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15.11.2021 pondelok 

 Prvý den na škole sem sa zoznamovali s BOZP. Dalej sme si spolu s 

riaditelom školy prezreli  objekty školy, dalej nám priradili izby na 

internáte. 

 Na prvej hodine sme zoznamili s meroacou technikou. Merali sme 

napatie na roznych typoch baterii.  

 

 

 Na druhej hodine sme si skusali simulacie v pc programe (zapojenie el 

obvodu) 

 Na dalšej hodine nam zahranični študenti ukázali jako u nich 

prebieha klasicka vyučovacia hodina ( jako u nich 

prebieha skušanie študentov a dalej jako prebieha kde pokračuju v 

dalšom učive. 



16.11.2021 utorok  

Druhý den sme sa zoznamili s majstrami na odbornom výcviku ktorí nám 

ukázali priestory odborneho výcviku. Ukázali nam kde budeme mat 

šatne aby sme sa mohli prezliect do pracovnych odevov a ist hned za 

svojimi majstrami. 

 

 

 

Prezlečení a pripravení sme mohli nastúpiť do dielní za majstrami. 

Ja spolu s mojou skupinou a majstrom Panom suchánkom sme menili 

kolesá na dodávke. 

Dalej sme menili tesnenie na tej istej dodávke na nádrži na ad-blue ktore 

už netesnilo. 



17.11.2021 streda 

 V stredu sme mali exkurziu do národného technickeho múzea v Prahe. 

 Cestovali sme vlakom a prvý krat aj metrom, kde  sme sa ocitli v múzeu dohodli sme  

sa na čase kedy sa uvidime při vchode.  

 

 

 

 Hned jako prve sme zbadali historicke fotoaparátym dalekohlady a ine menšie věci. 

 Prešli sme do velkej miestonti ktora mala po obvode poschodia a vs strede viseli  

lietadla z hora. 

 Na prízemii boli historické autá, na 2. poschodi sa nachadzali historicke motocykle a  

vyššie boli historické bicykle. 



18.11.2021 štvrtok  

 Vo štvrtok sme pokračovali v odbornom výcviku ( samozrejme už 

prezutí a prezlečení)  nás pan majster aj s jeho študentmi učili 

prezúvať a vyvažovať kolesá na osobné vozidlo. 

 Najskor sa majster pozeral a uistil že jeho študenti všetko robia 

správne. 

 

 

 Následne na to nás nechal aby sme to robili sami pod dohladom jeho 

študentov.  

 Potom kdd si to všetci vyskušali, sme išli demontovať kolesa na 

osobnom aute a skotntrolovať v akom stave sú brzdove platničky, 

strunky a kotúče. 



19.11.2021 Piatok  

 V piatok sme mali na programe exkurziu do mesta Mladá Boleslav do 

múzea  

Škoda. 

 Hned při príchode nás privítala Pani sprievodkyňa, ktorá nám hned 

podala  

zariadenia aj so slúchadlami aby sme sa dobře počuli. 

 

 

 Okrem novších áut sme videli aj historické autá. 

 Videli sme aj športové autá ale aj športové ktoré  

si už svoje odslúžili.   

 

 



20.11.2021 sobota 

 V sobotu sme mali prvý voľný deň. 

 Konečne :D 

 Vstávali sme kedy sme chceli, skoro každý si hned oddýchol. 

 Večer sme sa dohodli spolu žiaci, že pojdeme nedaleko na laser-game, 
hra v uzavretej mape so zbranami kde sa jeden tím snaži zatiahnut 
ostatnych čo najviac. 

 Ked sme dohrali,  rozhodli sme sa isť naspať na internát. 

 Po ceste nám každemu vyhládlo, tak sme sa zastavili  

v reštauracii KFC kde sme sa všetci najedli. 

 Skoro všetci to mali prvý krát ale aj tak všetkým chutilo 



21.11.2021 nedeľa 

 V nedeľu sme boli na exkuzii v Ratibořiciach. 

 Na tom mieste na natáčal film Babička. 

