
 

 
 
 
 

Štvrtá vzdelávacia, vyučovacia a školiaca aktivita (LTTA) 
  
Športové a pobrežné aktivity pri Baltskom mori, Nida v Litve   (16.06.2019 
– 23.06.2019) 
 
Nedeľa, 16.06.2019 / Pondelok, 17.06.2019 

V nedeľu sme poslednýkrát vyrazili na cesty s projektom Erasmus+ One 4 all – 
all 4 one. Tentokrát do ďalekej Litvy, kde sme sa zúčastnili 4. vzdelávacej, 
vyučovacej a školiacej aktivity a pozreli sme sa, aké športové aktivity sa dajú 
robiť pri mori. Toto naši žiaci nemajú možnosť len tak zažiť, preto sme boli za 
túto aktivitu skutočne vďační. 

 
Po dvoch dňoch dobrodružnej cesty sme sa konečne stretli s kamošmi 
z Nemecka, Anglicka a Litvy. Po ubytovaní sa v chate a dobrej večeri sme boli 
zvedaví na ďalší program. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utorok, 18.06.2019 
Prvý deň pobytu Erasmus+ v Litve dopadol nad naše očakávania... skvele. 
Začali sme skoro ráno rozcvičkou v parku, s gymnastickými kruhmi a inými 
pomôckami. Trochu sme si rozhýbali telá. Po raňajkách sme už išli „Tour de 
Nida“, zoznámili sme sa s krásami mestečka počas okružnej prehliadky so 
sprievodkyňou, videli sme dokonca aj duny a slnečné hodiny a poobede sme 
strávili tak dlho očakávaný čas pri mori, kde sme stavali hrady z piesku, zbierali 
jantár a kúpali sa. Po večeri nás svojím programom zabavili kamaráti z Litvy a 
na záver dňa sme si vychutnali ešte západ Slnka...opäť pri mori, na piesočnej 
pláži. Dnešný deň sa nám páčil na plný počet bodov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Streda, 19.06.2019 

Máme za sebou druhý deň návštevy Erasmus+. Aj tentokrát bol nabitý a plný 
zážitkov. Program začal 
tradične, rozcvičkou, ktorá 
nás všetkých prebrala a 
pripravila na aktivity 
ďalšieho dňa. Potom hneď 
po raňajkách sme si zbalili 
náš suchý obed a vydali sa 
na celodenný poznávací 
výlet loďou. Všetci sme boli 
smelí a statočne sme 
nastúpili na palubu. Kapitán 



nám ukázal na mape trasu, akou pôjdeme a porozprával, čo všetko budeme 
cestou vidieť.  

 

 
Navštívili sme ornitologickú stanicu, ktorá je 2. najväčšou na svete, kde si žiaci 
mohli vyskúšať zobrať do rúk vtáčikov a dozvedieť sa niečo viac o krúžkovaní 
vtákov. Naše nohy vystúpili aj na vrchol majáku a cestou späť sme sa zastavili 
v rybárskej osade. Tam nás kapitán prekvapil grilovaným obedom a predviedol 
krátke predstavenie o tom, ako v minulosti rybári lovili ryby, keď bola zamrznutá 
voda. Pred cestou späť sme ešte zašli pozrieť do rybárskeho múzea a celkom 
obohatení o nové dojmy sme sa plavili späť do Nidy. Večerný program pripravil 
tím z Nemecka. Stavali sme vežu z kociek, pri ktorej sme museli všetci 
spolupracovať v duchu hesla nášho projektu - jeden za všetkých, všetci za 
jedného. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Štvrtok, 20.06.2019 

Ani tretí deň programu na pobyte s Erasmus+ nezačal ináč ako rannou 
rozcvičkou. Únava si však pýtala svoju daň a na ihrisko nastúpili už len vytrvalí 
športovci. Po raňajkách náš program nabral poriadne obrátky. Nielenže jedna 
aktivita, striedala inú, ale aj naše nohy dostali dosť dobre zabrať. Urobili sme 
tisíce krokov. Najskôr sme pozorovali morských živočíchov v Múzeu mora a 
potom prehliadku múzea vystriedala šou delfínov v delfináriu, kde na nás 
sympatické morské cicavce urobili dojem svojím veľkolepým predstavením. 
Nakoniec naše nohy vystúpili ešte na Horu čarodejníc. Tam sme mohli vidieť 
drevené sochy či totemy rozprávkových bytostí, bosoriek alebo škriatkov... 

