
Program projektového stretnutia 
COMENIUS – PARTNERSTVÁ 

30.4.2010-9.5.2010 
 

 
Deň  Čas  Aktivity 
30.4.2010 16,00-16,30 Príchod žiakov koordinujúcej školy (autobusová stanica) 

16,30 Stretnutie s riaditeľkou školy, učiteľmi a žiakmi zapojenými do 
projektu (ZŠ JUH 1054, Vranov nad Topľou) 
- prevzatie žiakov rodičmi na ubytovanie 

 
 1.5.2010    8,30  Zraz žiakov a učiteľov pri ZŠ JUH 1054, Vranov nad Topľou 

  8,45-16,00 Zážitková cesta náučným chodníkom Slanského pohoria v okolí 
Pavloviec  
- posedenie pri ohni, opekanie 
- návšteva ranča (ošetrovanie a sedlanie koní 

 
2.5.2010 Poznávanie miestnych historických pamiatok, tradícií a zvykov 

v obciach Hlinné, Čaklov, Nižný Hrušov, Kladzany 
 Program organizujú členovia ubytujúcej rodiny 
 
 3.5.2010   8,00-12,00 Návšteva partnerskej školy (ZŠ JUH 1054, Vranov nad Topľou) 

- prehliadka školy 
- prezentácia koordinujúcej školy (Bystřice nad Pernštejnem) 
- spoločné čítanie Trojjazyčnej knihy 

13,00-15,00 Tvorivé dielne zamerané na tradície regiónu (pletenie košíkov, 
maľovanie vajíčok, výroba kvetov, výroba obrázkov 

15,00-16,00 účasť na činnosti školských stredísk záujmových činností 
(džudo, stolný tenis, volejbal) 

 
 4.5.2010   8,30-12,00 Prehliadka mesta Vranov nad Topľou 
    Exkurzia – miestne historické pamiatky 
  13,00-15,00 Stretnutie s primátorom na MsÚ vo Vranove nad Topľou 

- prezentácia koordinujúcej školy (Bystřice nad Pernštejnem) 
- čítanie Trojjazyčnej knihy 

15,00-16,00 Návšteva Centra voľného času vo Vranove nad Topľou  
- tvorivé dielne (keramika) 

 
5.5.2010           8,30-13,00 Exkurzia zameraná na históriu a tradície partnerskej školy – 

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou 
- praktické ukážky remesiel – tkáčstvo, drotárstvo 

13,00-16,00 Cesta za pamätihodnosťami – hrad Čičva 
 
 6.5.2010           8,30-12,00 Ľudové tradície regiónu partnerskej školy – návšteva súboru 

Rovina v Dlhom Klčove 
- predvedenie tradícií, zvykov a krojov regiónu 
- nácvik ľudového tanca 



13,00-16,00 Diskusný deň – využitie spoločných a individuálne vytvorených 
produktov – postery, kniha, slovník, vyhodnotenie dotazníkov 
z prvého roka partnerstva.  
Ako veľa  alebo málo si rozumieme – 15 rokov v živote dvoch 
blízkych národov. 
- Tvorba postera – výsledok diskusie 

 
 7.5.2010          8,00-10,00 Návšteva vyučovania partnerskej školy  
                       10,00-12,30 Tvorba plánu pre druhý rok programu plnenia projektu 

(podrobnejšie rozpracovanie programových aktivít, myšlienka 
programu divadelného predstavenia, kulisy a kostýmy) 
- Spoločenské dianie, slovenská a česká kultúra – kvíz 
- Športový turnaj  

13,30-16,30     Exkurzia – vodné dielo Domaša  
- návšteva elektrárne  
- prehliadka oddychovej zóny na stredisku Dobrá 

 
 8.5.2010         8,30-16,00 Tradície a prírodné pomery v obci Zamutov (Slanské vrchy) 

- folklórny súbor, tradície a zvyky 
- turistická vychádzka na Šimonku - najvyšší vrch Slanských 

hôr 
 
 9.5.2010 Ukončenie  projektového stretnutia koordinujúcej školy. 

 
 


