
 

Ivona Kostelanská 

 

Všetko sa to začalo na letisku vo  Viedni, potom  Istanbul a odtiaľ do Sivasu. Lety boli super, mám z nich 

veľký zážitok, lebo som letela prvýkrát. V Istanbule na letisku sme sa hneď spoznali s teamom z Poľska. 

Neskoro večer sme dorazili do krásneho hotela a mohli sme ísť konečne spať po vyčerpávajúcej ceste. 

 

Ráno sme vstali skoro, išli sme sa naraňajkovať a všetci sme sa presunuli do partnerskej tureckej školy. Tam 

sme sa začali všetci spoznávať. V škole sme riešili príklady v Geogebre, ktoré pre nás neboli vôbec ťažké. 

Neskôr sme spoznali školu, ukázali nám jedáleň, do ktorej sme chodili a aj ich internát.  

Zoznámili sme sa s tureckými študentmi, ktorí nás zobrali na školský dvor a hrali sme volejbal, basketbal, ale 

aj pingpong. Poobede sme chodievali  na výlety.  

Spoznali sme mesto Sivas, v ktorom sme bývali a okolité pamiatky, na ktoré sú Turci hrdí. Ochutnali sme 

národné jedlá a pravý turecký čaj a kávu. A takto to bolo každý deň. Každý deň sme spoznali nové a nové 

miesta, ktoré sa nám veľmi páčili. Každé večer sme venovali zábave s ostatnými študentmi. 

 

Pri odchode sa nám tisli slzy do očí, lebo sme nechceli odísť a rýchlo nám ten týždeň ubehol.  

Tento projekt a hlavne pobyt mi ukázal, aké je dôležité vedieť angličtinu, aby som sa vedela dohovoriť. 

Tento projekt nie je len o pracovaní v programe Geogebra, ale aj o spoznaní nových ľudí z iných krajín 

a vytváraní nových priateľstiev. 

 

Môžem povedať, že ľudia z Turecka, Grécka, Poľska, Slovenska a Anglicka vytvorili najlepší kolektív na 

týždennom pobyte v Turecku. Som veľmi šťastná, že som bola vybratá do tohto projektu, pretože mám 

z neho veľa zážitkov, ktoré mi ostanú navždy v srdci a v pamäti.  

 

Určite odporúčam všetkým študentom zapojiť sa do tohto projektu, aby si vyskúšali toto všetko na vlastnej 

koži. Určite by som si znovu vyskúšala takýto pobyt. 

 

Už sa teším na nových študentov zo všetkých partnerských škôl, ktorí prídu navštíviť naše Slovensko. 

 

 

 

 

 

 



Adam Kostka 

 

Najlepší týždeň v mojom živote 

 

Ubytovanie, let, strava, prístup tureckých občanov hodnotím veľmi pozitívne. Veľký dojem vo mne 

zanechal kultúrny program, ktorý sme si spoločne pripravili so žiakmi školy, ktorú sme navštívili. 

Naučili nás tancovať ich tradičný turecký tanec.  

Mali sme možnosť ochutnať tradičnú tureckú kuchyňu. Taktiež by som chcel poukázať na 

profesionálny prístup pri vysvetľovaní a následne riešení matematických úloh. Nezabudnuteľným 

zážitkom bola návšteva starého kamenného mesta Kapadokya. 

 Veľkou skúsenosťou bolo pre mňa komunikovať a študovať v cudzom jazyku. 

Na každý jeden deň a večer sme sa veľmi tešili    

Každý večer so študentmi sme boli v jednej izbe a rozprávali sme sa o tom, ako to funguje na ich 

škole, v ich krajine, hrali sme rôzne kartové hry, ktoré sme predtým nikdy nehrali.  

 

Erasmus+ mi dal  možnosť spoznať veľa nových ľudí, s ktorými som dodnes v kontakte. Deň odchodu 

bol veľmi smutný pre nás všetkých, dúfam že sa opäť znovu všetci stretneme. 

Ďakujem Erasmus+. 

