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V dňoch od 25.2.2019 do 2.3.2019 sa uskutočnilo projektové stretnutie v Holandsku v partnerskej 

škole Childcentre De Bakelaar v Bakeli. 

Mobility sa zúčastnili Mgr. Eva Lázárová, Mgr. Natália Hašková, Mgr. Zlata Koščová, Ema Zeleňáková, 

Tereza Papcunová, Jakub Petraška a Samuel Palušek. 

25.2.2019 sme sa dopravili mikrobusom na budapeštianske letisko a odtiaľ sme pokračovali lietadlom 

do holandského Amsterdamu. Ďalej nás odviezol vlak do mestečka Deurne, kde nás na stanici čakali 

a srdečne privítali hosťovské rodiny a učitelia z partnerskej školy. Naši žiaci sa už prostredníctvom 

internetu trochu poznali s rodinami, u ktorých mali bývať, takže zvítanie bolo veľmi priateľské. 

26.2.2019 sme sa stretli všetci patneri zo Španielska, Írska, Fínska a Holandska spoločne na ihrisku pri 

partnerskej škole Childcentre De Bakelaar a odtiaľ sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde nás 

oficiálne privítali zástupcovia obce a školy. Pripravili pre nás pekný program a zároveň sme spoločne 

otvorili projektové stretnutie. Popoludní sme pokračovali v prehliadke školy a v prezentáciách 

jednotlivých partnerov o svojich krajinách, školách a o žiakoch participujúcich na projekte.  

27.2.2019 sme sa zúčastnili vyučovacieho procesu v škole, potom holandskí partneri pre nás pripravili 

špeciálny tréning na podporu asertívneho správania. Popoludní sme navštívili Van Goghvillage 

Neunen. 

28.2.2019 sa celá škola pripravovala na karneval. Na vyučovacích hodinách sa žiaci učili o národných 

tradíciách, pracovali na rôznych aktivitách. Večer sa uskutočnilo stretnutie s hosťovskými rodinami, 

žiakmi a učiteľmi, ktorí pracujú na projekte na spoločnej večeri s domácimi jedlami. 

Celý piatok 1.3.2019 už od rána sa niesol v karnevalovom duchu a v karnevalových maskách. Najprv 

to boli maličkí žiaci so svojím programom v priestoroch školy, potom  sme pokračovali na párty so 

žiakmi a učiteľmi, na ktorej jednotlivé triedy predstavovali svoje tanečné vystúpenia. Školský program 

sme zavŕšili vytvorením sprievodu pozostávajúceho zo žiakov a učiteľov, samozrejme v karnevalových 

kostýmoch, cez obec Bakel. Zábava pokračovala vo všetkých holandských mestách aj večer – 

v uliciach sme stretávali rôzne veselé masky, celé Holandsko sa bavilo ešte celý víkend. 

2.3.2019 sme sa pripravovali na návrat domov. Lúčenie bolo dlhé. Ďakovali sme za pohostinnosť 

a srdečnosť a za všetko, čo pre nás pripravili. Celý priebeh stretnutia bol perfektne pripravený 

a nevyskytli sa žiadne komplikácie. 

Vlakom sme sa dopravili do Amsterdamu, odtiaľ lietadlom do Budapešti a mikrobusom vo večerných 

hodinách sme dorazili šťastlivo, plní dojmov a zážitkov do Košíc. 

Počas celého pobytu sme mali každý deň popoludní stretnutia učiteľov partnerských škôl, na ktorých 

sme riešili úlohy vyplývajúce z projektu. Naši žiaci si odniesli nezabudnuteľné zážitky a hlavne nové 

priateľstvá a dojmy zo srdečnosti a pohostinnosti našich holandských partnerov. Preverili si a 

zdokonalili znalosti z angličtiny, spoznali kultúru a dobrosrdečnú povahu Holanďanov a vyskúšali si 

pocit byť zodpovedným a samostatným. 

Mgr. Zlata Koščová 

 


