ŠTVRTÁCI V MLADEJ BOLESLAVI
medzi žiakmi, a utuženiu aj našich vzťahov navzájom.
ĽUBKA
Ako sa díva na dva
týždne strávené na
odbornej stáži jeden
z jej absolventov sa
môžete dočítať v nasledujúcich riadkoch.

kých svätých, Bazilika sv.Juraja ,
Zlatá ulička s vežou Daliborkou,
Karlov most a Pražský orloj a
v nedeľu sme obišli celú ZOO,
ktorá je po záplavách nádherne
obnovená s množstvom atrakcií pre malých i veľkých. Kultúrne sme sa vyžili na divadelnom
predstavení Wiliama Shakespeara – Skrotenie zlej ženy v prevedení hercov Mladej Boleslavy, prehliadkou Starej Boleslavy,
hradu, Múzea Škodovky a židovského cintorína.
Dva týždne mimo domova rodiny a priateľov ubehol veľmi
rýchlo aj vďaka pohostinnosti
partnerskej organizácie, nadviazaniu kontaktov a priateľstiev

„Určite vás všetkých
zaujíma, ako prebiehala naša
stáž v Mladej Boleslavi. Začalo sa to na popradskej stanici
nasadnutím do autobusu, kde
sme boli nemilo prekvapení hašterivými šoférmi. Cesta bola nekonečná, nevedeli
sme, kde si máme nohy vyložiť. Zvládli sme to! Ocitli sme
sa na stanici v Mladej Boleslavi.
Čakala nás tam česká profesorka. Len čo sme prišli do hotela,
otvorili dvere a vyvalili sa do
perín. Spali sme 5 hodín. Hneď
v ten deň sme si išli obzrieť
naše teritórium, samozrejme
obchodné centrá. ☺ Zoznámili
sme sa so školou, kde nás privítala pani riaditeľka s dobrota-

mi, ktoré upiekla. Jednoznačne
nad naše očakávania. Pomôcky, triedy, telocvičňa, odborné učebne, niečo WAU. A to
bol len začiatok. Nemocnica
- jedno veľké bludisko, prístup
zdravotníkov skvelý , tie ich
pomôcky, niečo úžasné, nedá
sa to porovnať s našou nemocnicou. Žiaci nás prijali medzi
seba ako svojich. Počas praxe
sme tvorili jeden tím. Nasledujúci deň sme navštívili domov
dôchodcov. Už pri vchode sme
všetci ostali s otvorenými ústami a padnutou sánkou. Krásne
vymaľované, ľudia vysmiati , a
nie smutná tvár, ktorá čaká len
na smrtku. Cez víkend sme šli
do ZOO a do hlavného mesta
Prahy. V Prahe sa nám páčila
pre niektorých prvá cesta metrom, hlavne pamiatky, Pražský
hrad a Múzeum voskových figurín. V ZOO sme našli každý
seba -„opice“ a 10 km za nami
skvelý pocit. Najlepšia však
bola vyhliadková veža, z ktorej sme si prezreli celú Prahu
v celej kráse. Veľká vďaka patrí
hlavne profesorkám, p. Lopuchovej a p. Myšičkovej, ktoré
nám chceli všetko ukázať, najmä keď sme nechceli, ale nakoniec sme šli a za to im ďakujeme.“
Ester
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