
Vzdelávacia aktivita žiakov v projekte Erasmus+ 

Agrupamento de Escolas Freixo Espada à Cinta 

 V dňoch od 18. marca do 23. marca 2018 sa uskutočnilo projektové stretnutie 

v Portugalsku v partnerskej škole vo Freixo Espada à Cinta. 

Mobility sa zúčastnili Mgr. Eva Lázárová, Mgr. Zlata Koščová, Petronela Filipová, Jakub 

Štieber a Dalibor Beler. 

V sobotu 17.3.2017 ráno sme sa mikrobusom odviezli na budapešianske letisko. Po prílete do 

prístavného portugalského mesta Porto a po ubytovaní sme spoznávali malebné zákutia 

tohto prímorského mestečka. V nedeľu 18.3.2018 sme sa stretli s ostatnými partnermi 

a spoločne sme sa presunuli autobusom do malého mestečka Freixo Espada à Cinta. Míňali 

sme rozsiahle polia s vinicami, olivovníkmi, pomarančovníkmi a kvitnúcimi mandľovníkmi. 

Už na stanici nás netrpezlivo očakávali hosťovské rodiny s deťmi, u ktorých mali byť 

ubytovaní naši žiaci. Hneď od začiatku sme cítili úprimnú srdečnosť a spontánnu radosť 

portugalských ľudí, s ktorými sme sa denne stretávali. Pripravili pre nás pestrý a zaujímavý 

program počas celého pobytu. V škole nás privítali oblečení do tradičných masiek a previedli 

nás celou školou. V Auditóriu žiaci z každej krajiny pracujúcej v projekte odprezentovali to 

najzaujímavejšie zo svojho života, zo školy, z krajiny. Po spoločnom chutnom obede 

v školskej jedálni sme mali prehliadku pamätihodností Freixo a absolvovali sme exkurziu 

v múzeu hodvábu, ktoré nám ukázalo život na portugalskom vidieku. Stretli sme sa 

s najdôležitejšími ľuďmi z mestečka na radnici a privítala nás aj pani starostka.  

20.3.2018 dopoludnia sme absolvovali náčuvy a pozorovania na vyučovacích hodinách, 

navštívili sme aj žiakov na prvom stupni a v škôlke. Videli sme aj prácu špeciálneho pedagóga 

so žiakmi s výchovno-vzdelávacími problémami. Diskutovali sme s pedagógmi a vymieňali 

sme si skúsenosti zo školských systémov v jednotlivých krajinách. Popoludní nám ukázali 

nádhernú vyhliadku na široké okolie z Penedo Durão a Congida. Žiaci pokračovali plavbou s 

loďou po rieke  Douro spolu s hosťovskými rodinami. 

21.3.2018  po pozorovaní na vyučovacej hodine každá krajina zasadila v školskej záhrade 

jeden pamätný strom – jaseň, symbol mestečka Freixo. Potom sme sa autobusom presunuli 

do Vila Nova de Foz Côa a v múzeu Côa žiaci mohli nahliadnuť do života Portugalcov 

v minulosti, pozrieť si kresby pravekých ľudí v jaskyni a vyskúšať zakladanie ohňa pomocou 

primitívnych nástrojov. Večer pre nás portugalskí učitelia a žiaci pripravili v Auditóriu 

veľkolepé predstavenie Amores da História, ktoré znázornilo najznámejšie historické 

partnerské dvojice z celého sveta. Do predstavenia sme prispeli aj my našim známym 

príbehom o trenčianskej studni s Omarom a Fatimou. Všetci aktéri predstavenia zožali 

obrovský potlesk publika zloženého z rodičov, žiakov, učiteľov z mestečka a partnerov 

projektu.  

22.3.2018 sme mali športový deň. Každá partnerská škola športovými aktivitami zabávala 

žiakov z ostatných krajín na hodine telesnej výchovy. Popoludní sme spoločne pripravovali 

dramatizáciu, z ktorej vytvoríme záverečné video.  



23.3.2018 bol posledný deň nášho spoločného stretnutia. Autobus nás odviezol do mesta 

Porto a spoločne sme si prezreli historickú časť Porta. Navštívili sme Palácio da Bolsa a pre 

žiakov atraktívny World of Discovery, ktorý predstavoval históriu zaoceánskych plavieb 

známych portugalských moreplavcov, dobyvateľov a objaviteľov nových krajín. Po 

poďakovaní za pohostinnosť, za všetky aktivity, ktoré nám pripravili partneri z Portugalska 

sme sa rozlúčili so všetkými zapojenými učiteľmi a žiakmi. 

24.3.2018 sme navštívili čarokrásne a magické kníhkupectvo Livraria Lello, ktoré inšpirovalo 

spisovateľku Joannie Rowlingovú k napísaniu knihy Harry Potter. Cestou mestom sme sa 

venovali geocachingu. Večer sme sa lietadlom vrátili do Budapešti a potom mikrobusom do 

Košíc. 

Počas celého pobytu sme mali každý deň popoludní stretnutia učiteľov partnerských škôl, na 

ktorých sme riešili úlohy vyplývajúce z projektu.  

Naši žiaci si odniesli nezabudnuteľné zážitky a hlavne nové priateľstvá a dojmy zo srdečnosti 

a pohostinnosti našich portugalských partnerov. Preverili si a zdokonalili znalosti z angličtiny, 

spoznali kultúru a dobrosrdečnú povahu Portugalcov a vyskúšali si pocit byť zodpovedným 

a samostatným.  

 


