
Erasmus 

(Reportáž) 

 

Mnohí sa možno pýtate, čo je Erasmus, preto vám veľmi rád odpoviem. Je to študijný program vhodný 

pre deti, tínedžerov či dospelých. Žiaci sa stretnú so žiakmi z iných škôl a počas celého trvania Erasmu 

sa snažia vyriešiť zadaný projekt a dotiahnuť ho k dokonalosti. Medzi sebou sa dorozumievajú hlavne 

anglicky a počas voľného času zdieľajú spoločné zážitky. Projekt Erasmus sa snaží predovšetkým 

o sebarozvoj a rozvíjanie tímového ducha. 

Začiatok nášho Erasmu si však nikto nevedel predstaviť z dôvodu, že sme mali cestovať vlakom - 10 

hodín. Napriek všetkému, bol to skvelý zážitok a po dlhej ceste sme sa ocitli v Miláne. Metrom sme sa 

odviezli do centra a prešli si významné pamiatky. Taktiež sme dostali rozchod, aby sme mohli mesto 

preskúmať na vlastnú päsť. Musím uznať, že Milánu sa nehovorí len tak pre nič za nič mesto módy. 

Každý sa tam snažil vyobliekať, ako sa len dalo a jediné, čo ich obmedzovalo, bolo všadeprítomné 

teplo a dusno.  

Po prehliadke Milána sme sa ponáhľali na vlak. Keďže všetko vyšlo tak, ako malo, po príchode do 

Ivrey sme ihneď vyrazili na hotel. Tam na nás čakalo pohodlné ubytovanie v dvojlôžkových izbách. 

Ani sme sa nenazdali a zrazu sa zotmelo, takže sme išli preskúmať okolie a našli hromadu 

zaujímavých vecí. Počas prechádzky sme si povedali, že by bolo fajn ochutnať miestnu kuchyňu, tak 

sme sa rozhodli navštíviť najlepšie hodnotenú reštauráciu. Musím uznať, že som jedol asi najlepšiu 

pizzu na svete.  

Pondelkové ráno sme začali skorými raňajkami, následne odchodom na autobus a smer Agenda Ivrea 

Meeting. Na začiatku sme sa rozdelili do dvoch skupín – do dokumentárnej a technologickej. Jeden 

tím mal spojazdniť hodinky, ktoré boli náplňou projektu a druhý zdokumentovať celý postup. Hodinky 

mali ukazovať rôzne vopred zvolené životné funkcie. V škole sme boli až do 18.00 kvôli dorábaniu 

restov a vytvoreniu propagačného videa. 

Utorkové  ráno sa začalo ... raňajkami. Po príchode do školy sme sa ihneď vrhli do spracovania 

reportáže a robenia interviews. Okolo 17.00 bolo video hotové, no stále sme mali pocit, že mu niečo 

chýba. Deň sme zakončili prechádzkou a preskúmaním nových častí Ivrey. 

Stredajšie ráno sa taktiež nelíšilo od ostatných. Dorobili sme posledné úpravy videa a pomáhali 

technologickej skupine. Po skúšobnej prezentácii a ukázaní projektu sme skončili skôr a po výdatnom 

obete vysadli na bicykle. Videli sme nádherné časti mesta a užili si výhľady, ktoré len tak kdekoľvek 

neuvidíte.  

Štvrtok sa začal, čakala nás menšia túra. Boli sme si obzrieť zámok a hrad v Ivrey a navštívili rodinnú 

reštauráciu. Náš pobyt sa pomaly, ale isto blížil ku koncu.  

Piatok bol dňom prezentovania, do ktorého sme sa zapojili vlastnými názormi, kritikou, čo by sa dalo 

zlepšiť. Po rozlúčke s domácimi a chorvátskymi účastníkmi Erasmu sme sa rozhodli ísť na poslednú 

pizzu a zmrzlinu. Vybrali sme sa na vlak do Milána a užili si v tomto meste posledné pekné chvíle. 

Nasledoval odchod vlakom smer Viedeň.  Tu sme si do noci rozprávali rôzne zážitky a príhody. 



Keď sme dorazili na Slovensko, nevedel som si prestať všímať tie veľké rozdiely medzi ním 

a Talianskom. Po srdcervúcom rozpade nášho tímu sa každý vydal svojou vlastnou cestou plný 

spomienok a zážitkov na celý život. 

Ďakujem, že sme mohli byť súčasťou Erasmu! 
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