
POĽSKO 
Eliška Petrášková 



Poľsko 
•Hlavné mesto: Varšava 
•Rozloha:312 679 km2 
•Poloha: severne od Slovenska 
•Úradný jazyk: poľština 
•Priemysel a poľnohospodárstvo: 
chovanie zvierat, pestovanie rastlín, 
bane 
•Zaujímavosti: majú pláže aj pri 
jazerách 



Varšava 





•Mesto: Gizycko(5 hod. od WAW) 
•Poloha: sever Poľska, blízko 
mora 
•Miesto domu: dedinka Rydzewo 
•Zaujímavosti: Vodárenská veža(v 
Gizycku) 
 

 

Poľsko 



Hosťovská rodina  
•Meno: Malinowci 
•Ako volajú mamu a otca: mama a tata 
•Zamestnanie rodičov: mama-polícia, otec-
otec-šéf ochranky 
•Počet detí: 2 (13 a 5 ročné) 
•Mená: Gabriela a Antonina 
•Prezývky: Gabriela-Gabrysia,Gabi 
                   Antonina-Tosia, Toska 
 
 



Hosťovská rodina 
•Domáce zvieratá: psy-Sonia a Luna 
•Režim dňa v domácnosti: rovnaký 
•Záujmy: bicyklovanie, prechádzky, 
plávanie na lodi aj normálne v jazere, 
trávenie času na záhrade, lyžovanie 
•Vlastnosti: veľmi milí, starostliví 





Škola 
•Názov: Szkola Podstawowa nr. 7 w Gizycku 
•Ročníky: 1.-6. 
•Priemerný počet žiakov v triede: 24 
•Iné predmety: vychovanie do života v rodine 
•Dĺžka hodín: 45 min., dĺžka vyučovania: 6 hod. 
•Prestávky: 10 min., obedové(2): 20 min. 
•Domáce úlohy: majú 
•Krúžky: kto ako chce(aj v škole majú) 
•Vybavenie  škole: zubár, doktor, logopéd, 
klzisko(4.-6.roč.), bazén(2.-3.roč.), skok do 
diaľky(do piesku), 2 atletické ihriská, normálne  



 ihrisko na hranie pre deti, posilovacie stroje, 
beh na 60 a 600 m(dráhy), beh cez prekážky, 2 
telocvične, doučovanie rovno na škole pre 
žiakov, ktorí sa zle učia, bufet, osobitné triedy 
na ANJ, DEJ..., miestnosť pre deti, alebo ak 
nemajú nejakú hodinu a musia čakať(2-na 
hranie, na pokoj, ak sa chce niekto v kľude učiť), 
kto chce: futbal, tanečná trieda, miestnosť na 
ich výtvory 
Odlišnosti: známky(1-6(6 je najlepšia)), nemenia 
si topánky, môžu mať mobily v škole, môžu ísť 
cez prestávky von, nemajú rozhlas, iba zvonček  



Majú konzervátora(u nás školník), veľká škola(4 
bloky-ABCD), majú nultý ročník, nemajú jednu 
triedu, ale presúvajú sa, niekedy nemajú napr. 
prvé dve hodiny 
Naj na škole: pomôcky na vyučovanie, najlepšia 
telocvičňa v Gizycku, lebo je nová, obedy 
Čo by som zmenila na našej škole: skoro všetko 







Aktivity 

•SOBOTA: príchod 
•NEDEĽA: výlet do mestečka Mikolajki  





•PONDELOK: zoznamovanie, zoznamovanie so 
školou, mamtematické hry( boli sme prvé aj s 
Holandskom) 
•UTOROK: prezentovanie prezentácií o svojej 
krajine, hodiny dejepisu,Čača(tanečná hodina) 
•STREDA: hra o spoznávaní Gizycka, plávanie 
lod´ou 
•ŠTVRTOK: hodina vedy, výtvarná hodina, 
pevnosť Twierdza Boyen, hodnotenie školy, 
záverečný večierok 
•PIATOK: prehliadka Varšavy: múzeum Frederika 
Chopéna, park, staré mesto, odlet 







Ďakujem za pozornosť! 


