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Mezinárodní projektové setkání 
 

 



Ve dnech 23.4. - 27.4.2017 probíhalo na naší škole mezinárodní setkání v projektu Erasmus+ 

za účasti vyučujících z partnerských škol z Německa, Švédska, Itálie a Slovenska. 

 

 

Cílem setkání byla převážně výuka slovní zásoby z projektového slovníku, kterou vedli 

zahraniční učitelé jako rodilí mluvčí, hospitace ve výuce, sdílení zkušeností s našimi 

vyučujícími, konzultace a sdílení projektových výstupů. Další aktivity a program se 

nesly v duchu projektového záměru, tj. doprava, pohyb a způsoby pohybu lidí se 

zdravotním postižením. 

 

V pondělí 24. dubna jsme se po prohlídce školy, 

kterou vedli v angličtině Jan Dedík a Radka 

Dolečková, shromáždili všichni v tělocvičně k 

vzájemnému představení. Na úvod děvčata z 9. roč. 

zazpívala hymnu EU a projektovou hymnu za 

doprovodu paní učitelky M. Gregorové. 

Po přivítání začala prezentace jednotlivých tříd od    

1. - 9. ročníku, kterou si na určitý dopravní prostředek 

připravili žáci se svými třídními učiteli. Jak jinak, 

prezentací se prolínala angličtina, němčina, švédština, 

italština a slovenština. 

 

 

1. ročník - AUTO / CAR  / BIL / MACCHINA / AUTO / AUTO 

 

Tú, tú, tú, auto už je tu, 

nastupte si všichni s námi, 

za chvíli jsme za horami, 

tú, tú, tú, první třída už je tu. 

 

Auto houká u aleje, 

Alík ví hned, co se děje,  

to pan Adam veze zas,  

pro Alenku ananas. 

 



2. ročník - KOLO / BIKE / CYKEL / BICICLETTA / FAHRRAD / BICYKEL 

Druháci v plné cyklistické výstroji a výzbroji popsali, co je nutné mít při jízdě na kole. Paní 

učitelka L. Boďová při této příležitosti seznámila i s výsledky okrskového kola v dopravní 

soutěži mladých cyklistů v Luhačovicích - 1. místo pro mladší i starší kategorii a medailová 

umístění i pro jednotlivce.  

 

 

3. ročník - AUTOBUS / BUS / BUSS / AUTOBUS / BUS / AUTOBUS 

Třeťáci přijeli s písničkou o autobuse "Kola autobusu se točí dál", po písničce se děti anglicky 

představily. Tomáš byl řidič autobusu a Josef si zakoupil jízdenku. Poté za zvuku autobusu 

děti odjížděly se zvoláním  Welcome to  the Czech Republic ... and Goodbye. Autobus žáci 

vyrobili z kartonu a pomalovali temperovými barvami. 

 

 

4. ročník - ČLUN / BOAT / BåT / BARCA / BOOT / ČLN 

Čtvrťáci připluli s písní Včelích medvídků „Já si plavu se svou lodí“. Samozřejmě nechybělo 

kormidlo, vesla a námořnické oblečení. Nejdříve představili sami sebe a pak pokračovali o 

lodní dopravě. 



Jak šel vývoj? Vory, čluny, veslice, plachetnice, plavební komory, parní stroj, parník, lodní 

vrtule, motorová plavidla. Kromě motorů jsou lodě vybaveny i plachtami. Využívání větrné 

energie šetří pohonné hmoty.   

Promluvili o využívání lodní dopravy u nás v České republice. Vyjmenovali, na kterých 

řekách vodní dopravu provozujeme. Žáci zdůraznili přednosti lodní dopravy vzhledem 

k ochraně životního prostředí. 

Své vystoupení zakončili písní „My pluli dál a dál“ ... 

 

 

5. ročník - AUTO / CAR  / BIL / MACCHINA / AUTO / AUTO 

Žáci 5. ročníku zazpívali společně se třeťákami písničku "Auta" od J. Uhlíře a Z. Svěráka, 

kterou doplnili obrázky jednotlivých značek aut. Žáci 9. roč. doprovodili písničku na perkusní 

hudební nástroje - boomwhackers. 

 

 

 

 

 

 

 



6. ročník - MOTORKA / MOTORCYCLE / MOTORCYKEL / MOTOCICLETTA /  

                   MOTORRAD / MOTOCYKEL 

S motorkou je v 6.třídě neodmyslitelně spojen Vojtěch Gregor, který se účastní 

motokrosových závodů a již se mu podařilo dosáhnout v této oblasti velmi pěkných umístění. 

