
 
 

Mobilita programu Erasmus+ na Slovensku od 16. 3. – 20. 3. 2015 

16. 3. 2015 

 

10:00 - V dopoledních hodinách proběhlo slavnostní přivítání pedagogů z České a Polské 

republiky v mateřské škole Hurbanova v Bytči, kde děti vystoupily v programu „Vítání jara“ 

s pásmem lidových písní a tanců. Následovala prohlídka tříd mateřské školy, která byla jarně 

vyzdobena mnoha nápaditými pracemi. Byla tak zahájena mobilita ne téma Velikonoce a 

jarní svátky – tradice a zvyky Slovenska.  

 

11:30 - Ubytování českých a polských učitelů v centru města Bytče – Apartaments Bytča. Zde 

v restauraci Gallery proběhl společný oběd učitelek všech tříd účastnických zemí světa.  

13:00 – Učitelky partnerských škol si prohlédly historické části města Bytča, kde se nachází 

Bytčanský zámek a Svatební palác.  

13:30 - Výjezd autobusem do Bytčice na tvořivé dílny. Nejprve vystoupil lidový soubor 

s pásmem písní a pak se učitelky zapojily do rukodělných prací, které předváděli místní lidoví 

řemeslníci. Vyráběly se výrobky z kukuřičného šustí – panenky a zvířátka, zdobily se kraslice 

voskovou technikou, pletly se pomlázky z vrbového proutí a košíčky z papírových roliček.  

Následoval přejezd do Žiliny. Zde proběhla prohlídka historického centra. 

 

17. 3. 2015 

9:00 – 12:00 Dopoledne proběhly workshopy v mateřské škole Hurbanova. Nejprve učitelky 

poznávaly  slovenské velikonoční tradice a zvyky. Slovenské kolegyně seznamovaly své hosty 

s novými technikami práce a využitím různorodých i netradičních materiálů potřebných ke 

zhotovování výrobků. Pod rukama učitelek vznikali zajíčci z květináčů, kraslice zdobené 

barvami, voskem a krajkami, květináčky dekorované ubrouskovou technikou, košíčky 

polepované dřevěnými kolíčky s krajkou a drhaným uchem z provázku, kuřátka 

z umělohmotných lžiček a barevných ubrousků, jarní vykrajované ozdoby ze samotvrdnoucí 

hmoty.  

12:00 – 13:00 oběd 

13:30 přesun autobusem do Súlova. 

14:00 – 17:30 Odpolední program se uskutečnil v Domě kultury v Súlově. Vystoupil zde 

vesnický soubor Súlovčanka. Lidové písně v podání členů této skupiny  vnesly nádech dob 



 
 

dávno minulých. Stejně jako ukázky ručních prací lidových řemeslníků zdejšího regionu. 

Učitelky čerpaly z jejich umů spoustu dovedností a cenných rad, aby co nejlépe zvládaly 

techniku výroby obrázků tkaných z nití na dřevěném podkladu, kde konturu a zároveň i 

osnovu pro tkaní tvoří stovky drobných hřebíčků, či zdobení kraslic vrtáním dírek a zdobení 

voskem. Zajímavá byla výroba krojovaných panenek z kousků látek. Zdrojem inspirace bylo i 

zdobení perníčků a netradiční pletení velikonočních pomlázek z proutí.  

 

 

18. 3. 2015 

9:30 - Exkurze na Salaši Papradno. O chovu ovcí, krav, koní a zpracování mléka učitelkám 

poutavě vyprávěla zdejší majitelka. Velmi zajímavá byla praktická ukázka postupu výroby 

sýrových nití, jejichž výrobu si mohli zájemci i vyzkoušet.  

12:00 - oběd na salaši 

14:00 - Odpoledne proběhly workshopy v mateřské škole Hurbanova. Učitelky se zasvěcovaly 

do dalších rukodělných činností, jejichž výsledkem byly ovečky z polystyrenových koulí 

s nalepenými stáčenými vatovými tampóny tvořícími vlnu, hrnky zdobené lakem ve vodní 

lázni, vajíčka obalovaná v máku a barevném sypání, papírové velikonoční přání a papírové 

tašky dekorativně zdobené papírovými výřezy a plastickými barvami.  

17:00 – Gazdovská restaurace – vystoupení lidové muziky Javorník s folklorními slovenskými 

písněmi a ochutnávka typických slovenských jídel – halušek s brynzou, mákem, zelím a 

slaninou, placek z bramborového těsta.  

 

19. 3. 2015  

8:00 - Přesun autobusem z Bytče do Bojnice. Na zámku Bojnice proběhla prohlídka bohatě 

zdobených a vybavených prostorů, které přiblížily vývoj slovenské historie. 

12:30 – oběd – Salaš Viglaš 

14:00 - Návštěva Rajecké Lesné, kde se nachází pohyblivý vyřezávaný betlém zachycující 

regiony Slovenska s typickou krajinou, významnými zámky a řemesly.  

18:00 - Večeře v Rajeckých Teplicích – restaurace Slunečný pavilon. 

 

 



 
 

 

20. 3. 2015  

8:00 - Přesun autobusem do Strečna. Nejdříve se uskutečnila prohlídka dřevěné slovenské 

dědiny připomínající středověk. Následovala prohlídka hradu Strečno. 

12:30 - Oběd se slavnostním vyhodnocením projektu v restauraci Gallery v Bytči. 

14:00 - Ředitelky partnerských mateřských škol se setkaly s vedoucími představiteli Bytče na 

Městském úřadě.  

 

Závěr:  

Získávání zkušeností při zhotovení výrobků lidových řemeslníků mělo pro učitelky nezměrný 

význam pro přiblížení a předání mnohaletých zkušeností se zpracováním přírodních 

materiálů a jejich využití při tvorbě. Píle a výdrž při rukodělné práci je odměněna vznikem 

originálního výrobku, který potěší krásou či užitkem a dává tak smysl  lidské práci. 

Náměty byly využity v aktivitách rodičů s dětmi i učitelek s dětmi a seniory. 

 


