
IL
I S

ME V JEDNOM ŠTÁT
E

D
O

B R Á  N
I V

A

P
R

A C H A T I C
E

–
e

s

k o s l o v e n

s
k

u
–

2019 2022

pamätná

fotokniha

pamätná
fotokniha



Vytvorenie fotoknihy bolo spolufi nancované z programu Erasmus+.

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA229-060656

Názov projektu: Žili sme v jednom štáte – Československu

Dokument vyjadruje názor autora a komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie 
informácií v ňom obsiahnutých.

Spolufinancované z 
programu Európskej únie 
Erasmus+



Projekt Erasmus+ sa zrodil zo vzájomnej 
spolupráce našich škôl – ZŠ s MŠ Juraja Slávika 
Neresnického v Dobrej Nive na Slovensku a ZŠ 
Vodňanská v Prachaticiach v Česku.

Jeho cieľom bolo zoznámiť žiakov so svetom, 
ktorý bol v minulosti súčasťou spoločnej 
histórie našich národov. Rozvíjať a obohacovať 
ich poznatky. Formovať priateľské vzťahy. Učiť 
rešpektovať tradície.

Na to, či sa nám to podarilo, odpovedia 
nasledujúce strany. 

„Žili sme v jednom štáte – 
– Československu“
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16. až 21.február 2020 bol pre našich žiakov 
veľmi dôležitý dátum. Uskutočnila sa prvá 
vzdelávacia aktivita v rámci projektu „Žili sme 
v jednom štáte – Československu“. Zapojení žiaci mali 
po prvý krát možnosť stretnúť sa. A venovať sa nielen 
naplánovaným aktivitám, ale aj nadväzovať priateľstvá. 
Žiaci zo ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického teda vycestovali 
do partnerskej školy – ZŠ Vodňanská v Prachaticiach, v Českej 
republike. Program, ktorý ich čakal, bola naozaj bohatý.

Témou vzdelávacej aktivity bola história našich dvoch krajín, 
Slovenska a Česka. V zmiešaných skupinách sa žiaci venovali 

rôznym témam – štátne symboly, prezidenti, život v dobe 
komunizmu, vojna, oslobodenie. A tak cez praktickú činnosť 

prenikali hlbšie do doby, ktorá nás v minulosti spájala. 
Okrem toho mali možnosť stretnúť pamätníčku doby 

minulej, ktorá odpovedala na ich zvedavé otázky.

V programe pobytu boli samozrejme aj prehliadka 
mesta, návšteva múzea a veľmi srdečné bolo i prijatie na 

Mestskom úrade v Prachaticiach. Žiaci sa dozvedeli množstvo 
informácií z histórie mesta, o jeho aktivitách, ale aj o zmenách, 

ktorými prešlo mesto za posledné roky. Navštívili tiež metropolu 
Južných Čiech, České Budějovice s najväčším štvorcovým námestím 

a Černou vežou. Na spiatočnej ceste na Slovensko sa slovenskí žiaci 
ešte zastavili na zámku Hluboká, ktorý na nich urobil  veľký dojem.

... všetci sa tešili na májové stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť 
na pôde ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej 
Nive. Všetko bolo naplánované, všetko pripravené. Ale, ... 
Situácia postavila pred nás prekážku, zákaz cestovania. 
A tak sme museli čakať viac ako jeden školský rok, 
aby sme nadviazali tam, kde sme skončili.



ALE VRÁŤME SA SPÄŤ DO PRACHATÍC. ČO SI O FEBRUÁROVEJ VZDELÁVACEJ 
AKTIVITE MYSLIA ŽIACI? TU SÚ POSTREHY ŽIAČKY, KTORÉ SI PÍSALA DO DENNÍKA.

PRACHATICE 2020 – DENn ÍK

Nedeľa 16.2.
Dnes je prvý deň nášho výletu do 
Prachatíc. Rozlúčili sme sa s rodičmi, 
naložili batožinu a o 7:30 sme vyrazili 
z Dobrej Nivy. Cestovali sme okolo 
9 hodín. Cestu sme si spríjemňovali 
spevom alebo hrami, ktoré nás časom 
tak unavili, že sme aj zaspali. Po 
príchode okolo 16:00 sme sa ubytovali 
na internáte, vybalili si veci a zvyšok 
večera sme strávili spolu znovu hraním 
hier alebo len rozprávaním sa.

