
 

 

 

 

 

1. nadnárodné projektové stretnutie v Hamelne (Nemecko) 

One fo(u)r all – all fo(u)r one – Jeden za všetkých, všetci za jedného 

Prvé stretnutie v rámci projektu o outdoorovom vzdelávaní mentálne a telesne 

postihnutých žiakov sa konalo v dňoch 29.11.2017 – 01.12.2017 v špeciálnej 

základnej škole Heinrich-Kilehorn-Schule v mestečku Hameln v Nemecku. Na 

stretnutí sa zúčastnili kolegovia a kolegyne zo špeciálnych škôl z Anglicka, 

Slovenska, Litvy a Nemecka, aby sa vzájomne spoznali a spoločne naplánovali 

priebeh prvej vzdelávacej, vyučovacej a školiacej aktivity so žiakmi. Pricestovali 

sme v predvečer oficiálneho začiatku programu a prvýkrát sme sa osobne stretli 

s kolegyňami z koordinátorského tímu Anke Hausotter a Birute von Below. Na 

hoteli nás čakalo milé privítanie, kôš plný všelijakých dobrôt na privítanie od 

hostiteľskej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvý pracovný deň začal privítaním riaditeľa školy, Norbertom Lichtenbergom 

a zoznámením sa s ostatnými partnermi. Škola mala dve budovy a tréningový 

dom. Exteriér aj interiér boli dobre vybavené, videli sme terapeutické miestnosti, 

miestnosti odbornej výuky, ako je cvičná kuchynka, stolárska dielňa, 

spoločenské priestory na trávenie voľného času, športové ihrisko. Po prehliadke 

školy sme mali možnosť nazrieť do jednotlivých tried a pozorovať priebeh 

výučby. Žiaci nás milo prekvapili prípravou podplameníkov. Naservírovali nám 

ich na obed priamo v škole  a skutočne nám veľmi chutili.  Tento deň bol v škole 

zameraný na prípravu na budúce povolania a tak sme mohli vidieť v triedach 

starších žiakov, ako prebieha nácvik  pred-profesijných zručností. Po práci 

v škole nasledovala chvíľka kultúrnej pohody, kedy nás čakala netradičná 



prehliadka mesta v duchu legendy o potkaniarovi už po stáročia zviazanej 

s mestečkom Hameln. Sprievodcom bol sám potkaniar. Jeho tajuplný príbeh 

vdýchnutý do históriou zívajúcich ulíc medzi domy zaujímavej severskej 

architektúry, v tomto zimnom ročnom období v nás zanechával otázky a 

zimomriavky. Malá kultúrna chvíľka nás osviežila, počas prechádzky sme 

nabrali silu do ďalšej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prehliadke mesta naše kroky viedli späť do školy a popoludňajšiu prácu sme 

začali netradične formou augmentatívnej a alternatívnej komunikácie. Cez 

kartičky s obrázkami sme vyjadrili svoje prvé dojmy zo stretnutia a snažili sa 

naladiť na to, ako veľmi dôležité bude pre našich žiakov nájsť správnu formu 

komunikácie. Popri teoretickej práci na projekte sme sa oboznámili aj so 

školským systémom Nemecka, ktorý odprezentovala koordinátorka projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Večer nechýbala návšteva Vianočného trhu a neformálne posedenie pri večeri 

v útulnej palacinkárni. 

 

 

 

 

 

Vo štvrtok nás na radnici privítal okresný správca Tjark Bartels. Po 

optimistickom príhovore zaželal projektu veľa šťastia a niektorí z nás sa 

zúčastnili aj rozhovoru do novín.  

Opäť sme na krátky čas pobudli v škole. Tam 

nám mladší žiaci predviedli divadelné 

predstavenie „O potkaniarovi“, no a po ňom sme 

už vyštartovali smer Ith, do lezeckého kempu, 

kde sa mala v júni konať naša 1. vzdelávacia, 

vyučovacia a školiaca aktivita. Tím Nemecko 

nám urobil prehliadku kempu a okolia. 

Najlepším možným úsilím nás ubezpečil, že je 

naozaj možné prežiť týždeň v skromných 

podmienkach v stanoch, s najnižším 

štandardom sociálnych zariadení a že všetci si 

poradíme aj so zvládnutím strmého skalného 

terénu. Počas prechádzky v kempe si už každý 

z nás v myšlienkach pripravoval zoznam 

otázok, ktoré by mohli byť prospešné pri 

plánovaní budúceho medzinárodného stretnutia so žiakmi. Očarení prírodou 

a trochu unavení z prechádzky po okolí kempu sme sa vracali späť do školy, 

aby sme mohli plánovať ďalšie body 

stretnutia so žiakmi.   

 

 

 

 

 

 



Práca na projekte pokračovala popoludní v škole. Riešili sa otázky organizácie 

prespávania v kempe, ako budú žiaci podelení do stanov, ako budú rozdelení 

učitelia, mužskí členovia tímu riešili rizikový manažment lezenia na skalách, 

kolegyne diskutovali o zabezpečovaní stravovania, stolovania,  logistiky 

nákupov aj o zabezpečení hygieny v zimných sprchách a jednoduchých 

toaletách. Svoje závery sme si nakoniec spoločne prediskutovali. Nemeckí 

kolegovia predstavili návrh programu počas žiackej mobility a tiež pripravili 

zoznam vecí, ktoré by sme si nemali zabudnúť pobaliť. Každý predniesol svoje 

požiadavky, pripomienky, postrehy, ktoré sa doriešili.  

No a večer sa niesol opäť v priateľskej atmosfére, tentokrát v kruhu nielen 

projektových kolegov, ale viacerých učiteľov z hosťujúcej školy, ktorí sa k nám 

pripojili na večeru. 

Tretí deň bol zameraný na projektovú prácu týkajúcu sa 

úloh vyplývajúcich z projektovej prihlášky, ich realizácie 

a prvého vyhodnocovania dosiahnutých cieľov. 

Rozdelili sa úlohy, ktoré sa mali urobiť do najbližšieho 

pracovného stretnutia v Anglicku a ktoré mali byť 

uverejnené na eTwinningu, európskej internetovej 

platforme, ktorú sme sa rozhodli využívať na 

komunikáciu a zverejňovanie našich výsledkov. Náš tím 

bol poverený zodpovednosťou za spravovanie 

prostredia Twinspace. Po ukončení stretnutia sme si 

ešte rozdali darčeky, rozlúčili sa a vydali na dlhú cestu 

domov späť na Slovensko. 

 

 

 

 

 

 

 


