
 

 

 

 

 

4. nadnárodné projektové stretnutie v Kaunase (Litva) 

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

Štvrté pracovné projektové stretnutie projektu programu Erasmus+ sa konalo v 

dňoch 24.04.2019 – 26.04.2019 v špeciálnej základnej škole Kuano Jono 

Laužiko Mokykla v Kaunase, v druhom najväčšom meste Litvy. Neoficiálny 

program sa začal večer 23.04.2019  v reštaurácii Jachtklubas Kaune, kde 

všetkých účastníkov za litovský tím privítali a pohostili Raminta Kruopyte 

a Daiva Krutejeviene. 

Prvý deň oficiálne otvorila riaditeľka školy, Salomeja Ratkeviciene, nasledovala 

krátka prehliadka budovy so stručným prehľadom o jej histórii i o špeciálnom 

školstve v Litve.  Škola bola založená už v roku 1931. V priestoroch školy nás 

zaujali najmä špecializované učebne s 3D projektorom, interaktívny projektor 

Funtronic s možnosťou využitia na pohybové hry, fyzioterapeutická telocvičňa, 

keramická dielňa, stolárska dielňa, učebňa domácich prác, skleník. Po rozdelení 

do troch skupín sme si mali možnosť vybrať a zúčastniť sa na ukážkových 

hodinách telesnej výchovy (prípravné cvičenia na basketbal), domáce práce 

(príprava tekvicovej polievky) a na hodine litovského jazyka. 

 

 

 

 



 

Po krátkej prestávke na kávu a tradičný litovský „vianočno-stromčekový koláčik“ 

nám Daiva Krutejeviene pustila komentovanú prezentáciu o letnom tábore 

v Šventnoji na pobreží a litovský kolega odprezentoval účasť školy na 

Špeciálnej olympiáde v disciplínach stolný tenis a boccia spojenú s vysvetlením 

pravidiel, ukážkou a možnosťou vyskúšať si bocciu na novom ihrisku na 

školskom dvore. 

 

 

Poobedie bolo venované práci na projekte. Emma Straker zdôraznila, že 

záverečná správa musí obsahovať projektové výsledky uvedené v prihláške 

(prípadové štúdie, letáky, outdoorový manuál, webová stránka). Dohodli sme, 

že každá krajina jej zašle podklady a Emma Straker spraví jazykovú korektúru, 

pripraví dizajn letákov a manuálu a ich finálnu verziu pošle projektovým 

partnerom. Webovú stránku má na starosti slovenský tím, bude prevádzkovaná 



požadovanú dobu (5 rokov) bez finančných nákladov pre projektových 

partnerov. Emma Straker prezentovala šablónu „Good Practice“, Marion Finke 

predviedla takmer hotový príspevok nemeckého tímu: „Good Practice in 

Outdoor Learning, Germany, rock-climbing camp on the Ith“. Bola pripomenutá 

požiadavka na doplnenie fotografií, videí a ďalších materiálov do E-

Twinningového projektu „Summer in my town“ (Leto v mojom meste). Nemecký 

tím prezentoval výlet na „Klüt“ v rámci „Europe day activity“. 

Nasledovala reflexia na zimnú LTTA vo Vyšných Ružbachoch. Slovenskému 

tímu bola vyslovená veľká vďaka za prípravu. Litovský tím požiadal o tipy 

k plánovaniu nasledujúceho LTTA. Zvlášť užitočnými boli zdieľanie izieb 

rôznymi národnosťami, označenie izbových dverí menami a fotografiami 

a večerné reflexie (zdieľanie zážitkov). Naša kolegyňa Majka Straková ukázala 

video z LTTA v Ružbachoch a vložila ho na Twinspace. 

Na záver nás kolegyňa Marion Finke z nemeckého tímu oboznámila s nápadom 

využiť zvyšné financie na usporiadanie záverečného stretnutia v Berlíne 

s možnosťou prezentácie projektu politikom v nemeckom parlamente. Tento 

nápad všetkých zaujal.  

 

Druhý deň bol naplnený zoznámením s priestormi a aktivitami, ktoré tu budú 

našich žiakov čakať v júni. Štvorhodinová cesta autobusom po cestách rôznej 

kvality z Kaunasu do Nidy na Kuršskej kose (Curonian Spit) nás definitívne 

presvedčila, že cestu so žiakmi z Prešova do Nidy budeme musieť rozdeliť na 

dva dni. Prezreli sme si ubytovacie možnosti v chate „Žuvėdra“, previezli sme 

sa loďou po lagúne, navštívili sme reštauráciu „Senasis Uostas“, kde sa budeme 

s našimi žiakmi stravovať, absolvovali sme prechádzku po pláži pri Baltickom 

mori. 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tretí deň sme po úvodnej diskusii odsúhlasili, že prostredie na Kuršskej kose, 

vrátane ubytovania plne vyhovuje zámerom projektu a prebrali sme rozdelenie 

izieb. Z našej strany už tradične zaznela požiadavka, že chceme byť ubytovaní 

s našimi žiakmi. Prostredníctvom osobných profilov sme sa navzájom zoznámili 

so žiackymi účastníkmi z jednotlivých krajín. 

 

Dohodli sme sa na spôsobe platieb, každá krajina nahlási koordinátorke 

litovského tímu fakturačné údaje, tá ich zašle poskytovateľom ubytovania 

a stravy.  Litovský tím zabezpečí slnečníky a deky na pláž. Na čas príchodu 

zarezervuje parkovacie miesta. Bolo pripomenuté pribaliť opaľovací krém, 

repelent proti kliešťom, baterku.  



Dohodli sme sa, že o prípadnej potravinovej intolerancii a alergii vopred 

informujeme litovský tím. Účastníkom, ktorí nemajú radi ryby, bude na deň 

výletu pripravený potravinový balíček. 

Budíček sme stanovili na 7:30, nasledovať bude dobrovoľná rozcvička vedená 

Deividom Milaknisom, raňajky o 9:30.  Keďže spoločenská miestnosť, sa 

nezdala dosť veľká pre všetkých, Raminta Kruopyte ešte raz navštívi Nidu 

a pohľadá vhodný priestor. Večerné aktivity by mohli prebiehať na pláži, každá 

krajina pripraví program na jeden večer. Slovenský tím prinesie gitaru. Kto chce, 

môže si priniesť hudbu na USB, bude zabezpečený reproduktor na prehrávanie. 

Filmovú a fotodokumentáciu zabezpečí litovský tím. 

 

 

 

 

 

 

Na záver sme sa všetci zhodli, že TPM v Litve ako aj celý doterajší priebeh 

projektu je veľmi pozitívny, má obrovský výchovno-vzdelávací efekt na všetkých 

úrovniach medzi všetkými účastníkmi, s dlhodobým efektom, významnou vôľou 

k tolerancii, s dôrazom  na vzájomnú úctu a pozitívnu pracovnú atmosféru. 

 