Pondelok 17.2.
Deň začal tým, že sme išli na raňajky. 
Po raňajkách sme sa presunuli do školy 
a zoznámili sa so žiakmi, s ktorými sme 
mali stráviť nasledujúce dni. Pripravili 
si pre nás prezentácie a prehliadku 
školy, na ktorej sme sa dozvedeli 
zaujímavé informácie. Desiatu aj 
obed nám prichystali v školskej 
jedálni. Po obede sme hrali viaceré 
poznávacie hry. Absolvovali sme ešte 
jednu prehliadku, tentokrát múzea 
v Prachaticiach. Deň sme ukončili 
v novej zrekonštruovanej plavárni, 
večer sme znovu strávili na internáte. 

Utorok 18.2.
Deň začal ako predošlý, raňajkami 
a presunom do školy. Rozdelili sme sa 
do skupín a usilovne pracovali na našich 
projektoch venovaných Československu. 
Neskôr nás čakala prehliadka 
historického centra Českých Budějovíc 
a aj nákupy v nákupnom centre.

Streda 19.2.
Po príchode do školy sme pokračovali 
v dorábaní projektov. Poobede prišla 
na besedu pani učiteľka, pamätníčka 
na časy v bývalo Československu. 
Rozprávala nám svoje zážitky 
a odpovedala na všetky naše otázky. 
Po besede sme mali ísť na rozhľadňu 
Libín, ale začalo pršať, tak sme zostali 
v škole a pozreli si fi lm. Večer sme znovu 
navštívili plaváreň.

Štvrtok 20.2.
Dnešný deň bol náš posledný 
v Prachaticiach. V škole sme 
odprezentovali naše projekty, dostali 
diplomy a nakoniec sme navštívili 
pána starostu. Potom sme mali chvíľku 
s našimi kamarátmi na to, aby sme 
išli na koláčik a rozlúčili sa. Bolo nám 
smutno, že už musíme odísť. Večer 
na internáte sme si pobalili veci.

Piatok 21.2.
Ráno sme sa najedli, naložili veci do 
autobusu a odišli sme. Cestou sme 
sa zastavili na zámku Hluboká, kde 
sme si spravili pár pekných fotiek. 
Cestou sme si aj poplakali. Po príchode 
na Dobrú Nivu nás vítali šťastní 
rodičia a aj niektorí súrodenci. 

Karin Ištokovičová
   













 Spoločné 

a predsa iné

 Spoločné 
a predsa iné



Nový školský rok 2021/2022 priniesol aj nádej, 
že v októbri na pôde ZŠ s MŠ Juraja Slávika 
Neresnického v Dobrej Nive privítame žiakov 
a učiteľov z partnerskej školy v Prachaticiach, z Českej 
republiky. Že im v rámci projektu „Žili sme v jednom štáte 
– Československu“ pripravíme bohatý program a aktivity. 
Bohužiaľ, nepriaznivá situácia to opäť nedovolila. A tak sme 
fyzickú aktivitu v projekte Erasmus+ museli nahradiť virtuálnou 
aktivitou. Plní elánu sme sa vrhli na tvorbu programu, vymýšľali sme 
aktivity, ktoré by aspoň do istej miery vyplnili sklamanie z nemožnosti 

osobného stretnutia. A myslím, že sa nám to podarilo.

Virtuálna aktivita pod názvom „Spoločné a predsa iné“ 
prebiehala od 11.10.2021 do 13.10.2021. Ako komunikačný 

internetový kanál sme používali Google Meet. 
Samozrejme, nie všetko prebiehalo cez internet. 

Niektoré aktivity robili žiaci aj offl  ine.

Tri dni prebehli veľmi rýchlo. Aj keď sme do 
nich vstupovali s obavami, na ich konci sme si 

mohli spokojne vydýchnuť, že sa nám to podarilo. 
Žiaci sa naučili mnoho nových vecí, mali možnosť spolu 

diskutovať. Oni sami hodnotili túto aktivitu veľmi kladne.

Už teraz sa tešíme na jar 2022, kedy nás čaká ďalšia 
aktivita, tentokrát na pôde partnerskej školy v Čechách. 
A hlavne všetci pevne veríme, že nič nebude 
stáť v ceste nášmu vycestovaniu do Čiech. Že 
priateľstvá a kontakty, ktoré vznikli počas 
týchto troch dní dostanú možnosť sa ďalej 
rozvíjať počas osobného stretnutia.



