
 
Happy Society projekt a Damiban 

(for English version, please, scroll down) 

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola Erasmus+ Happy Society projektje keretében öt diák és három 

pedagógus vett részt az első projekttalálkozón 

Szlovénia fővárosában, Ljubljanában.  

Az érkezésünkkor az iskolában vártak minket a 

családok, akiknél el voltunk szállásolva. A hét 

elején csoportokban dolgoztunk, beszélgettünk a 

boldogságról és az országokról. Az első napon az 

iskolában voltunk, ahol sok diákot ismertünk meg, 

akik nagyon kedvesek voltak velünk. 

Második nap még Ljubljana polgármesterével is 

találkozhattunk!  

Csütörtök este minden ország diákjai bemutatták 

a saját országukat, ezután pedig vegyes 

csoportokban feldolgozott témákat adtuk elő.  

Pénteken a tengerhez utaztunk, ami szerintem 

nagy élmény volt mindenkinek. Szombaton délben 

utaztunk haza. 

 A hét alatt rengeteget tanultunk a különböző országokról és kultúrájukról illetve az angol nyelvről is. Nagyon sok 

tudásban és élményben részesültünk. Az angol nyelvtudásunk sokat fejlődött és sok új szót ismertünk meg.  Ez az 

utazás egy óriási lehetőség volt mindannyiunknak és örülünk, hogy részesei lehetünk a projektnek! 

 
Happy Society project in Dami 

Five pupils and three teachers from Isaszeg’s Damjanich János Elementary School took part on the first project 

meeting in Slovenia’s capital, in Ljubljana.  

The families waited for us at the school when we arrived. We lived at these families. At the beginning of the week, 

we worked in groups and we talked about the happiness and about the countries. On the first day, we were at the 

school where we met a lot of kids. They were very kind! 

On the second day, we could meet Ljubjana’s major!  

The pupils showed their own country on Thursday evening then we 

performed topics in mixed groups. 

We travelled to the sea on Friday, which was a huge experience for 

everyone. 

We came home on Saturday. 

During the week, we learned a lot about different countries, cultures 

and the English language. We gained a lot of knowledge and 

experience. Our English knowledge has developed a lot and we 

learned a lot of new words. This trip was a huge possibility for all of us 

and we are happy that we could take part in this project! 
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