Spolužáci představili jeho úspěchy a ukázali poháry. 

 

 

7. ročník - VLAK / TRAIN / TåG / TRENO / ZUG / VLAK 

Sedmáci měli svou prezentaci o vlaku a představili se s písní Z Těšína vyjíždí vlaky...., kterou 

zazpívali v češtině i angličtině, na klávesy doprovodila p. uč. M. Gregorová. 

 

From Teshin quarterly each hour trains 

drive away 

Yesterday no sleep and not a chance to 

rest today 

Saint Medard, my patron, tells me 

upstairs something´s wrong 

But life´s worth living if it can be put in 

song. 



8. ročník - TAXI / TAXI / TAXI / TAXI / TAXI / TAXI 

 

Osmáci se pomocí taxíku dopravovali do jednotlivých měst, odkud byli naši hosté (Assisi, 

Askersund, Erfurt, Radošina) a zde se přivítali slovem "Vítejte" v jednotlivých jazycích. 

 

 

9. ročník - LETADLO / PLANE/ FLYGPLAN / AEREO / FLUGZEUG / LIETADLO 

 

Žáky 9. ročníku uvedli mladší spolužáci z 1.stupně s písničkou o letadle. 

Deváťáci pak zasedli do provizorního letadla a připravili se na let... 

 

Dobrý den, Vítáme Vás na palubě letadla naší deváté třídy. 

Já jsem Veronika a já Natálie a naši piloti jsou Pavel a Dominik. Připoutejte se prosím. 

Vzlétáme. Pozor na turbulence. Přejeme příjemný let s Erasmem. 

 

Dobrý deň, Vítáme Vás na palube lietadla našej deviatej triedy. Já som Natálie a já Veronika 

a naši piloti sú Pavel a Dominik. Pripútajte sa prosím. Vzlietame. Pozor na turbulencie.  

Prajeme príjemný let s Erasmem.  



Guten Tag, herzlich willkommen an Bord vom Flugzeug der neunten klasse. Ich bin Veronika 

und Ich bin Natálie. Das sind unsere Pilots Pavel und Dominik. Bitte, schnallen Sie sich. Wir 

starten. Vorsicht vor Turbulenzen. Wir wünschen angenehmen Flug mit Erasmus. 

 

Hello,  Welcome on the board of our the ninth class airplane. I am Natálie and I am Veronika 

and the pilots are Pavel  and Dominik.  Please fasten your seatbelts. The pilots take off. 

Beware of turbulence. We wish you a pleasant flight with Erasmus. 

 

Buongiorno, benvenuto e bordo deli jeerei Il nostro nono grado. Sono Veronica e io sono 

Natalie, ed i nostri piloti Pavel e Dominik. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. 

Librarsi. Atencione dy turbulenca. Abbiamo un piacevole volo con Erasmus. 

 

Bra dag, velkomn ombord p flygplan vor nyan . Jo ar Natálie o jo ar Veronika. O vora piloter 

Pavel o Dominik.Vänlign Spenn fast sekrictbeltet. Sveva. Akta af turbulenc. Vi har en trevlig 

flygning med Erasmus. 

 

Po prezentaci tříd jsme se všichni shromáždili na nádvoří školy, kde zahraniční učitelé 

zasadili okrasnou dřevinu v podobě cyklisty jako symbol projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na programu byly dále hospitace zahraničních učitelů ve výuce.  

Anton a Tatiana ze Slovenska se účastnily výuky chemie v 8. ročníku (M. Balajková). 

 

Charlott a Malin ze Švédska zavítaly na hodinu přírodopisu do 6. ročníku (P. Blizňáková). 

 

 

Anja a Ines z Německa navštívily hodinu čtení v 5. ročníku (M. Gregorová).  

 

 

 

Antonella a Michela z Itálie byly na hodině angličtiny ve 3. ročníku (J. Orlovská). 

 



Odpolední program se nesl v duchu letecké dopravy. Exkurze ve společnosti Aircraft 

Industries v Kunovicích byla velmi zajímavá.  

Společnost Aircraft Industries, a.s. je největší český výrobce dopravních letounů s 

dlouholetou tradicí letecké výroby. Jejich široké portfolio činností, které zahrnuje komplexní 

výrobu letounu od obráběných a klempířských dílů, přes výrobu kabeláže a agregátů až po 

finální montáž letounů, je situováno v jednom výrobním závodě v Kunovicích.  