Prvý deň sme sa srdečne zvítali, plní očakávania, hlavne 
žiaci, čo ich čaká a ako sa s tým popasujú. Pani riaditeľka 

ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive, PaedDr.
Mária Slosiariková, privítala žiakov a učiteľov z partnerskej 
školy. V skratke sme im predstavili program na jednotlivé dni. 
Potom sme si pozreli prezentácie o škole, obci, meste, ktoré 

si žiaci pripravili vopred. Následne sme sa rozdelili v každej 
škole do troch skupín, každá skupina slovenských žiakov 

sa spojila so skupinou českých žiakov a dostali priestor 
na vzájomnú komunikáciu, na zoznámenie sa. Tieto 

informácie potom využili na predstavenie žiakov 
partnerských škôl ostatným zúčastneným. 

Nasledovala aktivita offl  ine, počas ktorej 
opäť v skupinách vytvárali prezentácie 

o pamiatkach UNESCO. Aby to 
bolo zaujímavejšie, slovenskí žiaci 

prezentovali české pamiatky a naopak. 
Po vytvorení prezentácií sme sa spojili 

cez počítač a prezentovali svoje práce. 
Deň sme ukončili kvízom na tému UNESCO.

1





Druhý deň bol zameraný viac na geografi u. Najskôr 
opäť žiaci pracovali v zmiešaných skupinách a zisťovali 

informácie, ktoré potom využili pri vypracovávaní 
zadania. To znelo: Predstavujeme Prahu/Bratislavu, 
Vysoké Tatry/Krkonoše, zámok Hluboká/zámok Bojnice. 
Tentokrát vytvárali plagáty, leporelá, pripravovali si 

k tomu komentár. Všetko sme fotili a tieto fotky potom 
žiaci použili pri prezentovaní prác. Diskutovali 

o tom, čo nové sa naučili, čo ich prekvapilo. 
Na konci tohto dňa sme si pozreli videá 

o krajine a pamiatkach Slovenska a Čiech.
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Tretí deň bol tvorivý. Zamerali sme sa na aktuálnu 
tému – ekológia, separovanie, recyklácia. Začiatok 

aktivít trávili žiaci prácou s odpadom. Mali vytvoriť 
z použitého odpadu niečo užitočné alebo dekoratívne 
v interiéry a exteriéry školy. Naši žiaci pretvárali plastové 
fľaše na stojany na perá, staré pneumatiky na Mimoňov, 

vyzdobili zbernú nádobu na vodu. Spoločne sme si 
porovnali, ako sa darilo žiakom v Čechách. Ďalšou 

aktivitou v tento deň bola diskusia na danú tému. 
Ako je to u nás, ako u nich s odpadom. Deň 

sme ukončili zhodnotením virtuálnej aktivity 
žiakmi, učiteľmi. Našim žiakom sme 

fyzicky odovzdali certifi káty účasti.

3





A AKO HODNOTIA VIRTUÁLNU AKTIVITU ŽIACI? PREČÍTAJME SI ASPOŇ JEDEN 
NÁZOR, KTORÝ JE OBRAZOM NÁZORU AJ OSTATNÝCH ŽIAKOV.

ERAZMUS PROJEKT 
PRACHATICE
Tento projekt hodnotím veľmi pozitívne. 
Mne osobne sa veľmi páčilo, bolo 
veľmi veľa zábavy, pozitívne myslenie 
a hlavne príjem nových informácii.

Prvý deň sme sa navzájom online 
spoznávali, volali sme spolu, mali sme 
samozrejme zapnuté kamery. Kládli 
sme si otázky typu: čo máš rád, aký 
šport preferuješ, či máš doma nejaké 
zvieratko, atď. Boli sme rozdelení 
do skupín po 6 žiakov. Keď sme sa 
zoznámili a navzájom sa porozprávali 
o sebe, potom sme robili rôzne kvízy 
a veľa sme sa dozvedeli my o Česku 
a oni o Slovensku. Tento deň sa mi 
veľmi páčil, bol priam perfektný. 

