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PRVNÍ SETKÁNÍ PROJEKTU ERAMSUS +  v ČESKÉ REPUBLICE – 20.– 25.11.2022  

Ve dnech 20.11. – 25.11.2022 se uskutečnila první mobilita projektu Erasmus+, 

kterého jsme koordinátorskou školou. V projektu máme partnerské školy 

z těchto států: Španělska (Valencie – Paterna), Lotyšska (Jürmala), Portugalska 

(Amora), Chorvatska (Split).   

Této mobility se zúčastní celkem 11 učitelů a 27 dětí ze zahraničních škol. 

Z naší školy je do projektu zapojeno 25 žáků z druhého stupně. 

 

Na úvod této mobility jsme společně strávili tři dny na adaptačním pobytu na  

Buchlově. Na programu adaptačního pobytu byly seznamovací hry, zážitkové hry, při kterých byly děti 

namícháni z různých států. Dále každý stát vytvořil prezentaci s úkoly, které je čekají během celého projektu. 

Navštívili jsme hrad Buchlov s anglickým výkladem o historii hradu Buchlov a seznámili jsme se s pověstí o 

Lípě neviny. Ve večerních hodinách před stezkou odvahy si děti poslechly pověst o Černé paní a během stezky 

odvahy měly děti za úkol spočítat, kolik černých paní během stezky potkaly. 

Děti si během adaptačního pobytu měly možnost nazdobit vak, který pak věnovaly svým partnerům ze 

zahraničí. Vyvrcholením pobytu byl „Oskarový večer“, na který žáci ve skupinkách natočili krátký film na 

téma projektu – „Úspěch pro každé dítě.“ Oskarový večer jsme zakončili diskotékou a bohatým pohoštěním. 

Poslední den AP jsme si stihli zahrát několik stmelovacích her, zhodnotili jsme tento pobyt na Buchlově, 

rozdali jsme certifikáty projektu Erasmus+ a vyhlásili vítězné logo našeho projektu. 

Po AP si všechny zahraniční studenty rozebraly naše hostitelské rodiny, které jim připravily bohatý program. 



První den ve škole jsme zahájili ranním setkáváním pro celou školu, kde se naši partneři představili, 

poreferovali o plánované práci pro projekt a na závěr jsme si zazpívali píseň na téma Erasmus, kterou složila 

hudební skupina naší školy. Odpoledne jsme byli slavnostně přivítáni na radnici paní radní, kde všichni 

zúčastnění obdrželi dárky a byli vyzváni k podpisu v pamětní knize města Uherské Hradiště. Poslední den ve 

škole učitelé partnerských zemí navštívili některé hodiny a prohlédli si naši školu. Zahraniční děti byly ve  

vyučování se svými hostitelskými partnery. Během této mobility si naše děti našly kamarády, které budou mít 

možnost potkat na dalších návštěvách v zemích projektu Erasmus+. Učitelé společně pracovali na úkolech 

projektu, webových stránkách projektu a naplánovali další setkání ve Španělsku, které proběhne v květnu 

2023. Výjezdu do Španělska se zúčastní 9 žáků z devátých ročníků a budou je doprovázet 3 učitelé naší školy. 

Na toto setkání i další v rámci projektu Erasmus + se už moc těšíme. 

 

 

Krátké zhodnocení žáků naší školy zapojení do projektu Erasmus+ : 

 

„Projekt Erasmus byl boží! Moc jsem si to užila, hlavně adaptační pobyt i ty aktivity. Moc se těším do 

Španělska. Mám nové kamarády a lepší angličtinu“       Adéla Šamšová, 9.D 

 

„Jsem ráda, že jsme jeli na adapťák. Byla to šance bavit se se všemi zahraničními partnery. Ale zase na druhou 

stranu mně bylo líto, že jsme s nimi neměli více času. Další plus bylo, že už se tolik nebojím mluvit.“ 

Viktorie Kozáková, 8.A 

 

„Adaptační pobyt byl super. Jsem ráda, že jsem se do projektu přihlásila, protože jsem se rozmluvila anglicky. 

Těším se až pojedu do Španělska. Celý týden s Erasmem byl super.“  Nella Straková, 9.B 

 

„Moc se mně líbil adapťák. Dlouho jsem se na Erasmus těšila a rychle to skončilo. Už se strašně moc těším 

až někam s Erasmem pojedu.“ Viktorie Lapčíková, 7.A 

 

„Celý týden jsem si užila. Adapťák mě bavil, ale škoda, že nebylo lepší počasí. Našla jsem si nové kamarády 

ze zahraničí a začala se i více bavit i s Čechy.“   Alžběta Grebeníčková, 8.A 

 



„Buchlov byl dobrý, můj Portugalec byl dobrý, bylo to dobře připravené.“  Jakub Kohout, 9.B 

 

 

Krátké zhodnocení a učitelů partnerských škol projektu Erasmus+: 

 

„ I loved your creativity, spontaneity and understanding human attitude. With love and see you in Latvia!“     

Vaira Andersone (teacher), Latvia 

 

„Thanks a lot for making/ organizing this project!! I had an amazing time.“  Vendija Miļūna (student), Latvia 

„The meeting was amazing. We met new friends. We enjoyed housing around as family. The project “success 

for every child” was also a success for teacher. The Erasmus family is richer!!! All main goals were aliened. 

Congrats!! Looking forward to meeting you again.“   America Silva (teacher), Portugal 

„I liked the games and especially the Oscar night.“  André Cunha (student),. Portugal 

 

„Big opportunity to meet new people, new places and work together, to make a better world. Big opportunity 

to share, to establish new relationships, to learn from the others.“ Eduardo Galino (teacher), Spain 

 

„I enjoyed a lot  this Erasmus and liked the party and Oscar awards.“  Carla Blasco (student), Spain 

„Extraordinary experience of adaptation stay for both us and our students! We have met some old and gained 

new friends. We have also learned a lot from these activities which we will pass on to our colleagues. Thank 

you all!“ Tihana Modric (teacher), Croatia 

„Everything was great and all people were really nice.“ Paula Radmilo (student), Croatia 

 

 

Logo projektu Erasmus+ 

 

 

 

 

 

 

 


