1. Ako by si zhodnotil program?
 Čo sa týka programu pripravovaného učiteľmi v Eschenbachu si myslím, že to
bolo naplánované dobre. Mali sme možnosť zažiť aj kultúrne podujatia, ako
napríklad návšteva kostola, múzea alebo koncentračného tábora. Taktiež sme zažili
ale aj zábavu - rekreačné podujatia ako napríklad návšteva akvaparku, čo sa mne
osobne veľmi páčilo. Mohli sme vidieť aj rôzne mestá ako Nürnberg, kde sme mali
rozchod a tam sme mali zodpovedať určité otázky o meste pripravené učiteľmi, čo
bolo podľa mňa veľmi interaktívne.
 Boli aj dni, keď sme mali aj voľný program, ktorý sme si sami vymýšľali a dni,
ktoré boli viac-menej plné, ako napríklad keď sme boli na Orave. Toto vytváralo
dobrý balans, čiže v programe boli zakompované aj veci, ktoré sme pokladali za
dôležité my ako študenti a takisto to, čo považovali za dôležité učitelia.

2. Čo sa Ti najviac páčilo?











In Eschenbach: Najviac sa mi páčilo, že nás Nemci zobrali na „Maibaumfest“ a na
nejaké kultúrne podujatie ešte, kde sme sa väčšina Slovákov stretli. Zobrali nás tiež na
túru, odkiaľ sme videli skoro celý Eschenbach. Taktiež sme videli ako sa oni zabávajú
a mali sme stále pestrý program. Bolo to naozaj super, lebo väčšinu času sme strávili
na rôznych podujatiach a akciách a nemala som ani možnosť sa nudiť. Nemci mali
medzi sebou dobré vzťahy a tak zorganizovali aj grilovačku a bolo to naozaj super. Z
akcií naplánovaných učiteľmi sa mi veľmi páčil akvapark. Niečo také mi na Slovensku
chýbalo.
In der Slowakei: Na Slovensku sa mi najviac páčilo asi vinobranie, na ktoré sme
Nemcov zobrali, pretože sa to veľmi páčilo aj im a spoločne sme sa zabavili a ukázali
im nejakú našu tradíciu. Páčilo sa mi taktiež aj na Orave, akurát v programe bolo
priveľa historických a kultúrnych vložiek.
Spolupatričnosť Nemcov a to, ako nás ihneď zaradili do kolektívu + cesta autobusom
tam bola super
Vyučovanie na nemeckom gymnáziu bolo veľmi zaujímavé
To, že bol aj výlet s prespávaním a bolo to tak zaujímavejšie a lepšie sme sa spoznali,
keď sme boli všetci spolu, nielen v rodinách po jednom.
Výlet na Orave bol skvelý, mohli sme spolu stráviť kopu času a rodičia si aspoň od
nás oddýchli
Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej - ešte som o tom nepočula a bolo to prekrásne.
Najviac sa mi páčil Slanický ostrov umenia a aj kostol bol pekný s výstavou
drevených skulptúr. Informácie o histórii priehrady boli pre mňa nové a považujem to
za zaujímavé. Páčila sa mi aj atmosféra na priehrade, ktorá bola najprv zahalená
hmlou.

3. Aká bola komunikácia s Tvojou hosťovskou rodinou?


Komunikácia s rodinou mojej Nemky bola veľmi dobrá. Rodičia boli veľmi ústretoví a
milí. Brali na mňa ohľad a keď som niečomu nerozumela, tak mi to ochotne vysvetlili.
Páčilo sa mi, že keďže sme sa celý deň nevideli, lebo sme mali program, tak sme vždy
aspoň spoločne povečerali.




Úplne super, jeho rodičia boli veľmi zlatí. Aj mi rozumeli, keď som sa snažila niečo
po nemecky povedať, čo bolo fajn.
V angličtine, ale miestami aj v nemčine. 

4. Si v kontakte s Tvojím nemeckým partnerom/ partnerkou?





Áno, po tom ako odišli, sme si v krátkosti písali, že si budeme chýbať a že budeme
mať na tento pobyt pekné spomienky a keby som ja náhodou zavítala do Eschenbachu
alebo ona na Slovensko, tak sa budeme kontaktovať. Raz za čas by som jej chcela
napísať, ako sa má a tak. Som v kontakte ale aj s inými z pobytu. Ja im píšem po
nemecky a oni mne po anglicky a tým pádom si ja zlepšujem nemčinu a oni
angličtinu.
Hej z času načas si napíšeme, ale tak cez sociálne siete sme všetci v kontakte.
Plánoval mi poslať darček, ale zatiaľ mi neprišiel.

5. Odporučil/a by si tento výmenný pobyt ďalej?


Samozrejme. Tento výmenný pobyt sa mi veľmi páčil a určite by som ho vrelo
odporučila ďalej. Bol to môj prvý výmenný pobyt a už teraz viem, že určite nie
posledný. Ak bude možnosť ísť aj ďalší rok, tak sa určite prihlásim. (Ak sa da už
teraz, tak by som si rada rezervovala miesto ;)
Odporučila by som ho preto, lebo to bol naozaj nezabudnuteľný zážitok. Určite to
závisí aj od toho, akého partnera vám pridelia, ale ja som mala naozaj šťastie. Je to
super. lebo spoznáme nových ľudí z inej zeme a môžeme mať kontakt aj v zahraničí.
Zažila som, ako sa žije v Nemecku a môžem to porovnať so Slovenskom a možno si
zvážiť, že či ostať tu alebo má zmysel sa tie jazyky učiť. Možno mi to pomôže aj na
úlohy z nemčiny ;)

6. Tvoje návrhy pre ďalšie výmenné pobyty:





Myslím si, že celkovo to bolo veľmi dobre naplánované a je super, že naša škola má
takú dlhodobú spoluprácu s touto školou a že túto možnosť ponúka svojim študentom.
Do budúcnosti by som možno odporúčala cestu vlakom ako absolvovali aj Nemci,
bolo by to možno efektívnejšie, aj keď si myslím, že autobusom to je pohodlnejšie v
rámci logistiky. Celkovo pobyt hodnotím naozaj super a veľmi by som bola rada, keby
som mohla zúčastniť aj o rok :).
Podľa mňa to bolo takto výborné.
Určite áno, odniesla som si z tejto výmeny krásne spomienky, spoznala nových ľudí a
nadobudla sebavedomie hovoriť v cudzom jazyku.