Druhý deň sme pokračovali vlastne 
v tom, čo sme začali robiť prvý deň. 
Každá naša skupina dostala jedno české 
miesto, no a Česi zase dostali jedno 
z našich miest napr.: Bojnice. Mali sme 
vypracovať prezentáciu. Ja a moja 
skupina sme mali Zámok Hluboká. Bol na 
to určený čas. Pracovali sme v skupinách, 
tak ako sme sa rozdelili v prvý deň. 
Keď sme všetci mali práce hotové, po 
tímoch sme pred tabuľou prezentovali 
svoj projekt. Všetko, čo sme sa o ňom 
dozvedeli. Samozrejme nás kamaráti 
na druhej strane pozorne počúvali. 
Naopak aj my ich. Bolo to zaujímavé. 

Tretí deň bol veľmi zaujímavý a úplne 
iný ako ostatné. Mali sme za úlohu urobiť 
rôzne užitočné veci. My sme robili držiak 
– stojan na perá a farbičky. Postupovali 
sme nasledovne: odrezali polku 
z plastovej fľašky a nastriekali sme ju 
rôznymi farbami. Počkali sme, kým farba 
vyschla a stojan bol hotový. Ako druhé 
sme robili 2 MIMOŇOV. Na ich výrobu boli 
potrebné 3 gumy od auta na jedného, 
ktoré sme nastriekali vo farbách mimoňa, 
teda modro-žltý bol prvý a druhý 
mimoň bol modro-oranžový. A takto 
rýchlo nám ubehol aj posledný deň.

Zo všetkého som najradšej, že som 
spoznala nových ľudí a nadviazala 
nové kontakty. Budem ešte radšej, 
keď sa s nimi uvidím osobne na 
jar. Veľmi sa na to teším. 

Viktória Špániková 
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Po vyše dvoch rokov, po prestávke 
spôsobenej pandémiou, sa žiaci 
zapojení do projektu „Žili sme v jednom 
štáte – Československu“ mali opäť možnosť 
stretnúť. Tentokrát žiaci zo ZŠ s MŠ Juraja Slávika 
Neresnického v Dobrej Nive cestovali do Čiech, do 
partnerskej školy Vodňanská v Prachaticiach. Čakal 
ich zaujímavý týždeň venovaný fi lmovému umeniu.

Samozrejme, najskôr sa museli navzájom bližšie 
zoznámiť, aj keď cez počítač sa už videli. Ale predsa, 
zoči voči je to iné. A tiež sa zoznámili so školou ako takou. 
Potom už nič nestálo v ceste projektovým aktivitám.

Jedným z cieľov projektu je i spoznávanie kultúrneho a historického 
dedičstva krajín. A tak v prvé popoludnie v zmiešaných skupinách 
objavovali krásy malého, historického mesta Prachatice.

Druhý deň bol venovaný práci na jednotlivých témach. Opäť v zmiešaných 
skupinách vytvárali prezentácie alebo nacvičovali scénky na tému – herci, 
herečky, režiséri, fi lmy, rozprávky, fi lmové hlášky. Popoludní sa vybrali do 
blízkeho mesta České Budějovice, do sídla Juhočeskej televízie. Táto je síce 
malá, ale žiaci získali predstavu o tom, ako to v televízii funguje. Aj oni si mohli 
vyskúšať prácu s kamerou, dokonca niektorí sa pred ňu i postavili a zahrali sa na 
reportérov. Potom sme sa prešli historickým centrom mesta a jeho námestím.

Filmové umenie bez asi tých najznámejších fi lmových štúdií v bývalom 
Československu a terajšom Česku by nebolo ono. Áno, Barrandov. Prezreli 

si miesta, na ktorých sa i v súčasnosti natáčajú fi lmy, nazreli do múzea 
fi lmu, do skladov s nábytkom i fi lmovými kostýmami. A keďže 

Barrandov sa nachádza v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe, 
mali možnosť aspoň trochu prejsť cez najznámejšie pamiatky. 

Od Hradčian sa vybrali na Karlov most a potom ku Orloju. Návšteva 
hlavného mesta bude v mnohých rezonovať určite dlhú dobu. 

Posledný deň aktivity bol venovaný prezentovaniu prác pred inými 
žiakmi a učiteľmi školy. Navštívili miestostarostu mesta, ktorý 
im venoval malé darčeky ako pamiatku na mesto. Po odovzdaní 
certifi kátov sa ich týždeň skončil. A ako inak, ak nie fi lmom.







