
 

 

CESTOVNÍ   ZPRÁVA  

 
Spolupráce středních škol při praktických dovednostech žáků CZ.3.22/3.3.02/11.02818 

Datum cesty: Stáž žáků v partnerské škole dne 21. - 25. 10. 2013 

Místo konání:  Zespół Szkół Nr1 Dzierżóniow 

 
V pondělí 21. 10. 2013 odjelo šest žákyň 3. ročníku z oboru –Knihař na odbornou týdenní 

výměnou stáž do Polské republiky do města Dzierzoniow. 

Po příjezdu do města, jsme se hned ubytovali v hotelu „OSiR“ Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Dzierzoniówie, v nádherném a klidném prostředí. Pak jsme přejeli ke škole, kde na nás čekal a mile 

přivítal ředitel školy -Zespol Szkól Nr 1 - mgr inż. Alexander Koszela. Shlédli jsme video o partnerské 

škole a historii města Dzierzoniow. Dostali jsme časový program na celý týden. 

Prohlédli jsme si školu a odborné učebny, kde budeme zapojeni do výuky. Následoval oběd ve 

školní jídelně s panem ředitelem. Pak jsme si udělali prohlídku města. 

Úterý - pátek nebyl pro žákyně pouze studijní, ale také poznávací. Každé ráno jsme měli výuku 

polského jazyka .Výuka probíhala s polskými žáky. Zažili jsme u toho spoustu legrace. Asi nejlépe 

hodnotím čtvrtek, kdy děvčata s chlapci na závěr recitovali báseň „LOKOMOTYWA“ . Chlapci česky 

a naše děvčata polsky. Následovala recitace na střídání „česky - polsky - česky – polsky“, vzniklo 

video, které můžete shlédnout na Youtube. 

Každé odpoledne jsme měli připravený program. V úterý vyhlídka z věže „Widokowa Ratuzsa“ 

s Boženou Peninskou. Ve středu Muzeum miesta s Iwonou Matyjou. A ve čtvrtek jsme navštívili Starý 

mlýn s Markem Wirthem. 

Žákyně se snažily porozumět a domluvit se, a to za každou cenu! Zvládly to skvěle, pomocí 

rukou, tužky vše zvládli na jedničku. 

Každý den jsme měli přístup na internet v partnerské škole. Nejvíce se nám líbila počítačová 

grafika s panem učitelem Janem Zawadou. Program, který jsme si vyzkoušeli, nás zaujal natolik, že 

v něm chceme pokračovat i nadále. 

V pátek ráno jsme se sbalili a šli se rozloučit s panem ředitelem. Ten měl pro nás nachystáno 

malé občerstvení. Po krátkém povídání, nás požádal o zápis do jejich kroniky. 

Žákyním se pobyt velice líbil i přesto, že měly ze začátku problémy se dorozumět. Odnesly si 

spoustu nových zážitků a poznatků, nové kamarády, ale co bylo nejdůležitější, že jsme se poznali mezi 

sebou. 

 

 

 

V Lanškroune 28. 10. 2013 Dana Faltejsková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis 

 


