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 Na konci dubna se uskutečnilo poslední setkání našeho dvouletého projektu Comenius/Mind 

the Gap a sice v estonském hlavním městě Tallinnu. Naši školu tentokrát reprezentovali čtyři stu-

dentky z tercie t3A, konkrétně Natálie Motyčková, Klára Plešingrová, Adéla Benešová a Adéla 

Baránková a čtyři studenti z kvarty k4A a to Ivana Taptičová, Kateřina Ondrůšková, Tomáš Kasík 

a Ondřej Štefančík za pedagogického doprovodu Mgr. Kláry Bergové, Mgr. Věry Mořické, 

Mgr. Moniky Ščerbíkové a PhDr. Veroniky Benešové. Na cestu jsme vyrazili v brzkých ranních 

hodinách mikrobusem z Hodonína, který nás odvezl na letiště do Vídně. Odtud jsme letěli 

nejdříve do lotyšského hlavního města Rigy a poté do Tallinnu. Na letišti už na nás čekaly 

hostitelské rodiny, které si studenty rozebraly a v jejichž režii byl odpolední program. 

V úterý ráno jsme se všichni sešli v aule moderně zrekonstruovaného gymnázia, kde nás přiví-

tala tamní paní ředitelka a kde se hned na úvod jednotlivé skupiny ze všech partnerských zemí 

navzájem představily. Následovala krátká lekce estonštiny pod vedením místních studentek 

a po ní prezentace jednotlivých škol a měst. Za nás předvedla prezentaci připravenou Hankou 

Špačkovou ze sexty s6A Ivka Taptičová z kvarty k4A. Do oběda v místní školní jídelně jsme ještě 

stihli shlédnout videozhodnocení předchozího projektového setkání v Székszárdu, které 

ve spolupráci se svými spolucestovateli výborně nachystala Saška Vilímková z kvarty k4A a také 

porovnat kalendáře s autorskými kresbami a fotografiemi studentů ze všech partnerských zemí, 

jejichž leitmotivem bylo téma našeho projektu, tj. vícegenerační soužití. Do našeho kalendáře jsme 

zařadili kresby a fotky Marušky Zámečníkové z t3A, Kristýny Hujňákové z k5A a Nikoly Křivové 

z 3.A. Kalendář Comenius visí v každé třídě, která se aktivně do našeho projektu zapojila, 

tj. v tercii, kvartě, kvintě, sextě, 3.A a také v kabinetě prof. Benešové a ve sborovně, kde si jej 

můžete prohlédnout. Odpoledne nás čekala společná procházka v historickém centru Tallinnu 

s průvodcem a večer program přichystaný hostitelskými rodinami. 

Středa byla vyhrazena pro celodenní výlet, ale počasí nám příliš nepřálo, od rána totiž hustě pr-

šelo a bylo velice nevlídno. I přesto jsme se však optimisticky vydali okružní jízdu autobusem 

po Tallinu se zasvěceným průvodcovským výkladem, v jejímž rámci jsme navštívili známý 

amfiteátr, kde se pravidelně konají folklorní festivaly a kde před několika lety vystoupila i naše 

paní prof. Mořická   Poté jsme dostali nabídku pokračovat v původně naplánovaném programu 

a navštívit skanzen estonských farem a hospodářských usedlostí, což znamenalo ca dvouhodino-

vou procházku v dešti a chladu. Zde je zapotřebí velmi pochválit naše české studenty, kteří jako 

jediní ze všech partnerských škol tuto nabídku (dobrovolně!) přijali a prohlídku skanzenu 

absolvovali. Posléze jsme se – více či méně promoklí a zmrzlí - připojili k ostatním účastníkům, 

kteří se mezitím ohřívali v nedalekém obchodním centru a po potřebné obědové pauze jsme se 

vydali na tallinnskou televizní věž, která by nám za slunečného počasí jistě umožnila nádherný 

výhled na celou metropoli. Takhle jsme si spíše prohlédli výstavu, která byla instalována 

ve vyhlídkovém patře, kam nás vyvezly rychlovýtahy a jejímž tématem byly technologické 

úspěchy této sympatické malé země. Věděli jste například, že Skype je estonským vynálezem? 

Během chvilkového protrhání mraků jsme pak skrz poletující sníh spíše hádali, kde v dálce by se 

mohlo nacházet moře, historické staré město, socha Rusalky apod. 



