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Účastníci: 

8 žiakov  ZŠ A. Sládkoviča 

Sliač, Slovensko,                     

2 pedagogickí zamestnanci 

6 žiakov z Collège Boris Vian, 

Coudekerque-Branche, 

Francúzsko,                                      

2 pedagogickí zamestnanci 

11 žiakov z III Instituto  

Comprensivo G. Verga, 

Pachino,Taliansko, Sicília,                                                            

tím pedagogických 

zamestnancov 

 
Krajiny: Francúzsko 

Taliansko, Slovensko 

ERASMUS + 
E4L 

ENERGY FOR LIFE 

 

2020-1-FR01-KA229-079811 

Utorok, 22. február 2022  

 

 

Slávnostné otvorenie 
projektového 
stretnutia 

Vzdelávacia aktivita začala 

slávnostným programom na 

školskom dvore. Pani riaditeľka, 

Mrs. Maria Grazia Caruso 

privítala všetkých účastníkov.  

 

Potom nám žiaci školy ukázali 

tradičný tanec Tarantella, 

zaspievali pesničku v angličtine 

a zahrali niekoľko piesní na 

hudobných nástrojoch. 

 

Žiaci sa potom spoločne         

odfotili pred budovou školy 

a vzdelávacia aktivita sa oficiálne  

začala.  

 

Po srdečnom privítaní sa žiaci 

presunuli do učebne, kde 

postupne odprezentovali svoje 

pripravené powerpointové 

prezentácie o krajine, meste 

a škole. 

Prezentácie začali žiaci 

talianskej školy. Porozprávali 

nám o Sicílii, tradíciách, ich 

škole a aktivitách školy. 

 
Slovenský tím predstavil krajinu 

v srdci Európy, jej prírodné 

a kultúrne bohatstvo cez 

ukážku známych miest 

a osobností a príklady 

tradičného folklóru. Potom 

porozprávali o svojej škole A. 

Sládkoviča, o kúpeľnom meste 

Sliač.  

 
Nakoniec francúzska škola 

odprezentovala svoju školu, 

mesto Dunkerque, zaujímavé 

miesta, karnevalovú tradíciu, 

a ich projektové aktivity 

v programe Erasmus+.

 
 

 Prezentácia škôl          
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Po prestávke sa žiaci zišli pred 

školou. Ich talianski spolužiaci  

zobrali spolužiakov na 

vyučovanie. Účastníci si mohli 

pozrieť, ako vyzerá hodina 

matematiky, biológie lebo 

cudzieho jazyka. 

 

Starostka mesta Pachino, Mrs. 

Carmela Petralito nás pozvala 

do  zasadacej miestnosti, 

porozprávala nám o histórii 

mesta a Sicílie, o dôležitosti 

ostrova v rámci geografických 

a historických súvislostí a zopár 

zaujímavých faktov. Starostka 

zdôraznila dôležitosť projektov 

Erasmus+ pre mesto a žiakov 

školy, keďže je to prvý projekt 

v základnej škole v rámci mesta 

Pachino. Koordinátor projektu p. 

Fabrice Tondeur poďakoval 

starostke za spoluprácu, 

podporu  a prijatie. 

 

 

 

Návšteva radnice 

a starostky mesta 
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Obed v strednej škole 
gastronómie 
 

Po návšteve radnice sme odišli 
na obed do strednej školy 
Instituto d´instrucione Superiore 
„Paolo Calleri“ – gastronomická 
škola pre kuchárov a čašníkov. 

 

Pripravili pre nás tradičné sicílske 

menu. Pozostávalo zo štyroch 

chodov. Syrovo-zeleninové 

predjedlo, cestovina, hlavné jedlo 

z hovädzieho mäsa so šalátom. 

Na záver sme si pochutili              

na  orieškovej zmrzline 

a čokoládovej saláme.  

 

Ďakujeme za super 

gastronomický zážitok. Grazie 

mille! 😊 

 

 

Po obede sme navštívili 

najväčšie močariská v regióne 

a dozvedeli sme sa o ich 

význame pre sťahovavé vtáky. 

Toto miesto je dôležitou 

zastávkou na ich ceste do 

Afriky alebo späť do domoviny 

do severných častí Európy. 

Morghella je miestom 

odpočinku na ich dlhej ceste. 

 

Workshop 

s geológom 
Ďalšia zastávka bola na 

najjužnejšom cípe Sicílie – 

Isola Delle Correntie.  