ČO SI O CELOM TÝŽDNI MYSLELI ŽIACI? POĎME SA NA TO POZRIEŤ:

Spoznávanie spoločnej 
filmovej a televíznej 
kultúry
Janko: „Najviac sa mi páčila 
zoznamovacia hra, návšteva Pražského 
hradu a Karlovho mostu, ...“

Richard: „Za mňa perfektné, všetci 
pracovali, ani sme nemuseli rozmýšľať 
nad tým, že sa ešte všetci dobre 
nepoznáme, pracovali sme rýchlo 
a nemali sme problém sa dohodnúť...“

Lukáš: „Páčilo se mi plnění úkolů 
na náměstí, fi lmový kvíz...“

Daniel: „Bolo super, všetci sme sa 
zúčastnili rovnakým dielom na programe, 
komunikácia bola v pohode...“

Tomáš: „Všichni přiložili ruce k práci 
a bez komunikace a důvěry by sme 
neudělali tak krásnou prezentaci...“

Adelka: „V utorok sa mi najviac páčila 
návšteva Juhočeskej televízie. Mohla 
som si sama skúsiť moderovať správy...“

Dominika: „Spoznala som nové 
české rozprávky, fi lmy, hercov, 
herečky. Dozvedela som sa 
viac o meste Prachatice...“

Zuzana: „Zaujali mě  Barrandovské 
ateliéry, líbyli se mi dámské 
kostými a kostým Krkonoše...“

Kiki: „Bavila mě kvízová hra a také 
seznamovačka, že jsem mohla 
poznat nové kamarády...“





Ľudové 

umenie 

našich 

predkov

Ľudové 
umenie 
našich 

predkov



Ani sme sa nenazdali a náš projekt „Žili sme v jednom 
štáte – Československu“ sa chýli ku koncu.

V druhý májový týždeň 2022 prišli tentokrát 
konečne žiaci z partnerskej školy v Prachaticiach 
do ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej 
Nive. Naozaj po prvý krát, pretože počas trvania 
projektu, kvôli pandémii, mohli predtým pracovať iba 
cez počítače, formou virtuálnej aktivity. Všetci žiaci boli plní 
očakávania. Žiaci hosťujúcej školy privítali svojich kamarátov 
v slnečné ráno a previedli ich areálom školy. V ten deň boli aj 
oslavy 60. výročia založenia ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického 
v Dobrej Nive. A tak sa všetci na oslave aj zúčastnili. A nielen to, dokonca 
svojím vystúpením prispeli aj do programu a porozprávali o projekte.

A čomu bola vzdelávacia aktivita tentokrát venovaná? Čomu inému, 
než ľudovému umeniu. Umeniu, ktoré je obom národom blízke a na 
ktoré by mali byť hrdé. Popoludnie prvého dňa sa nieslo v duchu „školy 
tanca“. Pani učiteľka Kvetka Babiaková, ktorá je príkladom vrúcneho 
vzťahu k ľudovej kultúre, učila slovenských i českých žiakov tri tance. 
Takto roztancovaní sa potom vybrali na prechádzku obcou Dobrá Niva 
a skončili u pána starostu, ktorý im porozprával rôzne informácie o obci.

V druhý deň sa školou ozývala hudba, spev. Zážitok to bol nielen pre 
projektových žiakov, ale i iných žiakov školy, ktorí sa postupne chodili 

pozerať na jednotlivé vystúpenia. V telocvični sa najskôr zoznámili 
so slovenským krojom, jeho časťami a využitím. Projektoví 
žiaci sa pochváli tancami, ktoré sa naučili v predchádzajúci 

deň. A potom sledovali vystúpenia profesionálnejších súborov 
– Dobronka z našej školy, DFS zo ZŠ v Očovej a DFS Vartášik 

z Krupiny. A keďže doobedie bolo trochu usedené, popoludní sa 
spoločne vybrali na dlhú prechádzku náučným chodníkom Dobrej Nivy. 

Slovensko ponúka svojim návštevníkom bohaté ľudové pamiatky. A niektoré 
z nich žiaci objavovali počas tretieho dňa. Najskôr spoznali ľudovú 
architektúru v malebnej obci Vlkolínec, presunuli sa do centra Slovenska, do 
Banskej Bystrice, aby v závere dňa navštívili drevený kostolík v Hronseku.