 

Po exkurzi bylo možné absolvovat poznávací let nad naším regionem. 

 

 

 

V úterý 25.dubna přijali pozvání na naši školu zástupci zlínského klubu sledge hokejistů, 

kteří připravili pro žáky 3. a 7. ročníku velmi zajímavou besedu. Nejlépe tuto akci zhodnotil 

přímo PR manažer klubu Jakub Kudláč, který napsal článek na webové stránky jejich klubu:  

 



Zástupci zlínského sledge hokejové klubu vyrazili v úterý ve složení trenér Tomáš Sedláček, 

útočník Kamil Šnajdar a PR manažer Jakub Kudláč na přednášku pro žáky Základní školy ve 

Velkém Ořechově a zahraniční učitele ze Švédska, Itálie, Německa a Slovenska, kteří 

spolupracují se školou v rámci mezinárodního projektu Erasmus+. 

 Na zhruba dvouhodinové přednášce se žáci se zahraničními učiteli dozvěděli vše o sledge 

hokeji, prohlédli si poháry s medailemi, hrací saně a hokejky. 

  

„Škola měla sama zájem o přednášku, což nás velmi potěšilo. Dle toho to taky na místě 

vypadalo. Kdybych na takovou školu chodil já, asi bych byl velmi spokojen. Jsou tam příjemní 

učitelé a prostředí je taktéž na hezké úrovni. Děti byly velmi zvídané a kladly mnoho dotazů, 

nechyběla ani naše autogramiáda, kterou si sami žáci vynutili. To nás překvapilo, tolik 

podpisů snad nerozdal náš tým dohromady za celou kariéru. Velmi nás mrzí, že jsme dětem 

nemohli dát alespoň nějaké kartičky, musíme je nechat na příště udělat. Věřím, že se školou 

navážeme dobré kontakty a žáci začnou třeba i chodit na naše zápasy,“ uvedl za SHK LAPP 

Zlín Jakub Kudláč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jsme velmi rádi, že jsme mohli v rámci projektu navázat spolupráci s ředitelem Barum Czech 

Rally Zlín panem Miloslavem Regnerem a jeho zástupcem Ing. Janem Regnerem. Vzhledem 

k tomu, že připravovali premiérový ročník výstavy automobilů a motocyklů Czech Drive s 

podtitulem Jaro s vůní benzínu na sobotu 29.4.,  pozvali zástupce školy, starostu obce a 

zahraniční učitele na tiskovou konferenci, která se uskutečnila v zasedací místnosti radnice 

ve Zlíně. 

 „Na ploše u zámku, v Soudní ulici a na náměstí Míru bude vystaveno 94 aut, 16 motocyklů, 

pět kamionů, dva autobusy a jeden trolejbus,“ uvedl mluvčí pořadatelů výstavy Roman 

Ordelt. 

 „Czech Drive neboli Česká jízda přináší do našeho města a kraje zcela nový prvek. Jedná se 

o výstavu automobilů a motocyklů, jak historických a veteránských exponátů, tak i nových 

současných vozů. Diváci zhlédnou rovněž výstavu vozidel rally, okruhových vozů nebo 

závodních dakarských speciálů a také prezentaci automobilek. Chybět nebude ani prezentace 

Barum Czech Rally Zlín,“ informoval Miloslav Regner, ředitel Czech Drive.  

 „V celodenním doprovodném programu na náměstí Míru představíme návštěvníkům výstavy 

ukázky práce záchranných složek, sanitních vozů, ukázky hasičského vybavení, prezentaci 

státní i městské policie. Ta vedle prevence kriminality představí veřejnosti mobilní služebnu, 

motorky a předvede ukázku kynologické jednotky v travnatém prostoru u kašny. Policie České 

republiky vystaví policejní auto i motocykl a děti si mohou vyzkoušet znalost při dopravních 

testech,“ pokračoval Miloslav Regner. 

Během celého sobotního dne budou připraveny prezentace automobilek, rozhovory se 

závodníky a autogramiády a bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. 

 

 

 

 

Po tiskové konferenci s námi pan Jan Regner 

ochotně projel místy, kde probíhá při závodu 

Barum Rally městská rychlostní zkouška, 

ukázal startovací plochu, popsal jednotlivá 

místa, kudy se projíždí, i VIP zóny. 

Samozřejmě nechyběla pozvánka na letošní 

ročník tohoto automobilového svátku. 

Návštěvu Zlína jsme ukončili vyhlídkou na 

město z budovy 21. 