 

 

 

 

 

 

Po všetkých dojmoch a zážitkoch, po horúcom letnom dni sme sa potrebovali 
aspoň na chvíľu schladiť v mori. Večerný program bol tentokrát v našej réžii, 
podarilo sa nám všetkých pobaviť naším spevom a hrami na postreh a 
rozvoj koordinácie. 



Deň bol nielen krásny, ale aj náročný a dlhý, naši žiaci si ale každým dňom 
počínali lepšie. Privykali na skupinu, evidovali jej členov, boli viac uvoľnení, 
udomácnení v prostredí..... 

Napriek únave a všetkým prekážkam, ktoré bolo potrebné zdolať, držali krok s 
ostatnými a učitelia z nich mali radosť. 
 

 
Piatok, 21.06.2019 

Sú tu naše posledné správy z pobytu Erasmus+, ktorý pre nás zorganizovala 
špeciálna škola Kuano Jono Laužiko Mokykla v Litve. 
Absolvovali sme posledné aktivity outdoorového týždňa v Nide a posledné 
aktivity celého projektu vôbec, ktorých bolo ako vždy neúrekom : 
🔴 RANNÁ ROZCVIČKA NA IHRISKU  

🔴 CHYTANIE RÝB NA MÓLE 

🔴 PLÁŽOVÉ AKTIVITY POOBEDE - ČO BOLO NAOZAJ SKVELÉ - PRVÝKRÁT SME HRALI 

BOCCIU 

🔴 KÚPANIE V ROZBÚRENOM MORI 

🔴 ÚDENIE KAPROV V ŠPECIÁLNOM GRILE, NA KTORÝCH SME SI VŠETCI POCHUTILI 

🔴 NARODENINOVÁ OSLAVA 🎂🎉🎈 EMMY (UČITEĽKY Z ANGLICKA) NA PLÁŽI 

🔴 SLÁVNOSŤ UDEĽOVANIA CERTIFIKÁTOV 

🔴 OPEKANIE MARSHMALLOW 

🔴 VEČERNÝ PROGRAM V PODANÍ ANGLICKA, KDE SME SA NAUČILI NOVÉ ZÁBAVNÉ 

HRY - DUCK DUCK GOOSE / MUSICAL BUMPS a MUSICAL STATUES 

🔴 A POZOROVALI SME NÁDHERNÝ ZÁPAD SLNKA POČAS NAJDLHŠIEHO DŇA V ROKU 

🔴 UČITELIA ABSOLVOVALI INTERVIEW DO NOVÍN 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

Sobota, 22.06.2019  

Bol to krásny týždeň, z ktorého si každý odniesol určite niečo, nejaký zážitok, 
spomienku, možno nové kamarátstva, pocity.....niečo, k čomu sa budeme 
vracať... 

Urobili sme si posledné spoločné fotky a poslednýkrát sa schladili v  rozbúrenom 
mori a vybavili nákup suvenírov.  

Čakala nás dlhá cesta domov s prestávkou na oddych v Poľsku. V Poľsku sme 
si nielen oddýchli, ale sa aj poriadne najedli. Tešili sme sa, že konečne uvidíme 
svojich rodičov. 

 



Nedeľa, 23.06.2019  

Cesta domov dopadla šťastne, s radosťou sme objímali rodičov, no ešte raz 
veľké ĎAKUJEM litovskej škole za celú organizáciu a pohostinnosť : 

Tím Litva, ačiū❗ 

Zároveň sa týmto príspevkom lúčime s projektom Erasmus+ - ONE FO(U)R ALL 

- ALL FO(U)R ONE 👋, ktorý našim žiakom poskytol veľkú príležitosť a veľkú 

skúsenosť vpísanú do spomienok snáď aj na celý život.  

 
 