 
Tam sme sa stretli s geológom, 

ktorý nám vysvetlil pôvod 

hornín a ukázal nám rôzne 

fosílie v skalách. Porozprával 

nám o rôznych geologických  

zaujímavostiach teritória. 

 
Hoci počasie nebolo teplé, my 

sme si pláž užili. 

 

Morghella –  
najväčšie močariská 
v regióne Pachino  



 

 

 

 

Druhá skupina mala workshop 

s učiteľom prírodovedných 

predmetov. Učil žiakov 

o pôvode sopky Etna, jej 

činnosti a štruktúre. Žiaci si 

pozreli prezentáciu s výkladom 

a naučili sa i novú slovnú 

zásobu v angličtine – časti 

sopky. Potom im učitľ na 

modeli sopky ukázal chemickú 

rekaciu octu a sódy bikarbóny 

a použil ju na demonštráciu 

erupcie a toku lávy.  

 
Potom si žiaci pozreli rôzne 

sopečné kamene a ukážky 

umeleckých diel – sôch 

z kameňa. Posledná úloha bola 

vypracovať pracovný list na 

zistenie porozumenia. 
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Názov dediny pochádza 

z Arabského slova  marsà al-

ḥamāma , čo znamená "záliv 

hrdličiek". Rybárstvo sa datuje do 

obdobia španielskej nadvlády na 

Sicílii v roku 1600 a po dlhé 

obdobie to bolo dôležitým 

miestom pre lov tuniaka a obchod 

s olivovým olejom. Pozreli sme si 

staré budovy, ktoré v minulosti 

slúžili ako továrne na spracovanie 

rýb. 

   

V súčasnosti, Marzamemi je 

turistickou destináciou, pretože 

má krásnu pláž v oblasti 

Spinazza.  

 

Koniec dňa bol nádherný. Pozreli 

sme si zlatý západ slnka 

a predtým ešte dúhu na oblohe 

nad morom. Romantické 

námestie v dedinke bola naša 

posledná zastávka exkurzie so 

sprievodcom. 

 

Nakoniec sme navštívili obchod 

a kúpili nejaké suveníry. 
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Vedecká dielňa 
Hora Etna –  jej 

sopečná činnosť 

 

 

Exkurzia do 
Marzamemi – 
rýbárskej dediny a 

prístavu 

Streda, 23. február 2022  

Ráno sa žiaci stretli v triede, kde 

sa rozdelili do 2 medzinárodných 

skupín.  Mali dve zaujímavé 

tvorivé dielne. Jedna sa venovala 

gréckej mytológii a druhá sa 

venovala sopečnej činnosti 

a pôvodu sopiek. 

Literárna dielňa 
Mytus o Hephaestusovi – 
Bohovi ohňa a kováčstva 

 
Najprv žiaci pozerali krátky 
príbeh o Hephaestusovi. 
https://www.youtube.com/watch
?v=RhVkmTrt44U  
Potom sa rozdelili do dvojíc 

a spoločne vytvorili mini knihu 

podľa video-príbehu. 

 
Ich úlohou bolo vystrihnúť 

obrázky, spojiť ich s časťami 

príbehu. Potom obrázky zoradili, 

nalepili a dopísali vety. Keď bola 

kniha hotová zviazali ju stužkou. 

Cieľom aktivity bolo naučiť sa 

o spojitosti medzi gréckou 

mytológiou a históriou Sicílie cez 

literatúru, prácu s textom 

a čítanie s porozumením.  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhVkmTrt44U
https://www.youtube.com/watch?v=RhVkmTrt44U


 

 

 

 

 
Po tvorivých dielňach sme išli 

na obed a následne do 

neďalekého mesta Rosolini. 

Išli sme do kováčskej dielne  , 

aby sme si pozreli prácu 

kováča a umelca v jednej 

osobe. Prišli sme do jeho 

dielne, kde nám ukázal ako 

pracuje s ohňom a tvorí 

užitočné, ale aj umelecké 

predmety z kovu.  

 

Kováč tvaruje  a spája kusy 

kovu tak, že ich nahrieva vo 

vyhni, aby sa stal mäkký 

a tvarovateľný. Potom 

pomocou kladiva, ohýňa 

a seká kov do požadovaného 

tvar, skôr ako ochladne. 

Potom ho nahrieva opäť. 

