Výmenný pobyt Holandsko
Dňa 14.10.2018, v nedeľu, v obedňajších hodinách k nám šťastne dorazili po 17-hodinovej
ceste žiaci z Holandska. Naši žiaci a žiaci z holandského Groningenu sa kontaktovali už skôr
prostredníctvom sociálnych sietí. Po príchode sa tak už iba osobne zvítali, trochu hanblivo a s
obavami, ako pobyt dopadne. Celý týždeň mali pred sebou ...
15. 10. 2018 - pondelok v škole. Žiaci a učitelia sa stretli v priestoroch školy v tabletovej
učebni, aby pracovali na projekte, ktorý budú v tímoch prezentovať na jar budúceho roku
v Holandsku na témy ako slovenská kuchyňa, zvyky, tradičné kroje ... Naši žiaci na bližšie
zoznámenie sa so Slovenskom urobili kvíz kahoot.it. Ten bol veľmi podnetný, pretkaný
množstvom faktov a videami. Naši sextáni sú jednoducho veľmi šikovní! Potom nasledoval
obed a individuálny program v rodinách. Niektorí si zvolili výlet do Žiliny, iní zase turistiku
po turčianskych turistických chodníčkoch. Slniečko svietilo, tak prečo nie?
16.10.2018 - utorok v Bojniciach. Ráno všetci spoločne vyrazili autobusom do Bojníc, aby
navštívili náš najkrajší zámok. Prehliadka v anglickom jazyku našich holandských priateľov
veľmi zaujala. Zámkom boli unesení, rovnako ako 700-ročnou lipou Mateja Korvína pred
zámkom. Potom sa vybrali na vyhliadkovú vežu Čajka, ktorá sa nachádza neďaleko
bojnického zámku. Strach z výšok hrdinsky prekonali! Nič nie je krajšie, ako výhľady na jej
vrchu, spolu so šálkou horúceho čaju v ruke a desiatou. Nádhera!
17.10.2018 – tradičná návšteva Vysokých tatier. Cieľom bolo Štrbské pleso a pre zdatnejších
aj výstup k chate Solisko. Aj tento deň sa začal na parkovisku, aby sa spoločne vydali na cestu
do Vysokých Tatier. Cestou navštívili úžasnú exteriérovú expozíciu s názvom Mini
Slovensko v Liptovskom Jáne, kde mali všetci možnosť vidieť najvýznamnejšie pamiatky
Slovenska na jednom mieste. Mohli tak porovnať Bojnický Zámok, ktorý videli predošlý deň,
s miniatúrou. Následne sa presunuli na Štrbské pleso. Počasie doprialo úžasné výhľady už po
ceste. Tento deň mal príchuť prírodných krás, výhľadov a nezabudnuteľných zážitkov pre ako
našich tak aj holandských študentov.
18.10.2018 - POSLEDNÝ ROZLÚČKOVÝ DEŇ, C U SOON :) Ako je zvykom tento deň je
venovaný hlavne zábave a posledným aktivitám počas pobytu holandských študentov. Tento
rok všetci opäť navštívili zábavné centrum Arena, kde sa mohli študenti do sýtosti zabaviť pri
rôznych hrách, ako je bowling, laser game a iné. Bola to skvelá možnosť, ako stráviť
posledný deň spoločne a hlavne zábavne. Večer už čakala rozlúčka s novými priateľmi. Aj
keď všetkým bolo pri odchode smutno, už teraz sa tešia na cestu do Holandska v apríli 2019.