 

 



I ve středu 26. dubna škola zněla cizojazyčně, zahraniční učitelé vyučovali v jednotlivých 

třídách slovní zásobu dle projektového slovníku s tématem dopravních prostředků a 

sloves vyjadřujících pohyb. 

 

Antonella a Michela v 7. ročníku popsaly, jak cestovaly z Assisi až do Starého Města u 

Uherského Hradiště, jaké dopravní prostředky během cesty využily a tyto dopravní prostředky  

naučily žáky v italštině. Žáci pak ve dvojicích nakreslili tyto dopravní prostředky a italské 

paní učitelky a společně pak vytvořili plakát s celým popisem cesty. Nakonec cestu i 

dramaticky ztvárnili.  

Anton a Tatiana v 5. ročníku měli výuku hned ve třech jazycích, a to v angličtině, 

slovenštině a samozřejmě také v češtině. Děti si v angličtině zopakovaly názvy všech 

dopravních prostředků, probraly jednotlivé způsoby dopravy, zazpívaly si anglickou písničku 

a jako rozloučení a poděkování přidaly ještě jednu českou písničku. V závěru hodiny se děti 

se svými vyučujícími ze Slovenska pěkně rozloučily, poděkovaly jim za příjemně strávenou 

hodinu a předaly drobné dárky. Pro děti byla hodina jistě pěkným zpestřením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charlott a Malin v 9. ročníku učily formou hry dopravní prostředky ve švédštině. Nebylo to 

vůbec jednoduché, protože výslovnost, přízvuk a intonace je ve švédštině zcela odlišná.  

Seznámily žáky také se systémem švédského školství.  

 

 

Anja a Ines ve 4. ročníku naučily žáky několik německých slovíček, nejdříve dopravní 

prostředky. Slovíčka (auto, autobus, letadlo, loď, raketa, kolo, vesmírná loď, kočár, kůň) 

čtvrťáci přiřazovali k obrázkům a učili se správně vyslovovat. Ve skupinách soutěžili, kdo si 

lépe zapamatoval, také šlo o rychlost.                                                                                                                          

Práce pokračovala výukou vybraných sloves, vyjadřujících pohyb (tančit, skákat, chodit, 

běhat, létat, plavat, procházet se). Výslovnost, karty se slovy, obrázky, hry, nejvíce se líbilo 

předvádění pohybu.  

Na závěr hodiny naši čtvrťáci předali pozdravy pro dopisovací kamarády do Německa.                              

 

V dalších hodinách zahraniční učitelé společně s dětmi vyráběli jarní dekorace, při čemž se 

užíval cizí jazyk v běžné konverzaci. 

 

Charlott a Malin ve 3. ročníku vytvářely s dětmi motýlky z barevných papírů, které jim nyní 

létají po celé třídě. Výrobu motýlků předváděly názornou formou doprovázenou výkladem v 

anglickém jazyce. Děti si dokázaly se vším poradit, jako by anglický jazyk byl jejich jazykem 

mateřským.  

Tato návštěva byla pro děti velkým zážitkem. Po celou dobu vyučovací hodiny děti pracovaly 

s nadšením a až s překvapivým zájmem. Děti také pokládaly paním učitelkám otázky, které se 

týkaly nejen jejich stylu vyučování, ale i způsobu života ve Švédsku. Děti byly velmi zvídavé 

a někdy až překvapily svými záludnými dotazy.  

 



Antonella a Michela v 1. ročníku se osobně 

s každým dítětem představily a poté si 

povídaly, co všechno patří k jaru. Děti kreslily 

na tabuli symboly jara, a tak vznikl obrázek, na 

kterém se naučily několik italských slovíček 

např. jaro, duha, ano, dobrý den… Společně si 

pak zazpívali písničku k projektu o dopravních 

prostředcích v angličtině, u které si i zacvičili. 

Děti kreslily kytičky a motýlky, které pak 

společně nalepily na arch papíru. Na závěr si 

předaly dárky a přáníčka. 

 

 

 

 

Anja a Ines ve 2. ročníku společně se žáky 

vymalovaly, poskládaly a dozdobily dřevěné 

květinky, se kterými dále pracovaly. Protože 

květiny byly krásně barevné, naučily žáky 

barvy v němčině. Na závěr hodiny 

povyprávěly o dětech ze 2.třídy v Německu, se 

kterými si naši žáci dopisují. 