Kováč svoje zručnosti 

používa na výrobu napr. 

kovaných brán, zábradlí, 

kusov nábytku,  ale aj 

umeleckých diel. Umelec nám 

ukázal jeho malú galériu, kde 

má umiestnené svoje 

umelecké diela. Základom 

jeho tvorby je tvar špirály. Za 

svoju prácu získal mnohé 

ocenenia, aj medzinárodné. 

art. Toto je kultúrne dedičstvo 

našich predkov. 

 
Workshop  

Sila ohňa 
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Prehliadka mesta 

Rosolini so sprievodcom 

Posledná aktivita dňa bola kultúrna 

prehliadka centra mesta Rosolini. Je 

to historické mesto v centre regiónu 

Syrakúzy. Sebastiano Nicastro, 

koordinátor talianskej školy, bol 

naším sprievodcom. Porozprával 

nám zaujímavé fakty o meste, 

navštívili sme sakrálny monument - 

Mother Church of San Giuseppe, 

ktorý sa nachádza vna hlavnom 

námestí s názvom Piazza Garibaldi 

Bol postavený v 18. a 19. storočí. 

 

 

 

 
 
 
 
Potom sme navštívili starú časť 
mesta a mestský park Parco 
Giovanni Paolo II. 
 

 
 
Park je známejší pod názvom 

"Verde a Valle". Je to veľká 

zelená plocha s malým 

jazierkom s kačkami. Tento 

park je dôležitým miestom 

stretnutí, je to miesto, kde sa 

konajú v lete festivaly, debaty, 

a iné kultúrne aktivity  na 

prilákanie turistov do mesta.  

 
 

 
Unavení, ale obohatení o nové 

vedomosti a zážitky sme sa 

vrátili do Pachina a strávili sme 

večer v našich rodinách.  Buď 

sme sa stretli s ďalšími 

spolužiakmi, alebo sme ostali 

doma a strávili chvíle 

s rodinou. 

Ostrov nám poskytol novú 

energiu do ďalšieho dňa. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Vo štvrtok sme vstávali zavčasu. 

Stretli sme sa pred školou 

a vydali sme sa na dvojhodinovú 

cestu autobusom k sopke Etna. 

Už z diaľky sme mohli sopku 

vidieť. Keď sme prišli do mesta na 

úpätí sopky, Etna nás privítala 

malou erupciou.  

 
Sprievodca nám porozprával 

mnoho zaujímavostí o sopke. 

Hora je obkolesená asi 400 

malými krátermi.  Majiteľom 

sopky Etna je cirkev mesta 

Catania. Prešli sme sa okolo 

krátera, vošli sme dnu, pozorovali 

sme lávové rieky a ich silu. 

Cestou hore sme videli domy, 

ktoré neprežili silu erupcií pre 

mnohými rokmi. Naučili sme sa 

o rôznych sfarbeniach kameňov 

okolo sopky. Zaujímavé boli 

informácie o snehu na sopke. 

V minulosti si Sicílčania 

chodievali brať sneh z Etny počas 

horúcich dní na osvieženie. 

Museli si ho kúpiť.  Zmiešali sneh 

so šťavou z citróna alebo z iného 

ovocia, a tak vznikla „granita“.  

Neskôr, sicílsky imigranti, ktorí 

odišli do Francúzska, si tam 

otvorili kaviareň a bolo to prvé 

miesto, kde sa predával sorbet 

(granita) a zarobili bohatstvo. 

Dnes je sneh na Etne zadarmo.       

                        😊 

 

Kultúrny 
a vzdelávací výlet 

na sopku Etna 
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Z Etny sme išli do najkrajšej časti 

Sicílie – mesta Taormina. 

Taormina je najznámejšia kvôli  

Gréco–Rímskemu divadlu z 2. 

storočia. 

 

 

Leží na pobreží Iónskeho mora, 

na hore Tauro. Pre šoféra to bola 

ozaj výzva vyjsť hore úzkymi 

kľukatými cestičkami až na samý 

vrchol. Z areálu divadla sa nám 

naskytol nezabudnuteľný výhľad 

na Etnu a okolie. V diaľke sme 

videli i kontinentálnu časť 

talianskej čižmy. 

 

 

Na konci dňa sme sa zastavili na 

hlavnej ulici Corso Umberto 

a kúpili sme si taliansku zmrzlinu 

a suveníry. 

