
FIT(S) v Súkromnej SOŠ Pro scholaris

V dňoch 13. až 19 januára 2018
sa v Súkromnej strednej od-
bornej škole Pro scholaris na
Jarnej ulici v Žiline uskutoč-
nila mobilita v rámci medzi-
národnéhoprojektuErasmus+.
Program FITS (Facilitatin-

gInclusionThroughSports)
podporuje sociálnu inklúziu
prostredníctvom športov.
Našimi partnermi sú dve

školy, s ktorými sme vminu-
losti spolupracovali v projek-
toch Comenius a Erasmus+.
Ide o bulharskú školu Profesi-
onalna Technicheska Gimna-
zyija „N. Y. Vaptsarov“ z mesta
Vraca, koordinátorom sa stal
Zespól Szkól Ogólnoksztalca-

cych z poľského mesta Nidzi-
ca.
My, žiaci, ale aj učitelia, sme

si spoločne užili týždeň plný
rôznych športových aktivít.
Musím uznať, že táto mobi-

lita bola najlepšia zo všetkých,
na ktorých som sa mohla do-
teraz zúčastniť.
Dozvedeli sme sa zaujíma-

vosti o Poľsku a Bulharsku
a naopak,myzoSlovenska sme
sa snažili čo najlepšie odpre-
zentovať náš kraj a Súkromnú
SOŠ Pro scholaris.
Nikto sa nesťažoval, že musí

byť v nedeľu v škole, teambu-
ildingové aktivity absolvovali
všetci s úsmevom na tvári. Po-

liaci aj Bulhari sú mimoriadne
súťaživí, takže už v prvý deň
bolo jasné, že tento týždeň ne-
bude nuda. Padli sme si do oka
a vytvorili skvelý kolektív.
Mnohí z nás sa priznali, že

nikdy neboli na hokejovom
zápase. Stretnutie žilinských
vlkov s Popradom sme si preto
poriadne užili.
Druhý deň mobility väčšine

slovenských animátorov chý-
bal hlas, pretože po vysvetľo-
vaní pravidiel aktivít a po
skandovaní na hokeji sme oň
prišli.
Spoločne sme si teda zahrali

floorball. Bulhari proti Slová-
kom, Slováci proti Poliakom

a Bulhari proti Poliakom. S ra-
dosťou môžem napísať, že Slo-
váci excelovali a vyhrali sme
každý zápas.
Streda bola oddychová. Sko-

čili sme si do Trenčína na vý-
let, kde sme navštívili Tren-
čiansky hrad. Všetci sa tešili
najmä na stretnutie s hokejis-
tami Dukla Trenčín na Zim-
nom štadióne Pavla Demitru.
Beseda s nimi bola ohromným
zážitkom.
Každý sa tešil na štvrtok. Bol

to deň, keď sme poslednýkrát
hrali floorball. Rozhodlo o naj-
lepšom floorballovom tíme.
17:2, to bol výsledok zápasu
Slovensko – Bulharsko. Medzi

najlepších hráčov patril Matej
Polkoráb a Milan Hrebeňák.
Chlapci strelili najviac gólov za
celúmobilitu.
Samozrejme, že pre našich

rovesníkov zo zahraničia sme
vytvorili aj program v hosťov-
ských rodinách. Zahrali sme si
bowling, zorganizovali spo-
ločné posedenia a tanečky.
Jednou z najlepších aktivít
bola súkromná párty od spo-
ločnosti Jungle Heads.
Vmene všetkých erasmákov

ďakujem, že sa môžeme zú-
častňovať na podobných pro-
jektoch. Vďaka nim si nielen
zlepšíme angličtinu a nájdeme
nových kamarátov z iných
krajín, ale môžeme vycestovať
a spoznávať svet.
Špeciálne by sme sa chceli

poďakovať manažmentu a ho-
kejistom Dukly Trenčín za vy-
nikajúco pripravenú exkurziu
a besedu na Zimnom štadióne
Pavla Demitru v Trenčíne.
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