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V rámci projektu Comenius sme sa zúčastnili medzinárodného pracovného stretnutia  na Jakob-

Friedrich-Schöllkopf-Schule v meste Kirchheim unter Teck. Dňa  22. 6. 2014 sme prišli autobusom 

do Stuttgartu a pokračovali sme vlakom do Kirchheimu, kde nás privítali nemeckí partneri 

a hostiteľské rodiny, v ktorých naše dievčatá bývali. Jedna z rodín pre nás pripravila na nedeľu 

zaujímavý program – navštívili sme najhlbšiu prístupnú jaskyňu v Nemecku v pohorí Švábska Alba 

- Tiefenhöhle v Laichingene, kde sme sa po železných schodoch dostali až do hĺbky 55 metrov. 

Potom sme si pochutnali na švábskych špecialitách v typickej reštaurácii a rozprávali sme sa so 

skvelou rodinou Gerberovcov o živote v Nemecku a u nás. 

 Počas týždňa  sme absolvovali bohatý program, ktorý pripravili naši nemeckí partneri. V pondelok 

nás pozdravila pani riaditeľka Marianne Sommer. Pozreli sme si moderne, ale zároveň aj účelne 

zariadené priestory školy a študenti pracovali na projektových aktivitách, týkajúcich sa 

ekonomických faktov a riešenia nezamestnanosti v jednotlivých krajinách.  

 

V utorok sme navštívili mesto Esslingen s typickými hrazdenými domami a stretli sme sa s 



 

 

predstaviteľom okresného úradu, s ktorým študenti diskutovali o prínose projektu Comenius. Potom 

sme sa presunuli do Stuttgartu, kde sme v múzeu Mercedes-Benz obdivovali automobilové 

veterány, ale aj modely budúcnosti. Okrem týchto dojmov sme si odniesli aj spomienky na 

nezabudnuteľný deň strávený vo Frankfurte nad Mohanom, spojený s návštevou Nemeckej 

spolkovej banky a úžasným výkladom zamestnanca banky, ktorý nám s neuveriteľnou ľahkosťou 

vysvetlil fungovanie národných bánk jednotlivých krajín a tiež Európskej centrálnej banky, takže 

sme to i my, laici, pochopili. Podvečerná plavba vyhliadkovou loďou po Mohane nám ponúkla 

nádherný pohľad na siluetu mesta.  

Vo štvrtok sa opäť intenzívne pracovalo – študenti porovnávali inzeráty sprostredkúvajúce pracovné 

príležitosti, písali list predstaviteľovi Európskeho parlamentu, vyrábali titulnú stránku časopisu 

a hrali sa tradičnú hru Kuhhandel. Učitelia hodnotili jednotlivé mobility a Gréci prezentovali 

informácie týkajúce sa mobility na ostrove Kós. Večer sme s nadšením sledovali atmosféru 

napínavého futbalového zápasu Nemecko : USA na  Majstrovstvách sveta vo futbale v Brazílii, 

mesto Kirchheim bolo do neskorých večerných hodín plné víťazstvo oslavujúcich fanúšikov.  

Posledný deň sme žiaľ absolvovali len časť programu - prehliadku rodinného podniku na cestoviny 

ALB–GOLD, ktorý sa pýši výrobkami najvyššej kvality vyvážanými do celého sveta. Po 

spoločnom obede sme sa rozlúčili s našimi partnermi a odcestovali sme naspäť domov. 

Spolupráca s partnermi zo škôl z Nemecka, Maďarska, Turecka, Španielska, Portugalska, Grécka, 

Poľska, Francúzska a Lotyšska bola po všetkých stránkach skvelým zážitkom. V súčasnosti sa za 

jeden z najväčších problémov školstva považuje nedostatok motivácie u študentov. Takéto projekty 

pomáhajú študentom nájsť nové cesty a pochopiť zmysel učenia sa  cudzích jazykov. Myslím, že 

naše dievčatá táto mobilita posunula o niekoľko krokov dopredu, vynikajúco zapadli do nového 

prostredia, nadviazali nové priateľstvá a obohatili výrazným spôsobom svoje jazykové znalosti. Pri 

jednotlivých projektových úlohách hľadali, analyzovali a syntetizovali informácie, získali 

skúsenosti ako prevziať zodpovednosť, pracovať v cudzojazyčnom kolektíve, prijať rôznorodé 

úlohy v tíme. Pre nás učiteľov bolo toto stretnutie takisto obrovským prínosom, boli sme v kontakte 

so skvelými kolegami z iných krajín, vymieňali sme si názory, poznatky, skúsenosti...  

Na záver Herzlichen Dank – srdečná vďaka patrí Jensovi Kaiserovi, Claudii Häfner a ich kolegom, 

ktorí sa podieľali na bezchybnej organizácii celej mobility a rodine Gerber za ich pohostinnosť 

a dobrosrdečnosť.  

          Mgr. Martina Štekláčová 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
        
 
 


