
Dňa 12. októbra 2015 ráno o 8:00 sme odcestovali na výmenný pobyt do našej partnerskej 

školy Geschwister-Scholl-Gymnasium v meste Sangerhausen, ktoré sa nachádza 

v spolkovej republike Sasko – Anhaltsko/Sachsen-Anhalt v Nemecku a viac ako 700 

kilometrov od Trnavy. 

Mali sme pred sebou dlhú cestu s kratšími i dlhšími prestávkami.  Do cieľa sme dorazili 

o 20:30. 

Utorok doobeda sme strávili na gymnáziu, kde sme mali prehliadku školy s možnosťou 

hospitovania na jednotlivých vyučovacích hodinách. Potom nasledovali športové zápolenia 

medzi žiakmi v telocvični. Naobedovali sme sa v školskej jedálni a poobede nasledovala 

prehliadka mesta Sangerhausen,  ktorú pre našich žiakov pripravili nemeckí žiaci. 

Pôvodne sme mali v stredu zavítať do neďalekého Parku dobrodružstiev/Abenteuerpark 

Belantis, ale tento plán nám zmarilo počasie formou snehovej nádielky. Samozrejme mali pre 

nás nemeckí priatelia pripravený náhradný program. Vybrali sme sa do mestečka Bad 

Sachsa (spolková krajina Dolné Sasko/Niedersachsen) a navštívili sme „Zážitkové kúpalisko 

a prázdninový svet“/Erlebnisbad und Ferienwelt, kde sme mohli podľa výberu kúpať sa alebo 

korčuľovať sa. 

Cestou späť sme sa zastavili v mestečku Nordhausen, ktoré patrí do spolkovej krajiny 

Durínsko/Thüringen. 

Vo štvrtok sme navštívili Lipsko (Leipzig), ktoré je najväčším mestom spolkovej krajiny 

Sasko/Sachsen. Cieľom tejto návštevy bola prehliadka Múzea nemeckých dejín (Museum 

der deutschen Geschichte).  Okrem iného sme videli renesančnú Starú radnicu (Altes 

Rathaus), kostol sv. Tomáša (Thomaskirche), kde pôsobil Johann Sebastian Bach a viedol 

svetoznámy chlapčenský spevácky zbor (Thomanerchor). 

V piatok, 16. októbra o 8:00 nás nemeckí priatelia vyprevadili až k autobusu, rozlúčili sme sa 

a vydali na „dlhú“ cestu do Trnavy. So zážitkami, spomienkami, novými priateľstvami 

a hlavne novými skúsenosťami.  

Cieľom týchto výmenných pobytov je spoznávanie kultúr, zvykov, tradícií a zdokonaľovanie 

sa v komunikácii v nemeckom jazyku, ktorý je jedným z európskych jazykov. V podobnom 

duchu sa znova stretneme s našimi partnermi budúci rok u nás doma v Trnave. 

Zároveň ďakujeme aj rodičom nemeckých priateľov, že našim žiakom prechodne zabezpečili 

teplo domova a spríjemnili ich pobyt v Nemecku. 

 

Fotky z výmenného pobytu sa nachádzajú v časti Fotoalbum. 

 

 

 

 

 

 

 

        Adriana Czakóová 

        vyučujúca nemeckého jazyka 

 


