Meno:

Tomáš

Priezvisko:

Harčár

Vek:

18 rokov

Škola:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov

Certifikáty:

Goethe-Zertifikat C1 získaný na Jazykovej škole, ktorým si
nahradil maturitnú skúšku z NEJ
Na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov je momentálne
v prípravnom ročníku na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

Štipendium
Goetheho-inštitútu:

2012

Mesto:

Dresden / Drážďany



Pocity pred cestou do Nemecka:

-

Pred cestou som mal veľmi zmiešané pocity. Na jednej strane som bol rád, že
navštívim po prvý raz Nemecko, no na druhej strane som nevedel, čo ma tam
čaká.



Prvé pocity v Drážďanoch:

-

Prvé pocity som mal, až keď som si uvedomil, že som naozaj tam. Najkrajší z
prvých momentov bola jazda v električke, ktorá išla priamo cez historické
centrum a ja som sa mohol kochať výhľadom na veľké historické budovy.



Pocity po zabývaní sa v Drážďanoch:

-

Každý mi hovoril, že ten prvý deň bude najťažší a
veru bol, ale keď sa už začal týždeň s
vyučovaním, všetko bolo inak. Pomaly som
spoznával mesto každodennými prechádzkami
po „Neustadt-e“ a „Altstadt-e“ /... po novom
a starom meste/



Prekvapilo Ťa v Drážďanoch niečo
/pozitívne, príp. negatívne/:

- Pred pobytom som si myslel, že Drážďany ako
mesto bývalého východného Nemecka budú na úrovni
našich miest, ale bol som veľmi rád, že neboli. Sú oveľa krajšie, ako som si ich
predstavoval. Negatívne prekvapenia som nezažil.



Pocity po návrate domov:

- Keď som sa vrátil domov, mal som problém opäť hovoriť po slovensky. V Nemecku
som bol síce len dva týždne, no s nemčinou som sa doslova zžil. Doma som si asi
týždeň opäť na Slovensko zvykal. Už som nevidel ľudí v električke čítať knihy, chodiť
stále na bicykli a nepočul som už nemecký jazyk.


Spolužiaci v kurze:

- V mojom kurze C1 sa stretli ľudia z mnohých
kultúr a kontinentov. Hlavne ľudia z Európy,
Ruska, no aj z Japonska, Mexika či Kanady.


Atmosféra v kurze:

- Počas vyučovania bola atmosféra vynikajúca, hlavne vďaka našej učiteľke Sofii
Peters, ktorá nám hodiny robila zaujímavejšími pesničkami, hrami a konverzáciou na
rôzne témy.


Atmosféra v Goetheho-inštitúte, resp. v Drážďanoch vôbec:

- V GI boli všetci pracovníci veľmi ochotní. Počas poobedňajších exkurzií sme mali
vždy šťastie na veľmi milú sprievodkyňu, ktorá nám vysvetlila históriu s úsmevom na
tvári a dodala vždy nejaký príbeh k rôznym pamiatkam. Ľudia v uliciach Drážďan boli
taktiež ochotní pomôcť, keď som hľadal napr. nejakú -budovu, či zastávku.
Čo si videl, resp. navštívil počas pobytu?
- Počas pobytu som stihol prejsť Drážďany, no
určite som nevidel všetko. Najviac ma zaujal
Zwinger a Semperova opera, ale aj
Frauenkirche. Okrem Drážďan som navštívil aj
neďaleký Meissen, kde sme si mohli prezrieť
výrobu porcelánu. Posledný víkend som si
spravil výlet aj do hlavného mesta Nemecka, do
Berlína. Tam som si najviac užil pohľad na veľkolepú Brandenburskú bránu.

 Odporučil by si návštevu Drážďan?
Veľmi rád by som sa sám do hlavného mesta Saska vrátil a určite by som ho odporučil
aj svojim známym, pretože Drážďany na mňa pôsobili ako malé útulné mesto napriek
tomu, že je to mesto s takmer 530.000 obyvateľmi.



Čo Ti štipendijný pobyt priniesol osobne a jazykovo?

-

Počas svojho pobytu som sa naučil rozmýšľať po nemecky, začal som viac čítať
knihy nemeckých autorov, no osobne ma tento pobyt určite taktiež trochu zmenil.
Som rád, že som mal možnosť navštíviť Nemecko a práve Drážďany.

