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3. projektové stretnutie
23. – 29. 4. 2016
Kungshögaskolan Mjölby, Švédsko
Projektového stretnutia sa za našu školu zúčastnili 4 žiaci II. D triedy:
 Barbora Bérešová
 Martina Opremčáková
 Jana Petrová
 Patrícia Sajková
spolu s PhDr. Darinou Kováčovou a RNDr. Máriou Javnickou.
23. 04. 2016 – sobota
Košice – odlet skoro ráno do Varšavy s následným letom do Stockholmu. Ubytovanie
v hosteli Anedin v centre Stockholmu, prehliadka historických a kultúrnych pamiatok mesta,
obed a večer príchod na ubytovanie do hostela.
24.04.2016 – nedeľa
Presun vlakom zo Stockholmu do Mjölby, odchod žiakov na ubytovanie v rodinách, cesta
do Linköpingu a ubytovanie slovenských učiteľov v rodine riaditeľa školy, krátka prechádzka
po okrajovej časti mesta, večera v rodine.
25.04.2016 – pondelok
Ráno stretnutie v škole, privítanie účastníkov projektu partnerskou odbornou školou v
Mjölby, prezentácie švédskych žiakov o krajine, kultúre, jazyku a o škole, oboznámenie sa
s programom na týždeň. Krátka prehliadka školy a učební.
Rozdelenie do medzinárodných skupín, následne odchod na Treasure hunt - identifikácia
objektov, orientácia v meste. Návrat do školy, obed v školskej jedálni.
Popoludní počítačové prezentácie v programe Microsoft Powerpoint všetkých partnerských
škôl na tému: Európsky trh práce.
Večer návšteva bowling pubu, ochutnávka tacos.
26.4.2016 – utorok
Dopoludnia zraz v škole a odchod autobusom do múzea letectva v Linköpingu - výklad so
sprievodcom. Obedňajšia prestávka, popoludní prehliadka starého mesta Linköping,
skanzenu a katedrály.
Voľný čas na nákupy, spoznávanie centra mesta.
Večer stretnutie učiteľov projektu a spoločná večera v Thajskej reštaurácii, po večeri odchod
na Laser tag aktivity, návrat do hosťovských rodín do Mjölby.
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27.4. 2016 – streda
Prezentácia švédskeho podnikateľa o úskaliach podnikania, ako sa stať úspešným
podnikateľom vo svete konkurenčných firiem.
Rozdelenie do skupín, návšteva vyučovacích hodín nemčiny, angličtiny - krátke workshopy
so švédskymi žiakmi.
Neskôr popoludní návšteva historického mestečka Vadstena učiteľmi projektového stretnutia.
Oboznámenie sa s krátkou históriou starobylej pevnosti a kostola sv. Birgitte a prechádzka
okolo najhlbšieho jazera vo Švédsku.
Káva v tradičnej historickej cukrárni a večera v talianskej reštaurácii. Večer odchod do
hostiteľských rodín.
28.4, 2016 – štvrtok
Práca v medzinárodných skupinách na projektovej úlohe: Atribúty nového produktu,
prezentácie žiakov.
Obed v škole a popoludní odchod autobusom na prezentáciu výrobného závodu Ődeshögs
mekaniska na kompletizáciu vysokozdvižných vozíkov Toyota. Po zaujímavej prezentácii
o vzniku a postupnom rozmachu tohto závodu nasledovala prehliadka výrobných dielní.
Návrat do školy, resp. do rodín, osobné voľno, následne rozlúčkový večierok, rozdávanie
certifikátov a poďakovanie hostiteľským partnerom. Stretnutie učiteľov partnerských krajín
v zborovni školy, krátke oboznámenie účastníkov s ďalšou etapou projektu, ktorá sa bude
konať na Slovensku, na Obchodnej akadémii v Košiciach na tému: SWOT analýza firmy.
Malé švédske pohostenie Smorgasbord.
29.4.2016 – piatok
Odchod z rodín, odlet na Slovensko v skorých ranných hodinách.
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