
Organisation, Information 6 25,00% 18 75%

Cooperation of the project team of teachers 16 67,00% 8 34,00%

Involvement of students 12 50% 11 45,80% 1 4,20%

Contribution of C1 aktivity in the field  of 

foreign languages 9 37,50% 14 58,00% 1 4,20%

Contribution of C11 aktivity in the field- 

stundent´s cooperation and mutual 11 45,80% 12 50,00% 1 4,20%

Interest in activities of this kind inthe future 20 83,30% 4 16,70%

overall impression 16 67,00% 8 34,00%

the students 17 70,80% 7 29,20%

the teachers 17 70,80% 6 25,00% 1 4,20%

Workshop with the partners students 14 58,00% 10 37,50%

The Day of languages 20 83,30% 3 12,50% 1 4,20%

Partner school HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschafliche Berufe)

Programme (evaluate the programme you participated in, cross out activities you did not participate in)
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National Stud farm 3 60% 2 40%

Topoľčianky castle 2 100,00%

Topoľčianky Winery 1 50,00% 1 50

Slovak dinner - dsiplay of Slovak folklore 16 100,00%

Hronský Beňadik - basilica 6 50% 6 50%

Tekovská kúria - tasting of Slovak cuisine 5 42% 7 58%

Additional feedback/other 

activities/impressions

Myslím že sme si tento projekt užili, bolo veľa zábavy, pekný program bol vymyslený.  

Pekný nápad a aj zorganizovanie.  Dobré je, že sme v projekte zapojení ako trieda.                                                                                                                                   

Celú aktivitu C1 hodnotím veľmi pozitívne. Spoznali sme sa s mnohými ľuďmi, získali nové 

zážitky.                                                                                                                                                       

Komunikácia je v jazyku veľmi dôležitá, určite som sa niečo znova naučila, pretože je to iné 

ako komunikácia s učiteľom.                                                                                                                              

Príjemný oddych počas školy, kedy sme sa aj my počas zábavy niečo naučili.                                                                          

Dobrá skúsenosť, zaujímavejšia forma ako v škole na hodine.                                                              

Myslím si, že sa podujatie vydarilo.                                                                                                                      

Som rada, že som zapojená v tomto projekte. Mrzí ma, že som sa nemohla zúčastniť 

všetkých aktivít. Strávený čas nimi  bol veľmi príjemný.                                                                                  

I Really enjoyed our free time.We had some fun.                                                                                                 

I like these projects. I hope, our school weill have more projekts like this. I have learned 

how to speak English quickly.                                                                                                                                                            

Students were very good in English. There were friendly.                                                                               

Celkovo sa mi tento projekt veľmi páčil a rada by som sa ho v budúcnosti zúčastnila znova. 

Veľmi sa mi páčil program a celkový prístup našich profesorov, ktorí ho nápadito pripravili.                                                                                                                                                                 

Vytvorili sme nové priateľstvá a aj po projekte sme ostali spolu v kontakte. Tešíme sa na 

najbližšie stretnutie.                                                                                                                                            

Pani učiteľky boli skvelé. Páčilo sa mi ich nadšenie, keď tu boli a bolo vidno, že  si to tu 

naozaj užívajú, či už s nami, s Vami alebo so žiakmi.                                                                                          

Bolo by úžasné, keby bolo na našom gymnáziu viac takýchto projektov. Úžasná skúsenosť a 

krásne nové priateľstvá.                                                                                                                                                                 


