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Projekt vznikl po vzájemné dohodě partnerských 
mateřských škol – 

 v České republice MŠ v Hustopečích a 

na Slovensku MŠ ve Staré Turé. 

 

 

                      

                        

 

Ředitelky Bc. Blanka Nešporová a Bc. Elena Sládková 



                     

 

      Smysl a cíle projektu: Smyslem projektu bylo lépe se 
vzájemně poznat, poznat jazyk a historii partnerské země, 
zprostředkovat si zážitky zažít společné chvíle. 

Dětem projekt přinesl možnost řešit společné situace, 
porozumět cizí řeči, podřídit se pravidlům skupiny, samostatně 
volit úkol, poznaly historii partnerské země a vyzkoušely si stará 
řemesla. 

Pedagogům přines projekt obohacení jejich práce, 
seznámil je se systémem vzdělávání v partnerské zemi i jejich 
městem. 

          Veřejnost byla o projektu informovaná v tisku i na              

        webových stránkách. 

       

                             



    

                                               

 

    

                              

 

                                         

                          



                                       

                   

 

 

1. aktivita projektu: Sestavení dvojjazyčného 

leporela. Námět: historické poznatky z našeho 

okolí. Leporelo bylo zasláno partnerské straně 

a byli s ním seznámeni děti, rodiče, veřejnost. 
 

                                                             

                                                                      

                                                      

Ukázky z českého leporela. 



                                                                                                     

 

                       

    

 

           

 

Ukázky ze slovenského leporela. 

Výstava dvojjazyčného leporela v MŠ Hustopeče. 



            

Aktivita 2: 

Pracovní seminář pedagogů obou škol v 
Hustopečích. 

Proběhl v listopadu 2013, účastnily se všechny pedagožky z obou škol. 

Program začal společným setkáním na MŠ v Hustopečích, seminářem s 

plánování společného výletu s dětmi na Trenčianský hrad. Zakončen byl 

večer prohlídkou školy. Jako host byla přítomna pracovnice MěÚ v 

Hustopečích, metodička pro školství Jana Blažková. Následovala 

večeře, ubytování a společné posezení, při kterém jsme si vyměnily 

nápady, zkušenosti, povídali si o problémech s legislativou, naplněností 

škol, dalším vzdělávání pedagogů. V sobotu jsme poznávaly město 

Hustopeče s návštěvou Mikulášského jarmarku.  

Hosty semináře byla metodička Jana Blažková z MěÚ v Hustopečích, 

místostarosta Libor Sadílek, věcný manažer projektu Paed.Dr. Michaela 

Hradilová, a ředitelky okolních MŠ Eva Javůrková a Lenka Studená. 

 

                   

 

 
Seminář na MŠ Hustopeče, Školní 25. 



             

 

                           

 

 

 

 

       

Seznámení s památkami města Hustopeče, Mikulášský jarmark. 



Aktivita 3: 

Pracovní seminář pedagogů obou škol ve Staré 
Turé. 

Seminář proběhl v dubnu 2014 a účastnily se ho všechny 
pedagogické pracovnice obou škol. Partnerky nás přivítaly na 
Veľkonočnom jarmoku, kde jsme shlédly vystoupení dětí z MŠ 
a poznaly střed města, městské muzeum a řemeslný jarmark. 
Poté jsme se odebraly do MŠ na seminář. Hostem byla 
zástupkyně primátora a vedoucí školské úřadu Mgr. Soňa 
Krištofíková. Obsahem semináře bylo přiblížení města Stará 
Turá a plánování společného výletu s dětmi na hrad Veveří. 
Následovala večeře, ubytování a společný večer s diskusemi 
nad školními vzdělávacími programy obou škol, zaměření škol a 
konkurenceschopností škol.  
Sobotu jsme strávily exkursemi na všech školách ve Staré Turé 
(3 odloučená pracoviště). 
 

 

 

             

 

                                                            
Veľkonočný jarmok a prohlídka muzea ve Staré Turé. 

 



                        

 

                           

                          

 

 

                      

 

                                                                    

                                                                          

Po semináři byla volná diskuse na různá témata, která 

nás trápí nebo nám dělají radost.  



Aktivita 4: 

Poznávací výlet dětí z Hustopečí na Trenčianský hrad. 
Brzy ráno jsme vyjeli směrem na Slovensko, abychom poznali 
na vlastní oči příběh, který jsme v leporelu od kamarádů četli.  
Programem výletu byla prohlídka hradu s různými řemesly a 
představení. 
Po oběde jsme dle metodického listu plnily úkoly na zahradě 

MŠ ve Staré Turé. Také jsme soutěžili a sportovali. Na závěr 

jsme obdrželi dárky a odjeli domů. 

