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Náš týždeň nabitý programom sme začali v telocvični o 8:00. Aj napriek zmeškanému 

letu, deťom sa po krátkom zdriemnutí podarilo ráno vstať a prísť do školy. Dozvedeli sme sa 

niečo o každej krajine, meste a škole, z ktorej naši partneri pochádzajú. Po krátkom kultúrnom 

programe pripravenom žiakmi našej školy a prezentáciách v Power Pointe sme pokračovali 

zoznamovacími hrami, ktoré nám uľahčili spoznávanie sa a spoločnú prácu na projekte. Keď 

sme sa už ako-tak spoznali, začala sa práca v medzinárodných tímoch. Po jej prezentácii sa 

žiaci so svojimi hosťujúcimi kamarátmi rozišli do tried a učitelia spoločne pokračovali 

v práci.  Popoludní sme navštívili etnografické múzeum „Humno“. 

V utorok sme znovu začínali zoznamujúcimi sa hrami a prácou v skupinách. Potom 

žiaci videli niekoľko alternatívnych vyučovacích hodín odučených našimi učiteľmi aj 

samotnými žiakmi. V popoludňajších hodinách sme sa všetci spolu vybrali do centra mesta. 

Úlohy sprievodcu sa zhostili naši žiaci, komentovaním pamiatok na Hlavnej ulici. Pozreli sme 

si múzeum Rodošto, Miklušovu väznicu, prešli sme aj Hrnčiarskou ulicou. 

Ráno program začal opäť v telocvični. Program „Rock and Water“, donesený 

z Holandska, mal u žiakov veľký úspech. V tento deň sa hostia zúčastnili bežných hodín 

v našich triedach. Poobede sa zahraničným hosťom venovali hosťovské rodiny, kým učitelia 

pracovali ďalej. 

Vo štvrtok nám, po úvodnej práci v skupinách, pre zmenu predviedli svoje učiteľské 

majstrovstvo zahraniční hostia. Ich úlohou bolo naučiť našich žiakov desať slov v ich jazyku. 

Poliaci mali nespornú výhodu, keďže ich jazyk je veľmi podobný tomu nášmu. Napriek tomu 

sa žiakom zapáčila aj hodina portugalčiny, dobre si počínali aj na hodine holandského, či 

litovského jazyka. Keďže v každej krajine je iný školský systém, žiaci v spolupráci so svojimi 

učiteľmi aj tu spísali „TIPS and TOPS“, teda, čo máme lepšie my a čo sa im viac páči v ich 

krajine. Večer patril všetkým deťom a ich hosťovským rodinám. Po kultúrnom programe 

našich ochotných žiakov, nastala voľná zábava, hostenie sa a neorganizované hry, ktoré ich 

ešte zblížili a už bez zábran sa medzi sebou veselo bavili. 

Posledný deň v škole sa začal prezentovaním svojich názorov a zážitkov z celého 

týždňa. Zvyšok dopoludnia patril Steel parku. Expozícia ponúkla návštevníkom aktívne 

hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, 

strojárenstva a ďalších. Posledný večer už patril rodinám, spoločnému programu a rozlúčke. 

Ostáva len dúfať, že doterajšie poznatky budú využité v jednotlivých školách 

a z každej krajiny sa zavedie do vyučovania to najlepšie. Veď škola nemá byť len nutné zlo, 

pretože „School can be fun“. 

  

 