Spoznať ľudové umenie bez ľudových remesiel by nemalo význam. A tak sa 
nezabudlo ani na ne. V posledný deň vzdelávacej aktivity žiaci tvorili, skúšali, 
spoznávali rôzne remeslá na tvorivých dielňach – výroba syra, tkanie, práca 
s ľanom, práca s voskom, vytváranie ozdobných vencov, práca s kožou, práca 
s hlinou. To všetko mali možnosť vyskúšať. A potom od umenia k športu. 
Poslednou aktivitou, kde si mohli zmerať svoje sily, bolo športové popoludnie.

Certifi káty, recepcia s typickými dobrotami, tanec, rozlúčka. A je 
to tu. Defi nitívny koniec vzdelávacej aktivity, defi nitívny koniec 
projektu. Koniec, ktorý prináša nádej na nový začiatok.











UČITELIA Z HOSŤUJÚCEJ ŠKOLY PRAVIDELNE INFORMOVALI NA SVOJEJ WEBOVEJ 
STRÁNKE O TOM, ČO ROBILI:

správy ze slovenska

1. den na Slovensku – 10. 5. 2022  
Ahoj všichni, všechny vás moc zdravíme 
ze Slovenska. Dnešek jsme si parádně 
užili. Oslavili jsme 60. výročí založení 
školy Juraja Slávika Neresnického se 
slovenskými spolužáky a učiteli, naučili 
jsme se 3 slovenské tradiční tance, 
které jsme si i několikrát zatančili 
a prošli jsme si obec Dobrou Nivu 
a Zvolen. Počasí nám vyšlo na 1 a jídlo 
je také prima, tak zas zítra, ahoooj.

2. den na Slovensku – 11 . 5. 2022 
Ahoooj, zdravíme vás všechny znovu 
ze Slovenska! Dneska byl skvělý 
den, dopoledne jsme viděli parádní 
vystoupení místních folklorních sborů 
a dozvěděli se něco o jejich krojích. 
Na tomto vystoupení jsme taky 
vystupovali, včera jsme se totiž naučili 
nějaké slovenské tance, tak jsme 
hned ukázali, jací jsme tanečníci.

Po obědě jsme si chvilku odpočinuli 
a poté jsme se vydali na procházku 
okolo Dobré Nivy. Součástí této 
procházky byly také Gavurky, což je 
přírodní chráněná krajinná oblast, v 
níž rostou až 400 let staré duby.

A večer jsme si zašli do města na 
zmrzlinu. Už se těšíme na zítra. Tak 
zatím pá, ozveme se zase zítra

3. den na Slovensku – 12. 5. 2022 
Ahooj, zdravíme ze Slovenska! Už je 
trochu trapné se opakovat, ale dnešek 
byl opět pecka! Namísto návštěvy školy 
v Dobré Nivě nás slovenští kamarádi 

vyvezli na výlet. Nejprve jsme jeli do 
Vlkolínce, tam jsme museli trochu 
šlapat do kopce, ale i tak to rozhodně 
za to stálo. Vlkolínec je malá vesnička 
v Nízkých Tatrách, v níž dodnes žijí lidé 
v skanzenech.Z vesničky byl nádherný 
výhled na okolní kopce, a tak jsme se 
mohli pokochat krásnou okolní přírodou.

Po Vlkolínci jsme přejeli do Báňské 
Bystřice, kde jsme nejdříve měli 
připravenou komentovanou 
prohlídku města, a poté jsme šli 
nakupovat do místního nákupního 
centra. To byla paráda!

Výlet jsme zakončili v Hronseku. Tam 
stojí krásný kostel, který je celý ze dřeva 
a v tomto stavu tam funguje již skoro 
300 let. Následně jsme už ale chvátali 
zase na ubytování a večeři. Dnešek byl 
opět bezva!  Tak zas zítra, ahoooj!

4. den – 13. 5. 2022 
Ahoooj, zdravíme ze Slovenska! Máme 
za sebou poslední den pobytu s našimi 
slovenskými kamarády. Dopoledne nás 
vzali do dílniček, kde jsme si vyzkoušeli 
výrobu věnců a voskových svíček, 
pletení košíků, práci s keramikou a 
kůží, předení a zpracování lnu a výrobu 
pravé brynzy. Po obědě jsme si se 
slovenskými kamarády zahráli spoustu 
her a před rozloučením jsme si s nimi 
ještě zatančili na diskotéce. A teď už jen 
sbalit a zítra ráno vyrážíme domů. Vůbec 
se nám nechce, bylo to tu moc prima.

