Výmenný pobyt - Madrid 2018

V dňoch 27.9. - 4.10 sme sa zúčastnili výmenného pobytu v hlavnom meste Španielska, Madride.
Naša cesta začala na letisku vo Viedni, odkiaľ sme leteli približne dve a pol hodiny na letisko
Madrid-Barajas. Tam nás čakalo privítanie od našich nových španielskych spolužiakov z Colegio de
Santa María Micaela. Cestu v autobuse do Madridu sme si skrátili zoznamovaním sa. Po príchode ku
škole sme sa rozdelili a spoločne sme odišli do hosťovských rodín. Dorozumievanie bolo spočiatku
veľmi náročné, ale po prekonaní trémy a jazykovej bariéry bolo všetko omnoho jednoduchšie. Deň
sme zakončili na promenáde Madrid Río prechádzkou popri rieke Manzanares.
Prvý deň sme začali návštevou školy a neskôr sme sa premiestnili metrom do Palacio Real
v centre mesta. Naša posledná zastávka bola prehliadka futbalového štadiónu Santiago Bernabéu, kde
sídli futbalový tím Real Madrid. Sobotu a nedeľu sme strávili v rodinách. V pondelok sme navštívili
bývalé hlavné mesto Španielska, Toledo, prezreli sme si najkrajšie pamiatky a vypočuli rozmanitú
históriu mesta.

Na daľší deň sme sa vybrali vlakom do nedaľekej dedinky, kde sídli Monasterio del Escorial,
bývalá residencia kráľa Španielska. Deň sme zakončili výletom do centra mesta v okolí Puerta del
Sol. V stredu nás čakala prehliadka v Museo del Prado, kde sme mohli obdivovať neznáme aj známe
obrazy, ako napríklad obrazy od Francisca Goyu a Diega Rodriguéza de Silvu y Velázqueza. Po
námáhavom dni sme si išli oddýchnuť do parku Retiro. Večer sme sa spolu rozlúčili a spomínali na
naše spoločné zážitky pri dobrom jedle a v príjemnej spoločnosti.
Vo štvrtok sme sa rozlúčili s hosťovskými rodinami a nakoniec sme odišli na letisko, odkiaľ
sme prileteli do Viedne a nakoniec odviezli autobusom do Bratislavy.
Výmenný pobyt bol pre mňa neopakovateľným zážitkom. Veľa som videla a spoznala, naučila
som sa lepšie komunikovať po španielsky a odniesla som si so sebou veľa nových informácií. Určite
by som si to v budúcich rokoch zopakovala.
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