Čtvrtek byl pak opět zasvěcen pilné projektové práci ve škole. Nejdříve byly představeny 

prezentace na téma Europe/Place in the world – tu naši velmi hezky a interaktivně, tj. se zapoje-

ním publika, uváděla její autorka Kačka Ondrůšková. Poté byli studenti rozděleni do národnostně 

smíšených skupin a jejich úkolem bylo vytvořit plakát shrnující klady a příp. zápory našeho 

dvouletého projektu a vymyslet krátkou básničku na toto téma. Samozřejmostí pak byla prezen-

tace výsledků práce každé skupiny v plénu. V další části dopoledne pak přišli na řadu scénky, 

které jsme si měli předem nachystat a jejichž tématem bylo vždy téma probírané na setkání v té 

které zemi. My jsme si tedy připravili scénku na téma Škola v proměnách času, tj. v generaci 

prarodičů, rodičů a dnešních teenagerů. Scénář se paní prof. Ščerbíkové na základě brainstor-

mingu všech účastníků této expedice opravdu vydařil. Před obědem jsme ještě na chvilku zavítali 

do místní moderní a prostorné tělocvičny, kde jsme hráli volejbal (profesionálně pískaný naší paní 

prof.Mořickou), fotbal a také jsme se naučili pravidla místní oblíbené míčové hry s názvem „bram-

bora“. Na pozdní odpoledne pak byla naplánována oficiální závěrečná slavnost, kde vystoupily 

všechny partnerské školy a jejímiž diváky byly kromě studentů a učitelů i rodiče a prarodiče, kteří 

pro nás přichystali pestré pohoštění (heslo: ryba v mnoha podobách ). Našimi povedenými čísly 

v rámci koncertu byly dva folklorní tance nacvičené pod vedením zkušené prof. Mořické a vtipná 

„písnička“ s instrumentálním a pohybovým doprovodem secvičená pod vedením pana prof.Ilčíka, 

jejichž prezentace vedla některé diváky k otázce, zda jsme umělecká škola Na závěr oficiálního 

programu byly všem účastníkům předány certifikáty o účasti a poté už nastalo hromadné 

podepisování projektových triček a diskotéka. 

V pátek dopoledne jsme ještě měli čas na procházku po Tallinnu, příp. program v hostitelských 

rodinách a po obědě už nastalo loučení na letišti, tentokrát o to smutnější, že celý projekt se tímto 

setkáním završil a další případná setkání už tak budou pouze na osobní aktivitě jednotlivých 

zúčastněných. Přátelství však byla navázána, společné zážitky prožity a to je dobrý základ 

pro udržování kontaktů i v budoucnu. Vždyť svět je čím dál menší! 

Na závěr našeho projektu Comenius – Mind the Gap (MTG) mi prosím dovolte krátké shrnutí. 

Stejně jako v předchozím projektu Europe on Our Umbrella (EOU) jsme si i tentokrát ověřili, že 

účastníci projektů z naší školy jsou jejími výbornými reprezentanty – mají solidní znalosti anglič-

tiny, slušný všeobecný přehled, jsou aktivní a umí se vhodně chovat. V rámci projektu MTG 

vycestovalo na zahraniční setkání postupně 26 studentů a 8 učitelů, dohromady s předchozím 

projektem EOU je to celkem již 46 studentů a 13 učitelů (někteří i vícekrát), kteří díky grantu EU 

měli možnost zdarma získat zahraniční projektovou zkušenost. Co se týče zapojení jednotlivých 

tříd v obou dosavadních projektech, vypadá situace následovně (šk. rok 2014/2015): 

 projekt Mind the Gap  
(2013 – 2015) 

projekt Europe on Our Umbrella 
(2011 – 2013) 

tercie t3A 6 studentů - 

kvarta k4A 11 - 

kvinta k5A 5 9 

sexta s6A 2 4 

septima s7A - 4 

oktáva o8A - 3 

3.A 2 - 



 Vedení naší školy je projektům Comenius, potažmo nově Erasmus+, již dlouhodobě nakloněno 

a naše zapojení v nich podporuje. Proto jsme letos podali přihlášku do dalšího projektu (jeho téma 

– srovnávání partnerských měst z různých aspektů – je dílem paní prof. Bergové) a doufáme, že 

budeme opět úspěšní.  

PhDr. Veronika Benešová 

školní koordinátorka projektu 

Zhodnocení výjezdu do Estonska  

očima studentů 

Týdnu v Tallinu jsem se nemohla dočkat, ale když jsme doletěli na letiště, přepadla mě 

nervozita. Bála jsem se, že si se svou hostitelkou nebudu mít o čem povídat. Naštěstí hned, jak 

jsme dojeli k nim domů, ledy se prolomily. Bydlela s námi i Turka, se kterou jsem si taky sedla. 

Jsem velice vděčná své hostitelské rodině za pestrý program, který jsem si celou dobu užívala. 