 

 

 

 



Anton a Tatiana v 6. ročníku vyráběli společně se žáky zvířata a tulipány z barevného 

papíru. Povyprávěli si o jarních svátcích - Velikonoce, Den matek a porovnávali jednotlivé 

zvyky a tradice v obou zemích. Dle hodnocení žáků se hodina vydařila a žáci ocenili, že 

mohli slyšet pěknou slovenštinu. 

 

 

V dalších hodinách se výuka nesla ve sportovním duchu a pohybu. Žáci školy byli rozděleni 

do 10 soutěžních družstev, v každém družstvu 9 žáků - zástupce 1. - 9. ročníku. Kapitána, 

kouče a týmového vedoucího v jedné osobě vždy zastupoval učitel ze zahraničí a 2 naši 

vyučující. Po rozdělení do týmů začalo soutěžní zápolení, na jehož organizaci se podílela paní 

učitelka M. Balajková a L. Boďová.  

Soutěžilo se na šesti místech v netradičních disciplínách, kdy byla zapotřebí vzájemná 

spolupráce a pomoc mezi jednotlivými členy týmu a především vzájemná komunikace se 

zahraničními učiteli.   

 

1. Bocca 

 

 

 

2. Panák / Kroužky / Drátěnky    3. Kuželky / Krabice 

 

 

 

 



4. Oštěp / Vláček 

 

5. Předávání míčků / Vedení míče 

 

6. Utíkej, Káčo / Slalom / Sledge hokej 

 

 

 

Soutěžní týmy měly i velkou základnu fanoušků. 

 



Na závěr byly jednotlivým kapitánům za zvuků 

písně We are the champions  předány 

čokoládové medaile. Kapitáni ocenili zejména 

týmovou spolupráci mladších a starších žáků a 

fair play. 

 

 

 

 

Výsledky: 

 

 

1. místo: ANTON tým - Aneta Miklová, 

Anežka Svízelová, Michal Minařík, Patrik 

Voldřich, Rozálie Kaňová, Kristýna Kočíková, 

Jan Mikel, Kristýna Kašíková, Štěpán Medek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo: CHARLOTT tým - Gita Trčalová, 

Natálie Zábojníková, Václav Gajdušek, Filip 

Vlk, Sabina Pospíšilová, Jiří Čechman, Bedřich 

Matulík, Aneta Postupková, Pavel Šůstek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. místo: ANJA tým - Alžběta Zábojníková, 

Tereza Řezníčková, Tadeáš Gajdošík, Dominik 

Bednařík, Tereza Štichová, Vojtěch Gregor, 

Dominik Pospíšil, Denisa Vaškůjová, Barbora 

Lišková 

 

 

 

 

 



Společné ukončení a zhodnocení setkání proběhlo v Uherském Hradišti v Galerii slováckých 

vín za účasti celého pedagogického sboru, správních zaměstnanců, pana starosty Ing. Radka 

Chmely, předsedkyně Výboru sdružení rodičů paní Kateřiny Rachůnkové a zástupců rodičů. 

Součástí programu bylo i představení jednotlivých zemí a jazyků formou typické písničky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto setkání bylo pro žáky i vyučující velmi přínosné v oblasti jazykového vzdělávání, 

možnosti rozvoje konverzačních dovedností, v oblasti plnění společných projektových aktivit 

i navázání a prohloubení spolupráce s regionálními společnostmi. 

 

Vedení školy děkuje všem vyučujícím a správním zaměstnancům za veškerou pomoc při 

přípravě a realizaci tohoto setkání. Je obtížné vyjmenovat vše, co bylo nutné připravit, 

aby setkání proběhlo na takové vysoké úrovni a dle posledních slov našich partnerů 

nemohlo být už ani lepší. Všichni jsou již zpátky doma plni jedinečných zážitků a 

neopakovatelných zkušeností, ze kterých budou, jak sami přiznali, ještě dlouho žít. 

Velmi děkují za neuvěřitelnou pohostinnost, přátelství, rodinnou atmosféru a možnost 

účastnit se aktivit a výuky ve škole. 

 

DĚKUJEME!  THANK YOU!  GRAZIE!  DANKE!  ĎAKUJEME!  TACK! 

 

 

 

 

Velké poděkování patří i rodičům, 

zvláště pak 

p. Zbyňku Slovákovi za sponzorské 

zajištění dárků od společnosti Eurovia, 

p. Renatě Gregorové a p. Lence 

Ondrouškové za napečení dezertů, 

p. Ivetě Chmelové za kancelářské 

potřeby a sladkosti. 

 

 


