
Willkommen in Senec! 
Takto budeme vítať o niekoľko dní partnerov z Amerlinggymnázia z Viedne pred budovou nášho 
gymnázia. Prídu nás navštíviť na celých 12 dní!!! 

Pracujeme spolu na projekte Európskej komisie Comenius. Už sa veľmi tešíme, ako spolu navštívime 
a zdokumentujeme  miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku, ktoré sú témou 
nášho projektu (www.weltkulturerbestaetten.eu). 

Rakúskym partnerom ukážeme nielen naše mesto a región, navštívime spolu Modru, hrad Červený 
Kameň, kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice, Kežmarku, Levoče, Bardejova, Bratislavy. 

Keď uvidíte v škole  alebo v meste skupinu asi 50 ľudí, ktorí majú približne 16 rokov, komunikujú 
nemecky a majú v rukách „Mappen“, čiže zväzok materiálov a pracovných listov, určite sa zastavte 
a podiskutujte s nimi. Môžete si pokonverzovať  v nemčine a dozviete sa od expertov o miestach 
svetového kultúrneho dedičstva. 

A ktoré miesta Slovenska patria do zoznamu UNESCO si môžete prečítať v našom bohatom 
programe, ktorý nás čaká od 8. septembra 2014. 
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Pre septimu nášho gymnázia začína pravý školský rok až dnešným dňom -  22. septembrom 
2014.  Od 8. septembra do 19. septembra sme na pôde našej školy a našej krajiny hosťovali v rámci 
prebiehajúceho bilaterálneho Comenius projektu našu partnerskú triedu z Amerlinggymnázia 
z Viedne. Hlavnou časťou tohto dvojročného projektu boli  12-dňové výmenné návštevy v oboch 
krajinách. 
V piatok sme poslednýkrát zamávali a rozlúčili sa s našimi rakúskymi priateľmi. Nedá sa povedať, že 
by nás neobjal splín a nemali sme zimomriavky z posledného zbohom. Ale každý príbeh sa raz musí 
skončiť a my sme radi, že ten náš sa skončil šťastne. 

Tak ako sme počas návštevy Rakúska minulý školský rok v priebehu  skoro dvoch týždňov spolu 
prebádali krásy rakúskych pamiatok svetového dedičstva UNESCO,  po pár mesiacoch sme sa tento 
september kochali čarom  miest zapísaných na zoznam pamiatok UNESCO na Slovensku. V prílohe si 
môžete prečítať program výmennej návštevy, ktorý sme bez akýchkoľvek zmien absolvovali.  Ťažko 
povedať, čo bolo pre nás vzácnejšie –  objavovať tajomno cudziny alebo spoznať rodnú vlasť. Skvelé 
bolo, že sme mali obe možnosti. 

Okrem videných krás sme sa zdokonalili v konverzovaní v nemeckom jazyku, spoznali sme myslenie 
a mentalitu mladých ľudí iného národa. Medzi mnohými z nás sa vytvorili multikultúrne priateľstvá, 
ktoré možno vydržia celý život. Ako trieda sme sa lepšie spoznali a utužili ako kolektív. Naše pani 
profesorky – p.p. Nemečková, p.p. Pazderová, p.p. Durayová, p.p. Balúchová boli pre nás nielen 
pedagogickým dozorom, ale aj náhradnými mamami, ktoré v sebe mali lásku, pochopenie, empatiu a 
trpezlivosť. Ďakujeme im za každú chvíľu, ktorá bola aj vďaka nim neobyčajná a  teraz je vzácnou 
spomienkou. A možno raz bude historkou pre vnúčatá... 

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká ďalšia práca na Projekte, rešeršovanie materiálov, 
aktualizovanie webovej stránky Projektu a najdôležitejšia činnosť - výber fotodokumentácie na 
záverečný produkt projektu, ktorým bude viacjazyčný kalendár. Náš spoločný kalendár by sme radi 
predstavili verejnosti vo februári 2015. 

Zuzana Lenártová, septima 
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne 
názor autora a Komisia ani Národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií 
obsiahnutých v tomto dokumente. 

 


