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14.06.2010     
Tak to začalo... 

Tak to się zaczęło ... 

 





Najdôležitejšie osoby pri príprave a implementácii projektu 
Osoby najważniejsze w przygotowaniu i realizacji projektu 



Začína implementácia projektu 
            Rozpoczęcie realizacji projektu 



V prvom týždni okrem praxe sme mali aj jazykové a kulturálne školenie 
W pierwszym tygodniu praktyki mieliśmy szkolenia językowe i kulturowe 

História Poľska 
Wykład z historii  Polski  

Jazykový kurz 
Kurs języka  polskiego 

Kulturálna príprava  
Udział w wydarzeniach 
artystycznych  Krosna 

Tanečné vystúpenie  
Występ grupy tanecznej 

Naša učiteľka Ela 
Nasza nauczycielka - Ela 

Pozorní poslucháči  
Uważni  słuchacze 



Po 1.týždni - dvojdňový výlet 
Po 1. tygodniu – dwódniowa wycieczka 

1.deň výletu doobeda – Wieliczka 
1. dzień wycieczki - Wieliczka 

http://maps.google.sk/maps?hl=sk&q=wieliczka&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=Wieliczka,+Po%C4%BEsko&gl=sk&ei=xkgoTL32FITKOKOZ-f8C&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBsQ8gEwAA


1.deň výletu poobede – Krakow Wawel 
Pierwszy dzień, popołudnie–Kraków , Wawel 

http://maps.google.sk/maps?hl=sk&q=krakow+map&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=Krakov,+Po%C4%BEsko&gl=sk&ei=IEooTMC0McWjOIa4_dwC&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CCAQ8gEwAA


1.deň večer – Krakow centrum 
Pierwszy dzień wieczór – centrum Krakowa 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.paranormalknowledge.com/articles/wp-content/uploads/2009/03/wawel-royal-castle.jpg&imgrefurl=http://www.paranormalknowledge.com/articles/wawel-royal-castle.html&h=300&w=471&sz=43&tbnid=gwEJ-Zzwo_K0-M:&tbnh=82&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dwawel&hl=sk&usg=__mvw7ix5y9xZxMpIQMLvsFevohFQ=&sa=X&ei=NU0oTICYJ8OKOM37pfoC&ved=0CC8Q9QEwAw
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.paranormalknowledge.com/articles/wp-content/uploads/2009/03/wawel-royal-castle.jpg&imgrefurl=http://www.paranormalknowledge.com/articles/wawel-royal-castle.html&h=300&w=471&sz=43&tbnid=gwEJ-Zzwo_K0-M:&tbnh=82&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dwawel&hl=sk&usg=__mvw7ix5y9xZxMpIQMLvsFevohFQ=&sa=X&ei=NU0oTICYJ8OKOM37pfoC&ved=0CC8Q9QEwAw


2.deň výletu doobeda – Piesková Skala  
Drugi dzień wycieczki, przed obiadem –  

Pieskowa Skała  

Po raňajkách ideme na Pieskový hrad 
Śniadanie, a po nim 

jedziemy do zamku w Pieskowej Skale 

Aby cesta rýchlejšie ubiehala 
Aby podróż szybciej upływała 

A opäť prší 
I znowu 

pada deszcz 



2.deň výletu poobede – „ U Elizy“ 
Drugi dzień wycieczki, po obiedzie  „U Elizy“  

Tešíme sa na obed 
Oczekiwanie na obiad 

A poďme na futbal 
Przejście do piłki  nożnej 

Poobede relax 
Poobiedni relaks 

Priamy prenos  
Obraz na żywo  



Začína 2. týždeň zahraničnej odbornej praxe 
Zaczyna się 2. tydzień międzynarodowej praktyki 

 Firma SANTOS 
Firma SANTOS 

 
 



Muzeum Rzemiosla w Krośnie 
Muzeum Rzemiosła  

w Krośnie 
 



Hotel a reštaurácia Twist 
Hotel i Restauracja TWIST 

 



Ako trávime chvíľky voľna 
Tak spędzaliśmy wolne chile 

Prežívame futbalové okamihy 
Przeżywamy futbalowe emocje 

Raz hore a raz dole kopcom 
Raz do góry raz na dół 

Kto tu je šéf... 
Kto tu jest szefem? 

Trochu športu nezaškodí 
Trochę sportu nie zaszkodzi 

Večerná diskotéka–najlepšia zábava 
Wieczorna dyskoteka – najlepsza  zabawa 



Po 2.týždni - ďalší dvojdňový výlet 
Po 2. tygodniu – dwudniowa wycieczka 

1.deň výletu doobeda – Rudawka Rymanowska 
1. dzień wycieczki – Rudawka Rymanowska 



2.deň výletu poobede – Národný park Poľské Poloniny 
2. Dzień 2 wycieczki - Bieszczady 

Cesta vláčikom 
Podróż kolejką wąskotorową 

Cesta loďkou po Solinskom Jazere 
Podróż  statkiem po  Solinie 

Návšteva historického kostolíka 
Zwiedzanie  zabytkowego kościoła 

oraz  miejsc kultu religijnego 



2.deň výletu večer – Najväčšia vodná priehrada v Poľsku (Solina) 
2. dzień wycieczki  - najwyższa  zapora wodna w Polsce /Solina/ 

Počasie nám nevyšlo, ale pohľad to bol nádherný 
Pogoda nam nie sprzyjała, ale mimo to, widoki były  piękne 



A začína posledný týždeň zahraničnej odbornej praxe v Krosne 
Zaczyna się ostatni tydzień praktyki w Krośnie  

 

Prípravy na slávnostné ukončenie 
Przygotowania do formalnego zakończenia 

Posledné pohľady na naše ubytovanie 
Ostatnie spojrzenie na miejsce naszego pobytu 

Trošku únavy pred záverom 
Trochę zmęczeni przed zakończeniem 

Večerné rozbory so žiakmi 
Ocena dnia podczas wieczornego posiłku  



Ďakujeme za pozornosť,  
všetci účastníci projektu 

 „Mobilita v prihraničnom regióne-impulz pre rozvoj trvalých vzťahov 
Dziękuję za uwagę w imieniu wszystkich uczestników projektu „Mobilność 
w przygranicznym regionie – impulsem do rozwoju trwałych kontaktów“ 

 

 



Veríme, že sa naše vzťahy budú  
aj v budúcnosti prehlbovať a upevňovať. 

Dovidenia 
Wierzymy, że nasze kontakty będą 

w przyszłości pogłębiane i wzmocniane. 
Do zobaczenia !!! 

 

 