Tak zítra doma, ahoooj.





Zhodnotenie 

spolupráce

Zhodnotenie 
spolupráce



Před několika lety jsme navázali 
dlouhodobou spolupráci se školou 
v Dobré Nivě. Po několika úspěšných 
setkáních jsme se společně zapojili do 
projektu Erasmus+, díky kterému jsme 
měli možnost vycestovat do zahraničí, 
setkat se s přáteli, poznat školu a místa, 
kde žijí žáci a učitelé z naší partnerské 
školy. Významná fi nanční podpora 
z programu Erasmus+ umožnila četné 
aktivity, které by jinak nebylo možné 
uskutečnit. Mohli jsme realizovat společná 
setkávání, budovat a posilovat vzájemné 
vztahy, poznávat kulturu a zvyky našich 
sousedů, učit se nový jazyk a především 
najít spoustu nových kamarádů a přátel. 
Tato setkání v nás probouzela pocity 
nadšení, euforie a radosti a motivovala 
k budoucím aktivitám. Podpora, které 
se nám dostalo, utužila naše partnerství, 
podpořila vzájemné vztahy a umožnila 
pokračovat v započaté spolupráci. Věřím, 
že i v budoucnu budeme prohlubovat 
naše přátelství a i nadále spolupracovat 
stejně tak dobře jako doposud. Jsem 
přesvědčena, že tyto aktivity významně 
ovlivní názory, postoje a vztahy mezi 
žáky a učiteli na obou stranách a těším 
se na další úspěšné projekty.

Mgr. Petra Sandanyová
ředitelka ZŠ Vodňanská v Prachaticích

Po úvodných priateľských návštevách 
učiteľov, ale i žiakov našich partnerských 
škôl sa naskytla príležitosť rozvinúť 
tieto kontakty aj s pomocou projektu 
Erasmus+. Obrovským prínosom 
bola najmä fi nančná podpora na 
zabezpečenie výmenných pobytov 
a uskutočnenie mnohých aktivít, ktoré sa 
v rámci tohto projektu mohli zrealizovať. 
Bez toho by to nebolo vôbec možné. 
Administrácia celého projektu si vyžiadala 
zanieteného človeka a my sme v tom 
mali šťastie. V škole pracuje Mgr. Miriam 
Kružliaková, ktorá túto prácu úspešne 
zvládla. Mňa teší, že okrem projektových 
aktivít bolo dostatok priestoru na 
vzájomné spoznávanie. Či už to bolo 
nadväzovanie priateľských kontaktov 
medzi žiakmi a učiteľmi, ale i spoznávanie 
školy aj mesta Prachatice, jeho okolia 
a pamätihodností Juhočeského kraja.

Jediným problémom, ktorý sa počas 
realizácie projektu vyskytol, bola 
pandémia, ktorá zrušila jeden pobyt 
českých žiakov v našej škole. Projekt 
bol pozastavený a mohol sa uskutočniť 
až po zrušení protipandemických 
opatrení. Naše priateľské kontakty 
sa vďaka projektu ešte viac prehĺbili 
a som presvedčená, že aj v budúcich 
rokoch budú pokračovať. Či už 
to bude s fi nančnou podporou 
projektu Erasmus+ alebo bez nej. 

Ďakujeme Vodňanke za ochotu 
spolupracovať na projekte a tešíme 
sa na ďalšie spoločné zážitky.