 
 
 
 
 
 
 
Vďaka dobrej viditeľnosti sme 
mohli pozorovať okolie v diaľke 
- Catánsky záliv a prístav, malé 
krátery, celý región.  
Mali sme aj veselé chvíle – veľa 
fotiek sme spravili, vytvorili sme 
z lávových kameňov v kráteri 
logo projektu. Kráter sa volá 
Silvieri Crater a je vo výške 
1986m.n.m. Sprievodca nám 
ukázal dom, ktorý láva nezničila 
ale zastavila tesne za oknom. 
Pre miestnych je to ako zázrak.  
Po prehliadke sme mali obed 

v reštaurácii pri kráteri. Na 

ceste za ďalšími aktivitami nás 

Etna znova vyprevadila dvomi 

výbuchmi.   

  
Mohli sme pozorovať rozdiel 

medzi severnou a južnou časťou 

sopky. Táto exkurzia bola veľmi 

poučná. Mohli sme priamo na 

mieste vidieť, čo sme sa deň 

predtým naučili v škole 

o sopkách. 

 
 

Štvrtok, 24. február 2022  Exkurzia do Taormina 
– Theatro Romano  
(mix gréckej a rímskej 

kultúry) 



 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Súsošie zobrazujúce scénu sa 

nachádza pri prameni  

 
 

Noto 
Poobede sme odišli do mesta 

Noto, ktoré je tiež na zozname 

UNESCO. Starosta mesta nás 

privítal na radnici a oboznámil 

nás s históriou mesta a kultúrou.  

 
Prezreli sme si kostol St Corrado, 

ktorý je priamo oproti radnici. 

Sebastiano nám porozprával 

o stavbe a výzdobe kostola. Na 

jednom zobrazení 4 apoštolov je 

samotný maliar. 

 
 

 

 

V piatok sme navštívili 3 miesta, 

ktoré sú na zozname kultúrneho 

dedičstva UNESCO. Začali sme 

návštevou mesta Syrakúzy – 

mesto na brehu Syrakúzskeho 

zálivu a Iónskeho mora, známe 

pre svoju grécko-rímsku 

minulosť a vplyvy. Je to 

domovom slávneho matematika 

a inžiniera Archimeda.  

 
Navštívili sme Neapolis 

Archaeological park a Grécke 

Divadlo, ktoré je najznámejšie 

miesto v meste. V období 

antiky malo medzinárodnú 

prestíž a slávu, bola to 

najdôležitejšia stavba 

v  grécko-rímskom svete.  

 
V parku sme videli vytesané 

hroby do kameňa, a vošli sme 

i do Dionýzovho ucha (Orecchio 

di Dionisio). Je to jaskyňa 

vytesaná do vápencovej skaly 

v kopci Temenites. Skúsili sme 

ako funguje v takom priestore 

ozvena. Jaskyňa je ručne 

vytesaná do výšky 23m. Na 

stenách vidieť stopy dláta. 
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Ortigia 
Ďalším UNESCO miestom, je 

ostrov Ortigia, ktorý je s mestom 

Syrakúzy spojený mostom. 

Blízko mosta stojí socha 

Archimeda. Prišli sme na  Piazza 

del Duomo, jedno z najkrajších 

námestí na Sicílii. Katedrála je 

v jeho strede a je to úžasný 

historický dôkaz života v meste 

počas dlhých rokov.   

 

 

 

 

Potom sme navštívili fontánu 

Arethusa, zdroj pitnej vody, ktorej 

história sa datuje do obdobia 

raného gréckeho kolonializmu. 

  
Podľa legendy, nymfa Arethusa sa 

zmenila na fontánu, aby ušla pred 

Alfeom, ktorému sa zapáčila. Alfeo 

chcel byť stále s ňou tak sa zmenil 

na prameň vody. 

 

 

Piatok, 25. február 2022 

Exkurzie do miest kultúr- 
neho dedičstva UNESCO  

Syrakúzy 
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Cieľom programu vzdelávacej 

aktivity boli : 

 prezentovať kultúrne 

bohatstvo regiónu pre 

účastníkov 

 pochopiť dôležitosť ochrany 

kultúrneho dedičstva mesta 

 naučiť sa o sile ohňa 

a sopečnej energii 

 rozvíjať zodpovednosť 

a tímovú prácu účastníkov 

 prezentovať nevyhnutnosť byť 

aktívny a zodpovedný občan, 

pomáhať ochraňovať životné 

prostrednie a kultúrne 

dedičstvo 

 byť dobrým Európanom 

 

 

 

 

 

Sobota, 26. február 2022 

Čo sme sa naučili– 

spätná väzba 

Posledné ráno sme sa stretli 

opäť v škole. Naprv nám 

Sebastiano ukázal opravené 

testy o sopke, dopadli naozaj 

výborne. Veľa sme sa naučili 

a získali sme veľa bodov.   