 

             

 

                                        

 

 

 

                                 

Bohatý program na Trenčianskom hradě, svačina a divadelní představení. 



               

 

                            

 

              

 

                                               

 

            

Bohaté soutěžní odpoledne na zahradě školky ve Staré Turé proběhlo dle 

metodického listu, s předáváním dárků a hrou s dětmi z partnerské MŠ.  



 

 

Aktivita 5: 

Poznávací výlet dětí ze Staré Turé na hrad Veveří 
Tentokrát brzy ráno vyjížděly slovenské děti, abychom se mohli 

v 9.00 hodin sejít na hradě Veveří. Přivítali nás kejklíři. 

Programem byla prohlídka hradu, výstavy a celého nádvoří. 

Potom zkoušení různých řemesel (výroba svíčky, tisk na plátno, 

lukostřelba a divadelní představení. Na oběd jsme se přesunuli 

do Hustopečí. Následovalo přivítání princeznou na zahradě MŠ 

a dle metodického listu plnění rytířských úloh na zahradě školy. 

Na závěr proběhla hradní diskotéka a odpolední předávání 

dárků. 

                 

 

 

 

               



 

 

                        

 

                        

 

                 

 

 

Výstava, jednotlivá řemesla i divadelní představení děti zaujala. 

Aktivity proběhly dle plánování- dle metodického listu.  

Poté měly děti volnou zábavu.  



 

Své zážitky malovaly děti jak v Hustopečích, tak ve Staré 
Turé. 

 

                          
 
 

            
   

                                                              
 
          
 
 
 
 

Soutěže na téma středověku zahájila královna koloběžka. 

Po vyžití přišlo předávání odměn a loučení. 



 
Jedním z dárků byla i stavebnice.  

 

                   
 
 

 
 
 
 
      

 Výtvarné práce byly velmi povedené, děti měly 
spoustu zážitků. 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
                               

Stavebnici obdržely obě školy jako 

odměnu za splnění soutěží. Byla 

součástí her na porovnání staveb 

HRADU A ZÁMKU, a života v nich.  



 
 
 
Aktivita6: 

A) Tvorba sborníku materiálů.  
Společná domluva nad podobou Sborníku proběhla 
telefonicky.  
Obě strany se shodly, že bude nejlépe, když vytvoří 

obohacující materiál ve své řeči na své škole a poté jej 

zašlou do Hustopečí ke kompletaci. Během týden se tak 

sešla hromada materiálů, kterou bylo třeba roztřídit a vložit do jedné knihy. 

Finální podoba bude na každé MŠ vložena na web. Stane se tak nedílnou 

součástí ŠVP školy bude inspirativním a obohacujícím materiálem pro práci na 

dané téma.     

 

                                         

                                 

 

 

 

 

 

 Dvojjazyčný sborník. 



 

B) Fotokniha jako výstup z projektu           

Společný sběr fotografií realizačního týmu na Slovensku i v Čechách nám 

umožnil  vybrat a sestavit další výstup z projektu. 

Je jím fotokniha, která obdahuje jak fotografie z jednotlivých aktivit, tak i 

jejich stručný popis. Fotokniha byla kompletována 

na MŠ v Hustopečích. 

Poté byla vytištěna a rozeslna na obě MŠ. Bude také 

sloužit k prezentaci práce školy a realizaci projektu 

v budoucích letech.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Vytištěná fotokniha před dokončením a kompletací. 



 

C) Dohoda o další následné spolupráci obou partnerských škol. 

 

Dohoda byla sepsána po osobním setkání obou ředitelek v Hustopečích. Dle 

osnovy bylo vyhodnoceno plnění aktivit, přínos a plnění cílů projektu. Dále byla 

plánována prezentace výstupů projektu- hlavně na webu obou škol. 

 Byla připravena dokumentace k ukončení projektu a přehonocena  

načrtnutá závěrečná zpráva, kterou zpracovává Paed.Dr. Hradilová.  Poté byly 

sepsány vysvětlující poznámky a odůvodnění čeprání rozpočtu.  

Posledním bodem byl smysluplnýplán spolupráce mezi oběma školami o 

vzájemné kooperaci formou spolupráce na portálu e-twinningu. Dále do dalších 

minimálně pěti let.  
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