
 

 

 

SPRÁVA Z MOBILITY 
Projekt COMENIUS 

názov projektu: Through Small Steps to Giant Leaps - my contribution 
to a United Europe 

číslo projektu: 13112 0553 
Nemecko – Kirchheim unter Teck - 21. 6. – 28. 6. 2014 

 
 Mobility Comenius v Nemecku sa zúčastnili 3 vyučujúce: Mgr. Zuzana Čerňanová, Mgr. 

Martina Štekláčová, Mgr. Viktória Oleksová; a 3 študentky: Alica Köverová z 1.AB, Zuzana 

Popluhárová z 2.A a Ľudmila Kollárová z 2.C. Našu jedenásťhodinovú cestu do mesta Kirchheim 

unter Teck sme zahájili v sobotu 21. júna 2014 v neskorých nočných hodinách. Cesta autobusom 

bola značne nepohodlná, avšak šoféri Marcel a Michal sa postarali, aby bola aspoň zábavná. O 9.30 

sme pricestovali do nemeckého mesta Stuttgart, odkiaľ nás ešte čakala polhodinová cesta vlakom do 

nášho cieľa – mesta Kirchheim unter Teck. Tu sme sa zvítali s nemeckými učiteľmi a študentky so 

svojimi hostiteľskými rodinami. Príjemným prekvapením tohto dňa bol program, ktorý si pre nás 

pripravila rodina nemeckej študentky Katje Gerber. Zavítali sme do pohoria Schwäbische Alb, kde 

sme navštívili najhlbšiu prístupnú jaskyňu v Nemecku – jaskyňu Leichinger Tiefenhöhle. Poriadne 

vyhladovaní sme si po skvelej turistike pochutnali na miestnych špecialitách. Rodine Gerber patrí 

naše vrúcne ĎAKUJEME! 

  

 V pondelok nás čakal prvý pracovný deň. Najskôr sa nám predstavila riaditeľka školy pani 

Marianne Sommer, potom nasledovala prehliadka veľkej a modernej školy, kde študuje približne 

1000 študentov. Po prehliadke boli študenti rozdelení do menších skupín, v ktorých spracovávali 

údaje o nezamestnanosti v jednotlivých európskych krajinách do grafov a tabuliek, a poobede 

prezentovali výsledky. Naše študentky sa v tímovej práci nestratili, boli aktívne a intenzívne sa 

zapájali do diskusií.  



 

 

   

 Nasledujúci deň sme navštívili a absolvovali prehliadku krásneho mesta Esslingen. Tu sme 

sa stretli aj so zástupcom miestneho spolkového úradu, ktorý nám poskytol informácie 

o spoločenskej a hospodárskej situácii v regióne. Nasledovala diskusia, v ktorej nás opäť perfektne 

reprezentovala Zuzka. Po obede sme odcestovali vlakom do Stuttgartu. Tu sme navštívili múzeum 

Mercedes-Benz, v ktorom sme obdivovali prekrásne veterány, ale aj modely súčasnosti. Večer si 

študenti vychutnávali bowling a učitelia spoločnú večeru. 

  

 Streda sa niesla v duchu cestovania a ekonomiky. Navštívili sme Nemeckú spolkovú banku 

vo Frankfurte, kde sme absolvovali veľmi zaujímavú prednášku. Vtipný a pohotový prednášajúci 

oslovil všetkých svojim prístupom k téme a ukázal, že aj ekonomická problematika sa dá 

prezentovať jednoducho, zrozumiteľne a zároveň zaujímavo. Niekoľko hodín sme strávili aj 

poznávaním mesta a nákupné tašky dokazujú, že si každý odniesol nejaký suvenír. Výlet sme 

zavŕšili plavbou po rieke Main (Mohan) na vyhliadkovej lodi. 

  

  



 

 

Vo štvrtok nás opäť čakal pracovný deň. Študenti porovnávali pracovné inzeráty, písali 

formálny list zástupcom Európskeho parlamentu a navrhovali titulnú stranu časopisu, ktorý sa 

zároveň stal aj výstupným produktom ich celkovej práce na projekte. Aktivity v škole zakončili 

študenti spoločenskou hrou Kuhhandel, ktorej podstatou bolo naučiť sa obchodovať, ekonomicky 

rozmýšľať a pohotovo reagovať. Učitelia z Grécka prezentovali informácie týkajúce sa ďalšieho 

stretnutia na ostrove Kós a popoludní sa spracovávali SWOT analýzy jednotlivých absolvovaných 

mobilít. Večer sme si vychutnali typickú nemeckú futbalovú atmosféru pri sledovaní zápasu 

Nemecko – USA v tamojšej „Biergarten“. 

  

 V piatok sme absolvovali posledné, no bohužiaľ nie všetky body programu. Navštívili sme 

fabriku ALB-GOLD na výrobu cestovín, dali sme si poslednú kávu a zmrzlinu so skvelou rodinou 

Gerber a pobrali sme sa domov. 

  

 Mobilita v rámci projektu Comenius v Nemecku bola skvelým zážitkom nielen pre 

študentov, ale aj pre učiteľov. Nemci si pre nás pripravili bohatý a zaujímavý program plný aktivít a 

výletov. Naše študentky mali možnosť spoznať mladých ľudí z iných európskych krajín, nadviazať 

nové kontakty, aktívne využívať anglický a nemecký jazyk a prekonávať jazykové bariéry. Taktiež 

sa naučili tímovej spolupráci a dozvedeli sa množstvo informácií o iných kultúrach.  Všetko 

prebehlo hladko a bez akýchkoľvek komplikácií. Veľká vďaka patrí našim nemeckým kolegom z 

Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule a tiež hostiteľským rodinám. Odnášame si pekné zážitky, 

mnoho nových skúseností a kontaktov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

          Mgr. Zuzana Čerňanová 


