
Odborná zahraničná prax na Cypre 

Jedného dňa nám pani učiteľka anglického jazyka oznámila, že budeme mať možnosť 

zapojiť sa do projektu Erasmus+ a ísť na zahraničnú prax. Veľmi som sa potešila, avšak 

nebola som si istá, či sa mi podarí spraviť test, pomocou ktorého boli vybraní najlepší žiaci. 

Prišiel deň, kedy sme boli všetci v napätí a keď som videla svoje meno medzi vybranými 

žiakmi, na chvíľu som tomu nemohla uveriť. Hneď som to oznámila mame a ocovi, ktorí boli 

na mňa pyšní, že sa môžem zapojiť do tohto veľkého projektu. 

Stále sa to krátilo a nastal čas cestovania. Ešte stále sme so spolužiakmi neverili, čo sa 

práve deje. Bolo to zdĺhavé cestovanie. Keď sme dorazili na letisko Pafos na Cypre, veľmi 

som sa tešila a uvedomovala si, že spoznám a naučím sa veľa nových vecí. Najviac ma potešil 

autobus, ktorý pre nás došiel, pretože bol pre mňa netypický. Aj pán šofér bol zábavný 

a vtipný, aj keď jeho angličtina nebola veľmi dobrá.  

Dorazili sme do mesta Limassol, kde sme mali tráviť naše 2 týždne. Ako nočné mesto 

mi prišlo hneď krásne a so spolužiakmi aj zábavné pri názvoch niektorých obchodov. Naše 

ubytovanie bolo super a aj keď tam nebola televízia, stále sme sa mali ako zabaviť. Či už 

hraním kariet alebo biliardu, a aj prechádzkou do mesta. Miestni ľudia boli veľmi milí a hneď 

sme si všimli, že majú iné správanie sa k cudzincom. Ochutnali sme aj exotické ovocie zo 

stromov, ktoré samozrejme chutilo oveľa lepšie ako z obchodu.  

Z praxe som si odniesla množstvo zážitkov s našou tútorkou Laine, ktorá s nami 

okrem pracovných úloh a povinností, hrávala aj hry na rozmýšľanie a hlavne na tímovú prácu. 

Tiež som sa zlepšila v angličtine, či už v obchode, lekárni alebo reštaurácii, ale aj v odbornej, 

a aj pri dorozumievaní sa s Laine. Laine ma naučila napísať objednávky a reklamácie 

v anglickom jazyku a taktiež strihať a editovať videá a fotky. Cez voľný čas sme chodili do 

mesta alebo na pláž s našou pani učiteľkou. Navštívili sme aj rôzne pamiatky a prístav 

v Limassole. Na konci praxe sme sa už všetci tešili domov, ale na druhej strane sme boli aj 

smutní, pretože nám bolo super. So spolužiakmi sme v posledný deň pripravili krátke video 

s fotkami z našej praxe spolu so zážitkami, ktoré sme tam spolu uskutočnili. 

Ak by som mala možnosť zapojiť sa znova do projektu Erasmus+, ani chvíľu by som 

neváhala. Bola to pre mňa super skúsenosť. 
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