
 
 Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 

       763 07  Velký Ořechov 124, tel. 577 996 018, 737 632 369 

                      e – mail: info@zsvelkyorechov.cz 

                                                         www.zsvelkyorechov.cz  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

2nd Erasmus International Camp 

 
   21.5. - 27.5.2017 

Tesáre, Slovenská republika 

mailto:info@zsvelkyorechov.cz
http://www.zsvelkyorechov.webnode.cz/


2. mezinárodní tábor v projektu Erasmus+ letos organizovala ve dnech 21.5. - 27.5.2017 

slovenská partnerská škola v Radošině  a konal se v rekreační oblasti Tesáre, okres 

Topoľčany. 

 

Po příjezdu do Tesárů jsme se srdečně pozdravili se všemi přáteli ze Slovenské republiky, 

Itálie, Švédska a Německa. Děti se již od prvního dne snažily navazovat kontakt s dětmi 

z cizích zemí, což pro ně zpočátku nebylo zrovna jednoduché, neboť musely nechat svůj 

mateřský jazyk v pozadí a snažit se komunikovat v jazyce anglickém. Počáteční strach            

z nedokonalé angličtiny byl však brzy překonán a zvítězila touha poznat se s novými 

kamarády.  

 

Nedělní program byl započat společnou večeří, při níž byli všichni účastníci táboru přivítáni 

představiteli ze Slovenské republiky. Po večeři jsme se sešli na prostranství, v jehož středu se 

rozprostírá mapa Evropy a kde se později odehrávaly všechny společné aktivity. Za účasti 

všech zahrála hymna Slovenské republiky, děti zatancovaly na slovenskou lidovou píseň a 

nabídly všem chléb se solí.  

 

 

Poté každá země zazpívala a případně zatancovala na píseň, kterou si s sebou přivezli. Naše 

děti zpívaly a tancovaly na píseň Toulavá.   

 

 

 

 



 

 

Pak byla předána pochodeň představitelům ze Slovenska, jakožto symbol pokračování 

mezinárodních táborů. Následovalo krátké představení všech dětí i učitelů, kdy v několika 

anglických větách každý pohovořil o tom, jak se jmenuje, z které země přijel, kolik je mu let a 

jaká je jeho oblíbená barva.  

 

Každá země zpracovala plakát o svém 

regionu, který byl po celou dobu táboru 

vystavena na společném prostranství.  

Na dobrou noc nám byla zahrána melodie ze 

slovenského večerníčku. Děti pak uléhaly plny 

nových zážitků. 



 

 

Pondělí jsme začínali ranní rozcvičkou, kterou 

vedly děti ze Slovenska. Následovala snídaně a 

odjezd autobusem do Trenčína. 

 

 

 

 

 

 

Společnost Letecké opravovne v Trenčíně se zabývá opravou různých typů letadel, 

civilních, vojenských i vrtulníků. Obrovské haly byly plné letadel a techniky protivzdušné 

obrany čekajících na opravu.  

 

 

Potom jsme se  přesunuli do Piešťan, kde nás čekala plavba lodí po Váhu. Plavba lodí trvala 

50 minut. Počasí nám přálo, proto se někteří mohli slunit na terase lodi, jiní se naopak před 

ostrým sluncem schovávali na palubě.  

 

 

 

Pak již následoval přesun autobusem zpět do Tesáre, kde nás po krátkém odpočinku čekal 

ještě nácvik slovenského lidového tance a večeře.  



Po večeři jsme se setkali na společném prostranství a děti vytvářely ve dvojicích loďku, na 

kterou byla upevněna svíčka. Tyto lodičky jsme pak šli pouštět na nedaleký potůček. Vše se 

již odehrávalo za pozdního večera, a proto množství hořících svíček plujících po potoce 

působilo velmi dojemně a vytvářelo atmosféru přátelství a soudržnosti.  

 

 

Na dobrou noc byla v tento den zahrána znělka z našeho večerníčku Křemílek a Vochomůrka, 

Pohádky z mechu a kapradí.  

 

 

Úterní ráno předcvičovaly rozcvičku naše děti.  

 

 



Následoval odjezd autobusem do dolu Cígeľ. Tento výlet byl pro mnohé velkým 

překvapením, neboť většina z nás se do dolu dostala poprvé. Nejprve jsme byli seznámeni 

s bezpečnostními opatřeními, dále jsme dostali pracovní pláště s dýchacím zařízením (pro 

případ nevolnosti) a svítilny. Malým vláčkem jsme byli přepraveni do dolu, asi 70 metrů pod 

zemský povrch. Zde jsme s panem průvodcem procházeli jednotlivými částmi dolu a 

seznamovali jsme se s postupem práce v dole. Na povrch zemský jsme byli opět přepraveni 

vláčkem a na závěr nám byl promítnut dokument podrobně zachycující postup těžby hnědého 

uhlí.  