 Nachadza sa tam aj zámok, Rudluv Mlyn, Viktorčin splav, a rozne 
sochy 

 Boli sme tam aj s postichnutým chlapcom ktorý s tiež s nami pozrel  

 krásy tejto pamiatky. 

 

 

 Po ceste naspat sme sa zastavili na motokárach kde sme si 
všetci dobre zajazdili. 

 



22.11.2021 pondelok  

 Začiatok týždňa sme strávili v škole na teoretickej výuke.  

 Žiaci nám ukázali jako u nich prebieha normalny vyučovaci den. 

 Učitelia najskor vyskušali svojich študentov a potom sa venovali aj 

nam kde nam aj svojim žiakom ukazali čo sa bude preberať a nasledne 

sme aj dane učivo prebrali. 

 

 Večer sme boli pozriet do telocvične a posilovne. 

 Kde si každý zacvičil a zahral čo chcel. 

 

 



23.11.2021 utorok  

 V utorok sme mali po skoro týžni odborný výcvik. 

 Majster nam zadal jako ulohu zmerať napatie na bateriach v 

dvoch roznych autách. 

 Každy si skusil zmerať a každy pochopil ako čo funguje.  

 Cez prestávku nám ukazali ich motory ktore maju na stojane, kde na 

nich možu pomocou tlačidiel spraviť chybu aby žiaci ju mohli nájsť, 

motor je plne funkčný.   

 Večer sme šli na namestie do Pardubic kde mal každý svoj program. 



24.11.2021 streda 

 Ráno sme hned išli na odborný výcvik kde sme sa prezliekli. 

 Ako sme prišli do dielne majster mal už pre nás pripravený plán. 

 Mal tam pokazene auto kde už vedeli chybu, museli sme vybrať 

alternátor. 

 To by nebolo také ťažke ale kedže v tom aute to bolo strašne hlboko. 

 

 Večer sme sa rozhodli znova isť si zahrať laser-game. 

 Kedže nás to bavilo radi sme išli znova. 



25.11.2021 štvrtok  

 Vo štvrtok sme sa vydali na exkurziu do Vysokého Mýta do múzea IVECO. 

 Naskor nás Pani sprievodkiňa rozdelila na skupinky a mohli sme isť do 

priestorov múzea. 

 Hned jako prvé sme videli historické karosérie autobusov ktore sa vyrábali 

     na tom isto mieste před viac jako 100 rokmi. 

 Dalej sme prešli do druhej miestosti kde boli historické autá ktore boli vo 

veľmi zachovalom stave.  

     Karosérie boli nepoškodene a veľmi naleštené 

 Škoda že prehliadka bola kratšia lebo sa mne aj ostatným páčila.  

 

 



26.11.2021 piatok 

 V posledný deň sme mali na programe trenažér na osobne auto, motorku, 

nákladné vozidlo a dokonca aj na zváračske skúsenosti. 

 Zo začiatku mi to moc nešlo ale neskor mi to začalo ísť. 

 Nákladné vozidlo je naozaj dosť ťažké riadiť.  

 Mohli sme si vyskúšať a zistiť naše zručnosti v týchto veciach. 

 Veľmi ma to bavilo. 

 Ked sme skončili mali sme chvíľu voľného času. 

 Mohli sme si po nabitom týžni oddýchnuť.    



záver 

 Celkovo sa mi táto akcia veľmi páčila. 

 Nielen že sme sa naučili a osvojili si rozne zručnosti na odbornom 

výcviku kde na Pani majstri pomahali při roznych chybach na roznych 

autach. 

 Aj sme sa veľa naučili priamo na škole kde sme trávili čas z učiteľmi 

ktorí nám uklázali ako prbieha ich normalny vyučovací deň, ale aj sme 

si vyskúšali rozne věci ktore na našej škole sme nemali. 

 Aj sme sa všetci naučili lepšie hospodáriť s peniazmi. 

 Kedže sme musleli platiť stravu v niektore dni a aj vylety ktore sme si 

sami zorganizovali. 


