
Návšteva  v Laponsku 

Posledná návšteva našej školy v projekte Erasmus mimo našej domoviny bola na severnej 

pologuli na polárnom kruhu vo Fínsku v magickom mestečku Rovaniemi v termíne od 25.11- 

30.11.2020. Návštevy sa zúčastnil učiteľský zbor, ktorý zastúpený troma pedagógmi: Mgr. E. 

Lazárová, Mgr. Z. Koščová a Mgr. A. Štieberová a výber štyroch žiakov zo šiesteho 

a siedmeho ročníka: Barbora Borošová, Hana Sláviková, Peter Ďžupka a Sofia Komlošiová.  

Začiatok našej dobrodružnej cesty sa začal v pondelok 25.11.2020 v skorých ranných 

hodinách po piatej ráno prvým z mnohých letov z Košíc do Varšavy. Ďalší let do Helsínk, 

podľa našich plánov, sme očakávali hneď po prílete do Poľska. Realita však bola iná. Po 

prílete nám pracovníčka letiska oznámila, že letecká spoločnosť Finnair neposkytuje svoje 

služby z dôvodu štrajku. Naše pokračovanie v ceste bolo neisté. Spoločnosť nám ponúkla 

riešenie ako sa dostať aspoň nasledujúci deň do vytúženého Fínska. Neprijali sme iba túto 

ponuku, ale aj možnosť ubytovania sa v hoteli vedľa letiska. Tu sa nám naskytla príležitosť 

aspoň troška spoznať hlavné mesto Poľska. V popoludňajších hodinách sme sa mestským 

autobusom vybrali na začiatok objavovania nášho dobrodružstva. Po dohode s deťmi sme sa 

rozhodli preskúmať obrovské múzeum Kopernika, kde sme trávili čas na rôznych poučných 

a objavných stanovištiach.  

Dňa 26.11. 2020 s nádejou sme sa opäť v skorých ranných hodinách o 3.45 dostavili na 

letisko a odtiaľ sme pokračovali letom do Kodane, následne do Helsínk a nakoniec do skoro 

nedosiahnuteľného Rovaniemi.   

Náš čas príletu o 13.30 bol presne  do hodiny a minúty presný iba s dňovým oneskorením. 

Keďže celý program našej fínskej partnerskej školy bol do detailov naplánovaný, preto nás 

taxík previezol na miesto a pripojili sme sa ku skupine, kde už naši partneri obdivovali krásy 

severného pólu v lokálnom múzeu The Arctic. Tu sme si prezreli rôzne exponáty severských 

zvierat- sobov, losov, tuleňov a zaujímavé interaktívne výstavy i observatórium o prírodných 

javoch, podnebí, krajine, ale aj spôsobe života miestnych obyvateľov v minulosti. Po 

prehliadke deti odišli na prvé stretnutie s rodinami do školy v Muurolan Peruskoulu,  odkiaľ si 

ich prevzali a odviezli domov.  

27.11.2020 bolo prvé stretnutie všetkých partnerov Erasmu v škole. Po privítaní riaditeľom 

v auditóriu, prezentáciou a natočenými videami naši hostitelia nám prezentovali legendy 

a mýty o svojej krajine. Naša krajina sa predstavila prostredníctvom našich žiakov. Formou 

prezentácie slovenskí študenti predstavili našu domovinu aj samých seba. Následne sme sa 

presunuli k miestnemu kováčovi, ktorý nám predstavil už svoje hotové diela a ukázal nám 

svoje majstrovstvo aj naživo. Jeho šikovné ruky nám ukuli klinec na pamiatku. Po spoločnom 

obede sme navštívili čarovnú dedinku Santa Klausa. Nevynechali sme ani stretnutie s týmto 

starším rozprávkovým pánom, kde sme si ako spomienku odniesli spoločnú fotku. 

Nezabudnuteľná  pre nás bola jazda sobím záprahom  a nevynechali sme ani nezvyčajné 

predstavenie s pani Santovou a jej pomocníčkami, kde nám zahrali predstavenie naplnené 

tradičnými piesňami, riekankami a jedlom počas vianočných sviatkov vo Fínsku. Kúzlo tejto 

dedinky nás očarilo aj poštou, odkiaľ prichádzajú listy z celého sveta od veľkých aj malých. 

Svetlá a sneh dodávali celej atmosfére pocit výskytu v rozprávkovej krajine.  



Vo štvrtok 28.11.2020 naši žiaci si sadli do lavíc a navštívili rôzne učebne, kde si skúsili rolu 

fínskeho študenta. Nezabudnuteľné chvíle strávili v učebni hudby, kde si zaspievali tradičnú 

vianočnú pieseň za účasti hudobného sprievodu gitár, bubnov, klavíra a perkusií. V dielňach 

pracovali vypaľovaním a vŕtaním do dreva. Mali možnosť nahliadnuť do krajčírskych dielni so 

šijacími strojmi, kde sa prizerali ako si študenti sami šijú svoj výrobok v podobe mikiny. 

Nevynechali ani výtvarný ateliér prípadne dielňu práce s kovom a železom. Počas prestávok 

trávili chvíle na školskom ihrisku, prípadne v relaxačno-oddychovej časti.  V študentských 

kuchyniach si piekli a zdobili svoje medovníky. Tejto činnosti sa venovali aj partnerskí učitelia 

s pomocou vybraných fínskych študentov. Tento deň, učitelia Erazmu, smeli hospitovať na 

mnohých hodinách, kde mali možnosť nahliadnuť a konzultovať o aktivitách a iných 

zaujímavostiach či už s pedagógmi alebo so samotnými žiakmi. Naši žiaci si takúto skúsenosť 

veľmi pochvaľovali. Deň sme ukončili spoločnou večerou  v škole spolu s hosťovskými 

rodinami a učiteľmi. Večera pozostávala z typických tradičných jedál, ktoré Fíni jedávajú 

počas vianočných sviatkov. Po spoločnej vianočnej piesní si krajiny vymenili maskotov 

a vzájomné poďakovania všetkým partnerom. Ostávalo nám už len pozvať našich priateľov 

a partnerov k nám na poslednú návštevu- Slovenska. 

V piatok 29.11.2020, posledný deň v škole, nás fínski partneri privítali vianočným 

predstavením rozprávky o narodení Krista a mladší žiaci si pre nás pripravili krátke 

mikulášske spevy a tance. Tu dostala priestor každá krajina, kde prezentáciou, fotkami 

a videami predstavila tradície, zvyky a sviatky v decembri a v období Vianoc. Nechýbali ani 

tradičné kostýmy či rekvizity. Zhody niektorých sviatkov krajín boli minimálne. Zaujímavosti 

o týchto faktoch boli neuveriteľné, ako sa európske krajiny tak od seba vo svojich tradíciách 

odlišujú. Poobedňajšie stretnutie koordinátorov uzavrelo návštevu hosťujúcej školy. 

Vzájomné lúčenie nových priateľstiev sa nezaobišlo bez sĺz. Fínski partneri mali všetko dobre 

a do detailov naplánované, začo si od nás zaslúžili srdečné poďakovanie. Plní  príjemných 

zážitkov a skúseností sme sa vrátili 30.11.2020 domov letom cez Helsinki, Varšavy, Budapešti 

a taxíkom do Košíc. Žiakom sa touto skúsenosťou naskytla príležitosť spoznať nových ľudí, ich 

kultúru a tradície, overiť a zdokonaliť si svoju znalosť jazyka a schopnosť samostatne 

fungovať bez pomoci svojich rodičov.     

 

 

 

 

 

 