 

 

 

 

 

Potom sme mali Kahoot kvíz, 

kde bolo 20 otázok z celého 

týždňa, čo všetko sme sa 

naučili. Na tabletoch a mobiloch 

sme odpovedali a naši žiaci boli 

najšikovnejší a skončili na 

prvom mieste.  

 

 

 

 

 

Nakoniec do stali žiaci link na 

Google formulár, aby ohodnotili 

týždeň aktivít a aj seba – čo im 

táto mobilita dala – ich pokrok.  

https://forms.gle/HJ1mdEiovE

dYyxHS7 
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Počas vzdelávacej aktivity sa 

žiaci zlepšili v nasledovných 

zručnostiach a kompetenciách: 

 komunikácia v cudzom jazyku 

 analytické myslenie 

 základné kompetencie z vedy 

a techniky 

 zmysel pre iniciatívnosť a 

podnikavosť 

 interpersonálne 

a intrapersonálne 

kompetencie 

 kultúrne povedomie a 

vyjadrovanie 

 digitálne kompetencie 

 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu 

na Ukrajine sme všetci spoločne 

vyjadrili náš nesúhlas s krivdami 

vojny a zaspievali sme pieseň  

“Imagine“ od Jonha Lennona. 

Želáme si, aby sme mohli 

budovať kamarátstva, pomáhať 

si, učiť sa navzájom, 

spolupracovať a naučiť sa 

pochopiť i tých ostatných, 

pretože sme tu jeden pre 

druhého. 

 

 

Potom riaditeľka školy rozdala 

certifikáty všetkým účastníkom 

a ich učiteľom a poďakovala za 

skvelý týždeň.  

 

Poobede mali žiaci individuálny 

program v rodinách a večer 

smesa spoločne zišli na 

rozlúčkovej večeri s rodinami, 

učiteľmi a žiakmi. 

Rozlúčková večera 
Stretli sme sa v Antico Casale 

degli Ulivi v meste Avola. Bol to 

krásny moment na oslavu 

a poďakovanie všetkým, bez 

ktorých by táto mobilita nebola 

taká úžasná a nezabudnuteľná.  

https://forms.gle/HJ1mdEiovEdYyxHS7
https://forms.gle/HJ1mdEiovEdYyxHS7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nedeľa, 27. február 2022 
 

Čas rozlúčiť sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Text: 

Alžbeta KRÚPOVÁ 

Fotografie:  

Fabrice TONDEUR 
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Ráno sa rodiny prišli rozlúčiť so 

svojimi žiakmi. Je to veľmi 

emotívny moment, no zároveň 

nám ukazuje, aké jednoduché je 

nájsť si priateľov dokonca i na 

celý život. To je ten pravý 

Erasmus duch. A preto, hoci sa 

lúčime, už teraz sa tešíme na 

ďalšiu vzdelávaciu aktivitu v ZŠ 

Andreja Sládkoviča u nás 

v Sliači, na Slovensku. 

Stretneme sa opäť v marci. 

 

 

Návšteva 2. najväčšieho mesta Sicílie – Catania  
Náš let bol až vo večerných hodinách, preto sme tento deň využili 

a odložili kufre do úschovne, aby sme si pozreli druhé najväčšie mesto 

Sicílie – Cataniu. A ozaj to stálo za to. Catania bola založená v 8. 

storočí pred Kristom Chalcidianskými Grékmi. Má veľa zaujímavých 

miest na spoznávanie. Navštívili sme niekoľko brokových kostolov 

a námestí.  Najzaujímavejšia bola katedrála (Duomo di Catania; 

Cattedrale di Sant'Agata), ktorá je rovnako na zozname kultúrneho 

dedičstva UNESCO, neskôr sme išli na strechu (kupolu) kláštora Badia 

di Saint Agata, odkiaľ sme mali super výhľad na mesto i prístav. Na 

námestí Piazza di Duomo sme si pozreli ikonu mesta – fontánu so 

slonom. Navštívili sme i námestie, kde stojí Theatro Massimo Bellini. 

 

À bientôt! 

Do skorého videnia 

Ci vediamo presto 

See you soon 


