
 
PROGRAM MOBILITY PROJEKTU ERASMUS+ V ČR 

PONDĚLÍ 2. 11. 2015 

 

ÚTERÝ 3. 11. 2015 

ČAS PROGRAM CENA/JINÉ 

9.30  Příjezd partnerů z Polska a Slovenska – 
slavnostní uvítání, předání dárků, 
seznámení s podrobným programem 
mobility 

 

10.00 Výjezd do Sosnové – exkurze výrobny 
moštů Vitaminátor. 

bus 

13.00 Oběd – hotel „ Koruna” 
 

 

14.00 Vystoupení dětí v mateřské škole – 
Halloweenská party – připomenutí podstaty 
tradice slavení Halloweenu. 

 

15.00 Workshop v mateřské škole  
 
 
 
 
 

18:30 Večeře v MŠ  

19:00 – 
22:00 

 
 Výjezd autobusem do zámku Linhartovy – 
účast na hallowenském průvodu. 
 

bus 

9.00  Výjezd do zámeku v Raduni – prohlídka 
vyzdobených prostorů k Halloweenu.  
 

bus 

12:00 Oběd – restaurace   

13:00 Workshop v mateřské škole 
 

 

 

18:30 Halloween na školní zahradě 
 

 



 
STŘEDA 4. 11. 2015 

 

ČTVRTEK 5. 11. 2015 

 

PÁTEK 6. 11. 2015 

 

 

8:00 Workshop v mateřské škole. 
 

  

12:30 Oběd – restaurace  

13.30  Výjezd do Rožnova pod Radhoštěm  
 

bus 

18.00 Večeře - restaurace  

19:00 Odjezd do Opavy  

8:30 - Workshop v mateřské škole: 
 

 

12: 00 Oběd – hotel   

13 : 00  - Workshop v mateřské škole: 
 

 

17:00 Halloween v ZŠ Šrámkova bus 

20::00 Odjezd do Opavy  

8: 30 - 9.00 Workshop v sále – ul. Zukalova 
 

 

10.15 Odjezd do základní školy Šrámkova bus 

10.30 Taneční vystoupení žáků, prohlídka 
halloween výzdoby školy 

 

12:30 Oběd restaurace –„Iberia”  

13.30  - 
16:00 

- slavnostní rozloučení, zpětná vazba, 
návrhy programu mobility v Polsku 4. - 8.4. 
2016, 
odjezd partnerů 

 



 
 

Závěr: 

Pro každý výrobek je třeba vyvinout určité úsilí, nenechat se odradit při 

drobném nezdaru, vrátit se znovu k započaté práci, dokončit ji a vidět, že 

vlastní vůlí a úsilím vzniká výrobek dávající smysl. A to vše pak umí ocenit ti 

druzí – dospělí a kamarádi. Děti mohou prožívat pocit z dobře vykonané práce, 

spolehnutí se na vlastní síly a tím jsou uspokojovány jejich potřeby.  

Využití nástrojů a materiálů  – nůžek, dlátka, drátku, papíru, textilu, přírodnin, 

lepidla, barev, procvičení zručnosti a způsoby zacházení s nimi. 

 