 

 

 

Odpoledne nás čekalo sportovní zápolení 

Crazy games. Všichni účastníci byli 

rozděleni do smíšených skupin, tedy z každé 

země dvě děti v jedné skupině. Snažili jsme 

se dát co nejvíce sil do soutěžení, bouřlivě 

jsme povzbuzovali a týmově spolupracovali. 

Sportovní odpoledne bylo završeno večeří, 

po níž následoval opět nácvik slovenského 

lidového tance a na dobrou noc jsme se 

zaposlouchali do večerníčku. 

 
 



Středeční rozcvičku vedli Italové. Po snídani jsme se autobusem vydali do města Mochovce, 

které je známo díky atomové elektrárně. Navštívili jsme zde Energoland, interaktivní 

centrum, zhlédli jsme motivační 3D film a zjistili jsme, jak s energií nakládal člověk v 

minulosti a jak dnes. Je zde celkem 33 interaktivních sekcí, které poskytují všechny potřebné 

informace o různých energiích - o jejich využití, o pozitivech i negativech jednotlivých 

způsobů výroby elektřiny. 

 

 

 

Odpoledne se neslo v duchu výtvarných workshopů, kdy děti ve smíšených skupinách 

společně tvořily křižovatku formou koláže. Díla se všem skupinám zdařila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zázemí areálu nabízelo bohaté sportovní vyžití, a tak si podvečerní sportovní zápolení všichni 

užili. Hrála se přehazovaná, fotbal, beachvolejbal i tenis. 

 

 

 

Každý večer probíhal nácvik slovenského 

lidového tanečku na písničku Tancuj, 

tancuj, vykrůcaj.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve čtvrtek ráno předcvičovaly rozcvičku děti ze Švédska. Poté do tábora zavítal speciální 

host, šampion Kubo, policejní pes, a společně se svými páníčky nám ukázal, co všechno umí a 

jak probíhá jeho výcvik.  

 

Zajímavostí byla i simulace chůze pod vlivem alkoholu 

či omamných látek. Dodržet nakreslenou čáru šlo 

opravdu stěží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Další program probíhal přímo v Radošině. Nejdříve jsme navštívili firmu Ematech, která se 

specializuje na prodej traktorů a zemědělské techniky. O projížďku velkým moderním 

traktorem byl obrovský zájem. 

 

Poté se nám dostalo vlídného přijetí v radošinské základní škole. Na úvod se představily 

místní děti s písničkou a tanečkem.  

 

 

 

V okolí školy pak byly připraveny sportovní soutěže a s ukázkou požárního zásahu se 

představili místní dobrovolní hasiči. 

 

 



Po páteční rozcvičce, kterou vedly děti z Německa, jsme se vydali na pěší túru do ranče Pod 

Babicou v obci Bojná.  

 

 

Součástí ranče je i mini zoo, kde žáci plnili ve skupinách úkoly. Každá země měla totiž před 

táborem za úkol zpracovat informace o jednom zvířeti v angličtině. Z těchto informací pak 

žáci vyhledávali potřebné údaje a uplatňovali tak své jazykové znalosti. 

 

 

 



Odpoledne proběhla závěrečná prezentace za účasti paní starostky Radošiny a hostů. 

Zatancoval se společný tanec Tancuj, tancuj, předaly se dárečky pro vzpomínku na společně 

strávený týden.  

 

 

 

 

 

Koordinátorka Steffi převzala pomyslnou 

štafetu, protože tábor v příštím školním roce 

bude organizovat německá partnerská škola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečný večer patřil diskotéce. Zpívalo se, tančilo a všichni se společně velmi dobře bavili.  

 

 



Děkujeme slovenskému organizačnímu týmu, zvláště 

pak Gábině a Beátě za celkovou přípravu táboru a 

zajímavý program.  

 

 

 

 

Na závěr lze konstatovat, že 2. mezinárodní tábor proběhl 

úspěšně. Dle projektového záměru žáci spolupracovali a 

vyměňovali si znalosti o možnostech dopravy v dnešní 

době. Do programu byly zařazeny workshopy a aktivity z 

jednotlivých školních projektů. Děti se zamýšlely nad tím, 

co je pro pohyb a dopravu v dnešní době důležité. Srovnávaly způsoby dopravy do školy  

v jednotlivých zemích a jakým způsobem nejraději cestují. Velmi důležitou částí bylo poznání 

školy v Radošině a místní oblasti. Děti měly možnost navštívit pro projekt relevantní místa 

(opravnu letadel, lodní společnost, firmu se zemědělskou technikou,...). Po celý týden žáci 

rozvíjeli své jazykové dovednosti, konverzační schopnosti a setkali se zde s dětmi, se kterými 

si pravidelně v rámci projektu dopisují. Velkým přínosem pro žáky byla účast 

handicapovaných dětí ze speciální italské školy, jejich zapojení do jednotlivých aktivit a 

srovnání způsobu pohybu a dopravy lidí s postižením.   

 

 

 

 

          Mgr. Jitka Lišková 


