
 
 

PROGRAM MOBILITY PROJEKTU ERASMUS+ V SR 

 

PONDĚLÍ 6. 6. 2016 

 

ÚTERÝ 7. 6. 2016 

 

 

 

ČAS PROGRAM CENA/JINÉ 

10.00  - slavnostní přivítání hostů 

partnerských zemí Česka a Polska ve 

slovenské Bytči  

 

 

11.30 Oběd bus 

13.30  
- workshop v mateřské škole – 

drátenictví 

 

 

18.00 večeře  

9.00 Workshop v mateřské škole. 
 

bus 

12:00 Oběd – restaurace   

13:00 - návštěva muzea – Považské muzeum 

v Žilině – Jánošík a Těrchová 

v zemědělství 

 

-  návštěva kostela v Těrchové  

- vrchol Malé Fatry – Chleb  

 

 

19:00 večeře  



 
 

STŘEDA 8. 6. 2016 

 

ČTVRTEK 9. 6. 2016 

 

 

 

8:00 - Workshop v mateřské škole – stromy ve 
všech podobách 

  

12:30 Oběd – restaurace  

13.30 Workshop v mateřské škole: 
Dotváření výrobků z předešlého dne a 
dopoledne – vzájemné předávání poznatků 
pedagogů z předávání řemeslných 
dovedností dětem v kmenových mateřských 
školách 

 

16.00 - prohlídka historické památky v Bytči – 

Sobášny palác 

 

bus 

18:00 večeře  

8:30 Workshop v matřské škole  
- práce s hlínou 
 

 

12: 00 Oběd   

13 : 00  Workshop v mateřské škole 

- dokončení výrobků z dopoledního 

cyklu 

 
 

 

16: 00 - exkurze v archivu města Bytče  

 

 

18:00 večeře  



 
 

PÁTEK 10. 6. 2016 

 

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. 

 

9.00  
- Workshop v mateřské škole 
 
 
Dokončování výrobků z předešlého dne 

 

 

12.30 oběd bus 

12.30 - slavnostní rozloučení – prezentace 

jako průřez projektem Erasmus+, 

vystoupení dětí mateřské školy, 

sázení památných stromů 

jednotlivých zemí s vlajkami České 

republiky, Polska a Slovenska jako 

symbolu úspěšného naplňování cílů 

programu projektu Erasmus+, zpětná 

vazba 

 

 

16:30 Odjezd partnerů 

 

 


