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  Všetko sa to začalo, keď k nám pani učiteľka povedala, že máme možnosť ísť na stáž do Českej repub-

liky. Bol som veľmi rád za túto možnosť. Bolo potrebné absolvovať testy kde z anglického jazyka a z od-

borných predmetov a taktiež kvíz o Českej republike. Dostali sme tiež za úlohu pripraviť prezentácie 

o meste a firme, kde sa mala stáž konať. Po absolvovaní tohto výberového konania sa vybraní študenti 

stretli spolu s rodičmi s koordinátorkou projektu na rodičovskom združení. 

  Naša stáž sa začala v sobotu ráno o štvrtej. Vlakom sme cestovali do Košíc a odtiaľ priamo do Ostravy. 

Cesta bola v poriadku a príjemná, vo vlaku sme sa cítili dobre a zabávali sa. 

   Keď sme sa konečne dostali do mesta Štramberk, bol som uchvátený. Mesto je krásne, staré a všade 

sa dalo niečo vidieť, aj keď bolo vždy treba vyšľapať riadny kopec. Keď sme zbadali hotel, boli sme milo 

prekvapení, keďže sme čakali niečo oveľa horšie. Hotel bol pekný, bola to taká malá drevenička a veľmi 

krásna izba, kde bolo všetko, čo sme potrebovali. Tak isto aj personál bol veľmi príjemný a varili veľmi 

chutne. Každý z nás si veľmi obľúbil raňajky, kde sme mali švédske stoly. Ráno pred nástupom do firmy 

Tatra, kde sme mali pracovať dva týždne, bolo trocha stresujúce, ale všetko sme zvládli a vybrali sa na 

zastávku a autobusom do mesta Kopřivnice, kde firma sídli. Cestou tam sme sa rozprávali čo nás tam 

asi bude čakať, ako nás budú testovať, ale nakoniec to bolo veľmi príjemné. Všetko nám ukázali, všetko 

nám bolo poskytnuté a ľudia vo firme boli veľmi príjemní a ochotní. Veľa som sa dozvedel o živote 

v Českej republike a hlavne o práci, ktorú sme vykonávali. Zapájali sme sa do všetkých pracovných čin-

ností, čo sa mi veľmi páčilo, lebo som nadobudol veľa nových skúseností v práci v mojom študijnom 

odbore. Po práci, keď sme mali voľno, sme zašli na nákup a kúpili si niečo chutné pod zub. Potom sme 

relaxovali na izbe a niektorí si aj zdriemli. Večer sme zašli na pizzu, alebo kofolu, alebo sme sa len tak 

túlali mestom. Počas víkendu sme navštívili múzeum v meste, kde sme videli napríklad aj maľby, ktoré 

boli použité aj v Jurskom parku. Tak isto sme stihli navštíviť aj technické múzeum v Kopřivniciach. To 

bol naozaj super zážitok vidieť všetky tie staré autá bolo niečo nezabudnuteľné. Nevedeli sme čo fotiť 

skôr a preto sme nafotili množstvo záberov. Celý ďalší pracovný týždeň bol veľmi príjemný . Čas nám 

v práci zaneprázdneným veľmi rýchlo plynul. 

  Deň, keď sme museli odísť bol smutný, že sa už všetko končí, ale zároveň sme sa aj tešili domov k ro-

dine. Všetky tie raňajky, večere, zážitky z práce a sranda ktorá nás celou stážou sprevádzala bola nená-

vratne preč a zostala len v krásnych spomienkach. Ráno sme nastúpili do auta, ktoré nás odviezlo na 

železničnú stanicu a šli sme smer Ostrava. Tam sme nastúpili na ďalší vlak, ktorý nás odviezol až do 

Košíc. Tak ako cesta tam, aj cesta naspäť bola veľmi príjemná. Ani sme sa nenazdali a už sme boli v Ko-

šiciach, kde sme prestúpili na vlak do Michaloviec. Na stanici nás už čakala rodina a prišlo vrúcne priví-

tanie. Všetci sme sa rozlúči a odišli. 

 Celá táto stáž bola pre mňa veľmi prínosná, bol to skvelý zážitok a skúsenosť, nielen pracovná, ale aj 

životná.  Som rád, že som bol vybraný práve ja a mohol sa jej zúčastniť. Určite by som neváhal a šiel 

znova, taktiež to vrelo odporúčam všetkým študentom našej školy – skúste, neoľutujete!  
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