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              Projektové stretnutie žiakov a učiteľov v Španielsku, v partnerskej škole Escola Les Codinetes 
v malom mestečku La Nou de Gaia, sa uskutočnilo v termíne od 8.4.2019 do 13.4.2019. 
Výpravná skupina z našej školy bola zastúpená učiteľmi: Mgr. Eva Lazarová, Mgr. Marianna Králová 
Breciková a Mgr. Matej Lukáč. Žiacku skupinu tvorili tri dievčatá: Nela Farkašová, Miriam Zuberová, Alina 
Kolopovics a jeden chlapec: Oliver Komloss. 
Cestu sme odštartovali v sobotu okolo 21:30 vlakom z Košíc do Prahy, odkiaľ sme sa ďalej presúvali 
lietadlom do Frankfurtu a potom do Barcelony. Nakoniec sme taxíkom dorazili do kempu Torre de la 
Morra, kde nás už čakali hosťovské rodiny a učitelia z partnerskej školy. Navzájom sme sa zvítali a 
porozprávali o tom, čo nás v najbližších dňoch čaká. Následne si hosťovské rodiny prevzali deti a odišli. 
Ešte v tento deň sme sa s partnermi z ďalších krajín (Írska, Fínska a Holandska) postupne stretávali pri 
hrade Altafulla, kde sme sa prešli okolím a vzájomne sa zoznamovali, či vymieňali dojmy z ciest. 
 
               V prvý deň sme sa zúčastnili na vystúpení v miestnom kultúrnom dome. Španielske deti si pre nás 
pripravili krásny program plný pesničiek, tancov i divadelných hier v španielskom a anglickom jazyku. 
Potom nasledovala prezentácia, v ktorých každá projektová skupina dostala príležitosť povedať niečo 
o svojej krajine a hlavne o sviatku – Veľkej noci. Popoludní sme pokračovali v prehliadke školy 
a oboznámení sa s jej fungovaním.  
Ďalšie dni, hlavne doobedia, boli spojené s prácou v škole. Naši žiaci boli zaradení do vyučovacieho 
procesu, prostredníctvom čoho si mohli vyskúšať reálne ako funguje školstvo v tejto krajine. Poobedia boli 
zamerané na zoznámenie sa s okolím, s tradíciami a zvykmi typickými pre Kataláncov. V rámci výletov sme 
navštívili mesto Tarragona, známe ešte z rímskych čias ako Tarrago, ktoré sa pýši krásnym historickým 
centrom a ešte krajším pobrežím. Turistickým vláčikom sme mali možnosť vzhliadnuť také pamiatky ako je 
rímsky amfiteáter z 2. stor. po Kristovi, či známa katedrála „ de Tarragona“. Najväčším prekvapením, a aj 
zážitkom, bola pre nás účasť na tréningu „ castellerov“. Ide o živú vežu vytvorenú z mužov a žien, i detí, 
ktorá môže byť rôznych veľkostí. Táto tradícia z 18. stor. je tu veľmi známa a obľúbená. Dokonca v mestách 
sú pamätníky, pripomínajúce „castellerov“ ako hrdinov. 
Streda sa niesla návštevami pekárne a mäsiarstva s dlhoročnou generačnou tradíciou. Tu sme mali možnosť 
vidieť výrobu ich typického veľkonočného koláča „ La Mona“ a ochutnať ho.  
V rámci výletov sme navštívili i zaujímavé rekreačné mestečko Torredembarra. 
 Štvrtok bol venovaný hlavne práci v škole. Spolu so žiakmi sme pracovali na projektoch, v ktorých mali 
vyzdvihnúť klady a zápory „tips and tops“ svojho pobytu.  
Taktiež bolo pre nás pripravené kineziologické cvičenie, zamerané na pohyb tela a správne dýchanie. 
V podvečer sa konala certifikácia žiakov a učiteľov participujúcich na projekte, výmena maskotov medzi 
krajinami a odzneli hymny pripravené projektovými skupinami. 
 Piatok začal stretnutím v škole, kde sme si navzájom odprezentovali už pripravené projekty na tému „ tips 
and tops“. Potom sme sa znova presunuli do kultúrneho domu na vystúpenie pod názvom „ Legenda o Sant 
Jordim“.  Táto legenda zachytáva príbeh o zlom drakovi, ktorý pojedol všetky zvieratá v dedine, a aby sa 
dedinčania zachránili pred záhubou, rozhodli sa mu obetovať vždy jedného z pomedzi nich. Došlo i na 
princeznu. Keď sa ju už chystal drak zjesť, objavil sa tam odvážny princ. Ten princeznu zachránil a draka 
zabil. Z dračej krvi potom vyrástli krásne ruže, a preto v tento deň muži zvyknú obdarúvať svoje manželky, 
priateľky, matky atď. ružou. 
I napriek tomu, že celé predstavenie bolo v španielčine, malo úspech u žiakov z iných krajín. Nakoniec nás 
však španielski žiaci prekvapili i kratšou verziou v anglickom jazyku. 
Zvyšok dňa už bol voľnejší. Deti sa venovali spoločným hrám a neskôr sa išli pripraviť na návrat domov. 
V sobotu ráno sme sa všetci stretli opäť v kempe Torre de La Mora, kde prebehlo lúčenie, fotenie 
a vzájomné ďakovanie. 
 
              Neopísateľné emócie a ešte nezabudnuteľnejšie zážitky i skúsenosti s nami po zdĺhavej ceste 
dorazili v nedeľu skoro ráno do Košíc, kde na nás už čakali naši príbuzní. 



Ďalšia z výprav tohto projektu splnila svoje poslanie. Preverila anglické zručnosti našich žiakov, ich 
schopnosť adaptovať sa na novú rodinu, novú krajinu a fungovať v nej. A taktiež nás všetkých obohatila 
o nové poznatky a skúsenosti s touto krajinou. „ Adiós Espaňa!“ 
 
 
 
 


