
Jedno skoré jesenné ráno sa posádka z pezinskej školy Jána Kupeckého vybrala na výlet. A nie hocijaký. 

Za hranice všedných dní, konkrétne za hranice Slovenska do susedného Česka. Štvrtáci, spolu s pani 

učiteľkami, dovolím si tvrdiť, že obetavými 

a odvážnymi. Smer Mladá Boleslav. Naše družobné 

mesto, s ktorým sa už roky udržiavajú dobré vzťahy. 

A to veru nie len také oficiálne, ale skutočne 

priateľské, spojené s návštevami, písaním listov 

a výmennými krátkymi pobytmi. Autobus prešiel 

s malými občerstvovacími zastávkami diaľnicu 

a približne 50 km za hlavným mestom našich susedov 

vošiel do krásneho mestečka Mladá Boleslav. A čo 

všetko tam videli a zažili, povedali samy, keď si to 

v hlavičkách všetko utriedili.  

   

Čo vás napadlo, keď vám pani učiteľka povedala, že pôjdete do Mladej 

Boleslavy? 
-tešíme sa na našich kamarátov, na nové zážitky 

-že to bude dlhá cesta  

- že nám potom bude smutno, lebo tam budeme iba dva dni 

-naučíme sa lepšie po česky 

Ako vás privítali kamaráti v Mladej Boleslavy? 
-čakali nás pri škole, kričali, hučali, pišťali a keď sa otvorili dvere autobusu, rozbehli sa za nami 

Čo ste navštívili ako prvé v MB? 
-boli sme v múzeu automobilov, boli tam starodávne autá, malé motorečky aj záchody 

-večer sme boli na prechádzke v meste, videli sme farebné fontány, kostolnú vežu a ľudí na prechádzke 

Čo sa vám najviac páčilo na nočnej prechádzke? 
-všetko, ale najviac sme sa tešili, že pôjdeme už spať 

Rozumeli ste českým kamarátom a oni rozumeli vám? 
-my sme im rozumeli, ale oni nám nie veľmi rozumeli, preto sme im vysvetľovali to, čo sme im chceli 

povedať 



Čo dobré vám uvarili pani kuchárky?  
-perkelt s haluškami, cestoviny, ale naše pani kuchárky varia lepšie 

Čo ste jedli také špeciálne české? /myslela som povidlové buchty, vepřo, knedlo..../ 

-áno, kapustu, knedlu a mäsko sme mali 

Kde ste ešte boli okrem múzea? 
-boli sme v IQ landii v Liberci, boli tam rôzne pokusy, aj na 

pražskom hrade, aj na Karlovom moste, aj Orloj sme videli, 

tam sme si kupovali aj trdelníky 

Akú správu pošlete vašim kamarátom a pani 

učiteľkám, ako vašu spätnú väzbu na pobyt 

v MB? 
-že nám tam bolo dobre, že nám pripravili skvelý program 

-odkazujeme im, nech sa sem presťahujú 

Povedzte mi jednou vetou niečo o výlete v MB 
-išli sme autobusom 

-bolo tam krásne, Česko je fakt krásna krajina, ale nemajú Vysoké Tatry 

Čo hovoríte na metro v Prahe? 
-bola tam tma a išlo to veľmi rýchlo 

-zaujímalo ma, ako je možné, že je tam také množstvo vlakov a ako ich tam dostali 

Deti, spontánne a úprimné. Netešili sa na dlhú cestu. Únavu z cesty  im podľa ich slov vyvážili  zážitky, 

návšteva  múzea škodovky, IQ landia, Liberec, farebné fontány, veža, Praha,orloj, kamaráti. Chceli by 

tam ísť znova, lebo to bolo všetko fajn, majú tam kamarátov a sa im tam páčilo. Páčili sa im aj 

mladoboleslavské pani učiteľky, ale tie svoje by nevymenili za nič na svete. Posielajú veľké ĎAKUJEME. 

 

 