PaedDr. Mária Slosiariková
 riaditeľka ZŠ s MŠ Juraja Slávika 

Neresnického v Dobrej Nive



Zoznam žiakov 
a učiteľov zapojených 
do vzdelávacích 
projektových aktivít

ZŠ s MŠ 
Juraja Slávika 
Neresnického, 
Dobrá Niva, 
Slovensko

Žiaci: 
Alakšová Lenka

Hrčková Zuzana

Ištokovičová Karin

Ježovič Ján

Kolényová Nina

Krkošová Dominika

Kubasová Nina

Mokoš Matúš

Nemcová Klaudia

Pavlíková Tatiana

Polcová Nina

Ponická Nina

Seman Filip

Sluka Michal

Šimková Denisa

Šprlová Martina

Šuňavská Diana

Vrťová Natália

Baculíková Žofi a

Bosák Jakub

Hrnčiarik Richard

Katreniak Daniel

Klembara Theodor

Klembarová Adela

Kolibíková Sandra

Korytár Rastislav

Melichová Nela

Mojžišová Dominika

Mojžišová Viktória

Paulík Dušan

Stančík Peter

Špániková Viktória

Rajčok Matúš

Valocka Ján

Vilhanček Michal

Víglaský Daniel

Žitniak Andrej

Učitelia:
Mgr. Kružliaková Miriam

Mgr. Matejkinová Jolana

Ing. Tupanová Katarína

Mgr. Babiaková Kvetoslava

Mgr. Bajnoková Ivana

Mgr. Neherová Renáta

Mgr. Slosiarik Ján

Mgr. Slávičková Soňa

Mgr. Mikulová Radimíra



ZŠ Vodňanská, 
Prachatice, Česko

Žiaci:
Babková Tereza

Brašničková Julie

Čejková Natalie

Dejová Jana

Doubková Kateřina

Hrbková Michaela

Janutková Nella

Kasl Tomáš

Kuba Lukáš

Ludačková Lucie

Machart David 

Novák Dominik

Peerová Michaela

Pořádková Alena 

Sedlecká Blanka

Sobolíková Petra

Sýkorová Eliška

Vaňková Kateřina

Vitoulová Veronika

Amort Sebastien

Bízková Lucie

Bursa Filip

Duchoň Tomáš

Dvořáková Adéla

Hudecká Ella

Jirů Dominika

Kaimlová Martina

Kleinová Denisa

Krumpová Helena

Kubičková Kristýna

Kuželová Zuzana

Machalová Eliška

Mandinec Lukáš

Pavlíčková Renata

Schánelová Anežka

Trůblová Zuzana

Veselá Anna

Učitelia:
Mgr. Dvořáková Martina

Mgr. Študlar Pavel

Mgr. Andraschková Lenka



„Žili sme v jednom štáte – 
– Československu“
PROJEKT ERASMUS+ VZNIKOL NA ZÁKLADE DRUŽOBNÝCH VZŤAHOV 
MEDZI DVOMI ŠKOLAMI. STAL SA ZÁKLADOM BUDÚCICH VZŤAHOV. 
TO, ČO ŽIACI OBJAVOVALI NAPRIEČ JEHO VZDELÁVACÍMI AKTIVITAMI, 
BUDE DLHO REZONOVAŤ V ŽIVOTE ŠKÔL I V ICH OSOBNOM. 

Jeho koniec je len relatívny, pretože už teraz sa žiaci chystajú na 
návštevy. Chcú sa vrátiť na miesta, ktoré spoznali práve vďaka projektu. 
Chcú hlbšie preniknúť do vecí, ktoré im boli ponúknuté.

Na začiatku stáli ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive na Slovensku 
a ZŠ Vodňanská v Prachaticiach v Česku. Boli tam učitelia, ktorí projekt tvorili, 
a žiaci, ktorí sa zúčastňovali vzdelávacích aktivít. Na konci projektu sú z nich 
priatelia, ktorí sa naučili, že naša spoločná minulosť sa odráža v ich budúcnosti.

„We lived in one state – 
– Czechoslovakia“
THE ERASMUS + PROJECT WAS CREATED ON THE BASIS OF A PARTNERSHIP 
BETWEEN THE TWO SCHOOLS. IT HAS BECOME THE BASIS OF FUTURE 
RELATIONSHIPS. WHAT STUDENTS HAVE DISCOVERED THROUGHOUT 
ITS EDUCATIONAL ACTIVITIES WILL RESONATE IN THE LIFE OF 
SCHOOLS AND IN THEIR PERSONAL LIVES FOR A LONG TIME.

Its end is only relative, because the students are already preparing for visits. 
They want to return to the places they got to know just thanks to the project. 
They want to explore the things that have been off ered to them deeper.

At the beginning, there were the Primary School with Kindergarten of Juraj Slavik 
Neresnicky in Dobra Niva in Slovakia and the Primary School of Vodnanska in 
Prachatice in the Czech Republic. There were teachers who created the project and 
pupils who took part in educational activities. In the end of the project, there have 
become  friends who have learned that our common past is refl ected in their future.
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