Správa z V. nadnárodného stretnutia- Projekt ERASMUS+ 2016 – 2018
„Bookworms in Europe“
Základná škola, Tomášikova 31 Košice, Slovensko
14.03. - 18.03.2018
Predposledné stretnutie učiteliek partnerských škôl z Anglicka, Nemecka, Talianska, Švédska
a Malty sa uskutočnilo na našej škole.
Streda – 14.03.2018
Príchod a ubytovanie hostí.
Štvrtok – 15.03.2018
Aj keď väčšina z hostí pricestovala v stredu vo večerných hodinách, do našej školy zavítali vo
štvrtok ráno. Vo vestibule školy ich privítala v krásnom kroji, chlebom a soľou Alexandra
Brutovská z VIII.A. Svojím spevom a hrou na husle priblížila našim hosťom kúsok z našich
tradícií. Našich hostí prišla privítať aj pani riaditeľka a pani zástupkyňa I. a II. stupňa.
V krátkosti sme im predstavili našu školu a po malej prestávke nasledovali ukážky
vyučovacích hodín, zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Prvou triedou, do ktorej sme mali možnosť nahliadnúť bola V.C pod vedením pani učiteľky
JAVOROVEJ. Žiaci nám predviedli, akí sú to zdatní čitatelia a ako vedia z textu nachádzať
pozitívne a negatívne vlastnosti hlavných postáv. Ďalšia trieda, ktorá nám predstavila
dramatizáciu rozprávky z knihy Danka a Janka, bola trieda II.B. Pani učiteľka IĽAŠOVÁ si ešte
so žiakmi pripravila čitateľské Bingo. V triede II.A si pani učiteľka HUCULOVÁ so svojimi
žiakmi pripravila zaujímavú prácu s malými tabuľkami a vytváranie písmen a slov s Lego
kockami. Trieda III.C si pre našich hostí pripravila malú knižku, ktorú žiaci ilustrovali a za
pomoci pani učiteľky SENÁŠIOVEJ prerozprávali. Poslednou triedou, ktorú sme navštívili bola
trieda pani učiteľky CSONTOSOVEJ – III.B. V úvode nám žiaci predviedli reťazovú hru a hru
s mucholapkami. Potom nasledovala aktivita zameraná na rozpoznávanie textu. Všetky
ukážky hodín boli veľmi zaujímavé a inšpirujúce.
Po obede nasledovala Erasmus porada, na ktorej sme si okrem vzájomných skúseností
vymenili knihy, ktoré žiaci naši aj zahraniční vytvorili a ilustrovali. Každá krajina dostala jednu

knihu od každej partnerskej školy. Potom sme sa presunuli do centra mesta, kde nám pán
Kolcún ukázal najzaujímavejšie zákutia Košíc a porozprával o historických pamiatkach nášho
mesta.
Piatok – 16.03.2018
Piatkové dopoludnie sme trávili v Kulturparku na divadelnom predstavení našich žiakov.
Okrem našich zahraničných hostí sme mali možnosť medzi sebou privítať aj spisovateľa
PETRA KARPINSKÉHO. Našich žiakov prišli podporiť aj rodičia a starí rodičia. Prvé
predstavenie bolo o Guľkovi Bombuľkkovi, kde žiaci z 2.,3. a 4. ročníka pod vedením pani
učiteľky D. TOMKOVEJ, predviedli časť príbehu o Guľkovi v anglickom jazyku.
Po skončení prvého predstavenia sme si mohli vychutnať krásnu pieseň od Kristíny - „Mať
srdce“ v podaní našej talentovanej žiačky NATÁLII ŠPIRKOVEJ zo 4.C.
V druhom predstavení nám žiaci z 3.B pod vedením pani učiteľky J. CSONTOSOVEJ, predviedli
svoje herecké výkony v rozprávke od Petra Karpinského –„Princezná pre draka“. Ako to už
v rozprávkach býva, všetko sa našťastie na dobré obrátilo - aj nám sa celé predstavenie
vydarilo. Títo žiaci z 3.B sú naozaj talentovaní – ilustrovali a prerozprávali príbehy najnovšej
knihy od P. Karpinského: „Teta Agáta a jej mačacia sedmička“. V závere predstavenia ju
odovzdali pánovi spisovateľovi.
Milé tety knihovníčky si pripravili neľahkú besedu s pánom spisovateľom. Postavili ho totiž
do boxerského ringu, kde musel zodpovedať na všetky otázky aj na telo. Po ťažkom boji
nasledovala autogramiáda. Celú atmosféru nám spríjemňovala JANKA KORMANOVÁ z 5.A.
Na poludnie sme sa presunuli opäť do školy, aby sme si na Erasmus porade mohli ujasniť
ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť do ďalšieho nadnárodného stretnutia na Malte.
Večer sme si spríjemnili v Tokajských pivniciach, v Malej Tŕni.

Sobota - 17.03.2018
Sobota bola venovaná celodennému výletu do Starej Ľubovne. Naši hostia si prezreli hrad aj
skanzen. Na veľmi vyhľadávanom salaši mali možnosť ochutnať naše tradičné jedlá.
Bryndzové halušky aj bryndzové pirohy im veľmi chutili.
Na poslednej spoločnej večeri sme zhodnotili celé stretnutie a rozlúčili sa.
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