
Ako sme sa mali v Poľsku?
Reakcie žiakov, ktorí sa zúčastnili na výmennom pobyte v Poľsku



• VV V Poľsku bolo veľmi dobre, užili sme si to. Určite 

by som išiel ešte raz. Našiel som si tam veľa nových 

kamarátov. Program bol veľmi pestrý a zábavný. 

Celkovo sa mi veľmi páčilo a zlepšil som si aj 

angličtinu. Som rád, že som tam bol. 

• Peter Knižka, 9. A



V Poľsku som si to veľmi užila. Boli sme tam veľmi 

dobrá partia. Celkom sme sa zblížili. S Poliakmi sme si 

dobre sadli. Výlety sme si užili, boli dosť dobré. 

Najlepšie boli aj tak trampolíny, aj keď sme tam boli 

krátko. Na hoteli bola sranda. Varili tam veľmi dobre. 

Zlepšila sa mi trochu angličtina aj keď s Poliakmi sme 

sa rozprávali väčšinou po slovensky a poľsky. Počasnie 

nám celkom vyšlo. Fajne bolo aj v Krakove. Bol to 

výborný týždeň. 

Nikola Vaľková, 9. A



V Poľsku sa mi veľmi páčilo. Našla som si nových 

kamarátov. S niektorými som si veľmi nesadla ale bolo to 

v pohode. Na výletoch bolo dobre a bola aj sranda. Všetky 

výlety boli dobré ale najviac sa mi páčilo v Krakove a na 

lodi. Na hoteli bolo dobre a bola sranda. Angličtinu som si 

trochu zlepšila ale s Poliakmi sme rozprávali väčšinou po 

poľsky alebo slovensky. Bol to veľmi dobrý týždeň a šla by 

som ešte raz. 

Klaudia Kožárová, 9. A



V Poľsku bolo veľmi dobre. Program bol 

bohatý a zároveň veľmi pekný. Poliaci boli milí. 

Okrem programu boli aj pekné darčeky, ktoré 

sme od Poliakov dostali. Nemám vyložene 

najobľúbenejšiu lokalitu, ktorú sme navštívili. 

Wielicka bola jedinečná, Krakov obrovský 

a hrad Ogrodzieniec veľmi pekný. Ak by som 

mala tento projekt zhodnotiť, dala vy som mu 

9 , 9/ 10 . Ak by som mala príležitosť zúčastniť 

sa niečoho podobného, určite by som išla. 

Katarína Kamenická, 9. A



• Pobyt v Poľsku bol lepší ako som očakával. Zaujala 

ma ich škola a najviac sa mi páčili ich odborné 

učebne. Prijali nás veľmi milo, páčil sa mi aj 

program, ktorý si pre nás prichystali. Chutili mi aj 

sladkosti, ktoré pre nás upiekli, až tak, že som bol 

z nich prejedený. Výlety boli veľmi zaujímavo 

vymyslené, videli sme z každého rožku trošku. 

Najviac sa mi páčila soľná jaskyňa, na ktorú budem 

ešte dlho spomínať. Som rád, že som spoznal veľa 

nových ľudí a dozvedel som sa ako žijú a študujú 

moji rovesníci v inom štáte. Som rád, že som mal 

možnosť vycestovať a byť súčasťou Erasmu. 

• Jozef Tejbus, 9. A



Na výlet do Poľska som šla nečakane a dosť rýchlo, ale 

som rada, že som nakoniec šla. Je to veľká skúsenosť do 

života. Výlety boli zaujímavé a bavili ma. Žiaci z Poľska 

boli celkom fajn, teda niektorí, ale nejako sme to zvládli. 

Ak by nastala možnosť si to zopakovať, určite by som 

neváhala. Anglicky sme moc nekomunikovali, skôr sme 

sa dorozumeli po poľsky, síce rukami, nohami ale 

nejako sme sa už s toho vysomárili. Za mňa to bolo fajn. 

Pekne strávených šesť dní v cudzine. 

Lea Ondrušová, 8. A



V Poľsku bolo dobre, užila som si to. Boli sme dobrá 

partia a zabavili sme sa. S Poliakmi sme sa 

skamarátili, občas si aj píšeme. Určite by som si tento 

výlet zopakovala. 

Sára Vaľková, 9. A



VýleVVýlet do Poľska bol veľmi zaujímavý. Výber 

programu bol takisto dobrý, pretože všetky miesta 

a aktivity boli vybrané tak, aby zaujali každého. 

Mne sa najviac páčilo v Krakove, no ostatné výlety 

neboli o nič horšie. Vďaka super partii nás Slovákov 

a spolu s nami aj Poliakov, nikdy nechýbala sranda, 

a to spravilo náš výlet ešte lepším. Som rád, že som 

mal takúto jedinečnú príležitosť a bol vybraný do 

projektu. Počas tohoto týždňa sme záskali

vedomosti, skúsenosti, nezabudnuteľné zážitky 

a nové priateľstvá. Keby som mal mlžnosť ísť na 

tento výlet ešte raz, istotne by som šiel. Bol to 

naozaj dobrý týždeň a už teraz mi chýba.

Lukáš Kubovčík, 9. A



• Výlet v Poľsku sa mi veľmi páčil a veľmi 

som si ho užila. Jedla bolo veľa ale to mi 

nevadilo. Určite by som šla ešte raz. 

S Poliakmi sme sa skamarátili a sme s nimi 

ešte v kontakte. Cestou autobusom sme sa 

zabavili. Ak by bola ešte nejaká príležitosť 

zúčastniť sa na niečom podobnom, určite 

by som šla znovu. 

• Ester Dolná, 9. A



V Poľsku to bolo skvelé. Poliaci nám vymysleli 

zaujímavý program. Či to bola plavba loďou alebo 

skákanie na trampolínach. Tak či tak každý jeden výlet 

som si užila. Do Poľska sme boli vybraná celkom 

dobrá partia. Cestu autobusom sme si taktiež užili. 

Veľa sme sa nasmiali a naspievali. Taktiež som si 

v Poľsku našla nových kamarátov a kamarátky. 

S niektorými sme si veľmi sadli a teraz si píšeme. 

Najviac sa mi páčila soľná baňa. Bolo to veľmi 

zaujímavé a fascinujúce. Som nesmierne rada, že som 

sa  projektu Erasmus plus mohla zúčastniť. A na tento 

skvelý týždeň budem dlho spomínať. 

Mária Ludrovská, 8. B