 

 

Radka Bazalová 

 

Najlepší týždeň v mojom živote. Takto by som nazvala náš ,,pracovný,, výlet do Turecka.  

Bol to nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov, výletov a emócií. Vďaka tomuto projektu som spoznala 

kopu skvelých ľudí z Turecka, Grécka, Poľska a Anglicka. Vytvorili sa nové priateľstvá, ale aj vzťahy. 

Myslím si, že sme všetci vytvorili jeden dobrý tím, nielen žiaci, ale aj učitelia.  

No a teraz konkrétne k programu. Každý deň sme v škole pracovali v programe Eurogebra, hrali 

volejbal, pingpong, basketbal a po škole sme mali vždy nejaký program. Buď sme išli do mešity, alebo 

sme chodili po pamiatkach, jednoducho sme boli neustále zaneprázdnení. Keby si mám, ale vybrať 

najkrajší deň, jednoznačne by to bol posledný deň, kedy sme mali slávnostnú večeru a potom sme 

všetci išli na karaoke párty, kde sme spievali, tancovali. Učitelia neskôr odišli a my sme pokračovali až 

do rána, čiže do nášho odchodu na letisko. 

Síce som denne spala cca 3 hodiny, ale vôbec toho neľutujem, keďže som ten čas strávila so super 

ľuďmi. Keby tu je ešte takáto možnosť, neváham a hneď balím kufre. Verím, že sa niekedy stretneme 

a neostane to iba pri jednom týždni.  



Samuel Dobroň 

Erasmus + je skvelý program, vďaka ktorému som mohol vycestovať a stráviť týždeň v malom 

Tureckom meste Yldizeli a jeho okolí. Na cestovaní je úžasné, že spoznáš nový kraj, kultúru, ľudí a ich 

spôsob života. Všimol som si že, tureckí žiaci sú veľmi hrdí, na to čo majú aj keď toho nie vždy je veľa. 

Keby som mal hovoriť o najlepšom zážitku, musel by som spomenúť každý deň. 

V prvý deň nám po vyriešení zaujímavých príkladov v GeoGebre radi ukázali ich školu a priľahlý 

internát, ktorého súčasťou je aj jedáleň. Obedovať medzi domácimi bola naozaj zaujímavá skúsenosť 

pre nás aj domácich, ktorí mali aj počas obedu veľa otázok o nás, našej škole a kultúre. Druhý deň 

sme po pár hodinách strávených v škole a spoločnom obede vyrazili na obhliadku historického centra 

mesta Sivas, v ktorom sme boli ubytovaní a potom sme pokračovali návštevou múzea. Mesto to je 

naozaj pekné, plné ľudí v ktorejkoľvek hodine. Že je aj veľkým mestom sme zistlili, až keď sme sa v 

tretí deň rozhodli ísť na nákupy “hlbšie” do mesta, pretože to väčšinou nebýva tak turistické, no po 

pár minútach sa nám podarilo stratiť sa a vlastne celý čas určený na nákupy sme strávili hľadaním 

cesty. Ďalší deň sme po spoločnom obede opäť vyrazili na výlet do menšieho ale veľmi pekného 

mesta Tokat v ktorom sa nachádza krásna a zaujímavá jaskyňa, ktorá bola zároveň príjemným 

úkrytom pred vonkajšími vysokými teplotami. 

V polovici nášho pobytu sme boli celý deň na výlete, bol by to ďalší skvelý deň aj napriek tomu, že 

sme pri návrate dostali defekt, no aj vtedy sa ukázala ochota domácich, keď nám zastavovali aby nám 

pomohli. Vďaka ich pomoci sme o chvíľu mohli opäť pokračovať v ceste. Predposledný deň sme opäť 

strávili na výlete v Kapadocii. No a v posledný deň sme sa po dlhom lúčení v škole a spoločnej večeri 

rozhodli, že posledný spoločný večer strávime opäť spolu s kamarátmi z Poľska, Grécka a Anglicka. 

Som naozaj rád, za túto príležitosť a každému ju môžem len odporúčať, keby bola možnosť, ja by som 

sa určite zúčastnil opäť. 

 

 

 

 

 


