
 

 

 

 

3. nadnárodné projektové stretnutie v Prešove (Slovensko)  

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

 

Tretie pracovné stretnutie sa konalo na Slovensku v dňoch 05.12. – 07.12.2018, 

tentokrát sme boli  organizátormi my, v našej škole. Prípravy začali už o dosť 

skôr, aby všetci mali zabezpečené ubytovanie a dozvedeli sa všetko potrebné, 

čo bolo pre príchod na stretnutie do Prešova dôležité a potrebné vedieť. 

Z Nemecka pricestovali kolegyne Anke Hausotter, Marion Finke (koordinátorka 

projektu)  a Birute von Below. Z Litvy Raminta Kruopyte a Deividas Milaknis 

a z Anglicka Emma Straker a nový kolega Paul Sowerby.  

 



S nemeckými a litovskými kolegami sme sa stretli ešte deň pred programom 

v neďalekom penzióne, kde boli ubytovaní. Angličanov sme vyzdvihli prvý deň 

programu z letiska v Košiciach.  

Prvý deň sme našich projektových kolegov spolu s pani riaditeľkou vyzdvihli  

pred penziónom a spolu sme sa prešli do školy. Počas prechádzky trochu 

dostali do krvi orientáciu v okolí a neskôr sa už po meste pohybovali sami. 

 

Na tvárach kolegov sa neskrývalo prekvapenie. Nevedeli si prestaviť, ako asi 

vyzerá škola v takej vysokej budove. Ale po vstupe do budovy, boli všetci 

očarení štýlom učební, vybavenosťou školy a jej fungovaním. Hneď si všimli, že 

v škole sa využíva koncepcia TEACCH a všetko je prispôsobené na prácu 

s autistickými deťmi, žiakmi a dospievajúcimi. Okrem školských tried mohli 

vidieť aj materskú školu, praktickú školu, psychologické poradne, centrum 

včasnej intervencie a terapeutické miestnosti, učebne ako práčovňa, práca 

s hlinou, kde bol aj hrnčiarky kruh, veľkú učebňu hudobnej výchovy a 

v praktickej škole sa im páčil tkáčsky stav. Pestrofarebne vyzdobené chodby 

s prácami žiakov a informačnými plagátmi o pedagogických princípoch ich 

rovnako zaujali. Zaujímavý pre nich bol vzdelávací obsah zameraný na budúce 

povolania a veľký dojem urobila aj školská cukráreň, ktorá slúži žiakom 

praktickej školy na nácvik pomocných prác v kuchyni, čiže pred-profesijných 

zručností. 

 

 

 

 

 

 



 

Po úvodnom privítaní pani riaditeľkou, ktorá porozprávala staronovým kolegom 

o fungovaní našej školy, sme sa išli pozrieť na skupinovú hudobnú výchovu pod 

vedením kolegyne Soničky Spišákovej. Bol to pre všetkých pekný zážitok. 

Potom sme sa rozdelili do tried, kde mohli kolegovia zažiť ako prebieha výučba 

na našej škole.  

Obed sme mali v školskej cukrárni a popoludní sme intenzívne pracovali na 

projektových úlohách. 

Večer sme si narýchlo prezreli centrum mesta, vystúpili na kostolnú vežu a na 

vianočných trhoch sa zahriali medovinou a ochutnali lahodný trdelník. Na 

večeru sa k nám pripojili kolegyňa Zuzka, ktorá nám urobila aj prehliadku mesta, 

kolegyne Miška, Sonička a pani zástupkyňa Kristína.  

 

 

 



Druhý deň vyšiel na sviatok svätého Mikuláša, boli sme sa pozrieť na našom 

elokovanom pracovisku v centre mesta, vo františkánskom kláštore, kde žiaci 

práve nacvičovali program na blížiacu sa Vianočnú akadémiu. Predviedli svoje 

vystúpenie našim zahraničným kolegom. Absolvovali sme prehliadku priestorov 

aj s výkladom. Potom už deti očakávali príchod Mikuláša, my sme mali 

naplánovaný výjazd na miesto zimnej lyžiarskej aktivity a tak sme sa posunuli 

ďalej. 

 

 

 

 

 

 

 

Po takmer dvojhodinovej ceste autom sme sa dostali na miesto Vyšné 

Ružbachy. V budove San André nás už čakal prevádzkar s chutným obedom. 

Po ňom sme si išli pozrieť priestory ubytovania. Chata, ktorá bola hneď na svahu 

mala výborne vybavené 4-posteľové izby, v každej bolo aj sociálne zariadenie. 

Po studených sprchách v Nemecku, spoločných horúcich sprchách v Anglicku 

toto bol až neočakávaný komfort, nadšenie z ktorého kolegovia nahlas 

vyjadrovali. Pod chatou bola požičovňa lyží a v hlavnej budove, kde sme 

obedovali sa nachádzal bazén, športová hala, ako aj spoločenská miestnosť 

vybavená projektorom a mnohými zariadeniami na trávenie voľného času ako 

biliard, stolný futbal, stolný tenis. Potom sme pracovali na plánovaní stretnutia. 

Dohodlo sa, ako budú ubytovaní žiaci, aká bude strava, požičiavanie výstroje, 

zoznam vecí, ktoré si treba zbaliť, koľko peňazí bude stáť vlek a vstupy do 

jaskyne na pozemnú lanovku, aký bude program počas celého pobytu. Po práci 

sme ešte kolegom dopriali prechádzku po kúpeľoch 

a vrátili sa späť do Prešova na spoločnú večeru. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretí deň bol plný teoretickej práce. Pracovalo sa na projektových výstupoch. 

Na stránke projektu, prediskutovali sa veci týkajúce sa platformy Twinspace, 

uvažovalo sa o veciach, ktoré majú byť súčasťou outdoorovej príručky. Hovorilo 

sa o písaní prípadových štúdií. Urobili sme si malú reflexiu fungovania projektu 

a kto má aké postrehy, podnety, čo by sa dalo vylepšiť.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popoludní sme si ešte rozdali vianočné pozdravy a po rozlúčke  sa vybrali všetci 

domov. Všetci sme boli plní očakávania nášho nadchádzajúceho pobytu vo 

februári 2019. 

 

 

 

 

 

 


