraj. 

Po tomto stretnutí sme absolvovali krátku prehliadku mesta Grojec. 

Večer o 19:00 sme sa stretli na spoločnej večeri. Počas nej sme sa zoznamovali s kolegami. 

 

3. deň - 5.11.2013 - výlet do Varšavy 

Stretnutie učiteľov v škole bolo od 8:00 do 9:00. Prebiehal workshop, na ktorom sa prerokovali 

budúce stretnutia a ďalšie technické pripomienky k projektu.  

Všetci účastníci projektu o 9:00 odišli autobusmi do Varšavy. Navštívili sme poľský parlament 

a kráľovský zámok. Potom bolo voľno, ktoré sme využili na prechádzku po starom meste 

a neskorý obed. 

Návrat bol naplánovaný na 21:00.  

 

4. deň - 6.11.2013 - akcie v školskej aule 

Učitelia sa stretli o 8:00 na spoločnom workshope. Asi o 10:00 sa začala ochutnávka jedál 

z jabĺk. Jedlá pripravili poľskí študenti. Mali sme vybrať najchutnejšie jedlo a jeho tvorcovia 

boli ocenení. 

Po jablkovej súťaži nasledovala politická debata na tému „Mali by sa mladí ľudia zaujímať 

o politiku...“. Každá škola mala dvoch zástupcov. Tvorili dve družstvá/ áno - nie/ a hľadali 

argumenty. 

Po tejto akcii nasledovalo stretnutie so zástupcami tretieho sektora. Svoju činnosť nám 

predstavili charitatívne organizácie, ktoré spolupracujú s poľskou školou. 

Po obede študenti spoločne predstavili svoje prezentácie zamerané na charitatívne organizácie 

vo svojich krajinách. 

Večer o 18:00 sa konal spoločenský večer. Každý štát prihlásil študenta, ktorý vystúpil 

v programe. Nás reprezentoval Ondrej Gajdoš. Večer bol naplánovaný do 22:30. 

 

5. deň - 7.11.2013 - poľský sviatok a výlet do Varšavy 

Ráno sme sa stretli v škole. Poľskí študenti zorganizovali oslavu Dňa nezávislosti Poľska. 

Oslavy sa zúčastnili zástupcovia mesta a riaditeľ školy. 

O 9:30 boli pripravené autobusy, ktoré nás odviezli do Varšavy. Navštívili sme Belweder - 

prezidentský palác. Niektorí učitelia navštívili Múzeum varšavského povstania. Návrat do mesta 

Grojec bol o 18:00.  

Asi o 20:00 učitelia sa stretli,aby absolvovali spoločnú večeru v reštaurácii „U Jakuba“.  

 

6. deň - 8.11.20013 - múzeum, exkurzia 

Stretli sme sa v škole krátko po 8:00. Učitelia mali workshop. Dohodli sa na podmienkach 

budúceho stretnutia v Portugalsku. 



Nasledoval odchod autobusmi. Do 15:00 sme absolvovali tieto akcie - návšteva Múzea 

Kasimira Pulaskeho vo Warke, kultúrnej organizácie vo Warke a exkurzia vo firme 

„Jabluczko“. 

Dohodli sme sa, že o 18:30 nám hostitelia zabezpečia odvoz do Varšavy. Náš vlak do Bratislavy 

odchádzal o 20:46. Do Bratislavy sme prišli 9.11. v sobotu o 5: 30. Vlak prišiel načas. Nemal 

meškanie. Cesta prebehla bez problémov. 

 

                                                                                                           

                                                                                                                 PhDr. Jana Varadínková 

  

    