Nejvíce se mi na projektu líbilo, že jsem poznala spoustu nových lidí, kteří mi přiblížili jejich 

tradice a kulturu. Odnáším nespočet nových zážitků a zkušeností. Jsem ráda, že jsem dostala šanci 

zúčastnit se tohoto projekt.  

Klára Plešingrová 

Co se mi líbilo:  

 hostitelská rodina byla velmi milá a vždy jsem měla vše, co jsem potřebovala  

 staré město Tallinnu  

 možnost seznámit se s mými vrstevníky ze zahraničí a navázat kontakt  

 možnost poznat zemi, do které bych se za normálních okolností nepodívala  

 poznat jiné kultury  

 cestování zdarma  

Ale nejvíc se mi líbilo, když mě má hostitelka vzala so jejich divadelního souboru. Nezaujal mě 

ani tak soubor jako takový, ale lidé, kteří v něm účinkovali. Nebáli se ukázat svůj charakter a byli 

velmi otevření a přijímající. Určitě měli předsudky, ale nedávali je najevo a snažili se člověka 

nejdřív poznat, než si o něm udělali svůj úsudek. Chtěla bych poznat více takovýhle lidí v mém 

životě. 

Co se mi nelíbilo:  

 letadlo  

 pršelo  

 byla zima  

Ivana Taptičová 

Pobyt v Estonsku se mi velice líbil. Zaujala mě historie města, jeho rozdělení a i to, jak obrovské 

je. Zaujal mě program vytvořený školou, ale hlavně program, který pro nás vytvořily hostující 

rodiny (Laser Game, Lanový park). 



Myslím, že na tento projekt budu vzpomínat celý život už jen díky tomu, že jsem si mohla 

výborně procvičit angličtinu, ale hlavně že jsem si našla nové přátele. 

Natálie Motyčková 

Celý projekt pro mě byl po straně angličtinářské přínosem. Seznámil jsem se se spoustou 

nových lidí a procvičil jazyk. I přesto, že jsem nebyl ubytovaný v hostitelské rodině, ale v hotelu, 

snažil jsem se využívat svoji angličtinu při návštěvách města, kde se sem tam hodila i moje 

ruština. Hotel byl blízko historického centra a tím pádem jsem měl možnost si i sám do něj vyjít a 

prohlédnout si ho. Suprový byl středeční celodonní výlet autobusem po Tallinnu. Neodradilo nás 

i nepříznivé počasí.  Na závěr projektu se nám podařilo naše vystoupení provést tak, jak jsme ho 

po celou dobu trénovali, což sklidilo velký úspěch a chválili nám to i někteří studenti z Maďarska, 

Německa, Turecka a Estonska, kteří se tohoto projektu také účastnili. Celý projekt se mi velice líbil 

a nějakého podobného se znovu rád zúčastním.  

Ondřej Štefančík 

Jsem velmi ráda, že jsem dostala možnost podívat se do Estonska s projektem Comenius. Jsem 

si jistá, že to pro nás byla skvělá zkušenost a že se nám lepší znalost angličtiny bude určitě hodit.   

Moc se mi líbil program, který pro nás měli pořadatelé nachystaný, nejvíce asi prohlídka 

po historickém centru Tallinnu. I když nám počasí moc nepřálo, nenechali jsme se odradit a šli 

jsme se podívat do skanzenu, za což jsem velmi ráda, byl rozhodně zajímavý.  

Seznámili jsme se se studenty z jiných zemí, já jsem si rozuměla hlavně s Němci. I když každý 

mluvíme jinak, bez problémů jsme se anglicky domluvili na všem, na čem jsme potřebovali.  

Moje hostitelská rodina byla velmi milá a pohostinná. S mojí ubytovatelkou Annou jsme si 

dobře rozuměly, za což jsem moc ráda.   

Celkově se mi naše návštěva Tallinnu moc líbila a doufám, že se tam někdy podívám znova.  

Adéla Benešová 

Výlet do Tallinu se mi moc líbil. Nejvíce se mi líbila prohlídka města Tallinu a taky jsem si tam 

procvičil angličtinu (hlavně ve skupinových pracích). V hotelu to bylo taky fajn, ale kdybych 

bydlel v rodině, bylo by to možná lepší, protože bych lépe poznal estonskou kulturu, jídlo a 

zvyky. Jsem rád, že jsem dostal příležitost se tohoto projektu zúčastnit. 

Tomáš Kasík 

 tradiční jídlo 

 navázání nových kontaktů – přátelé z jiných zemí 

 možnost nakupovat 

 poznání nové kultury 

 pobyt byl moc krátký 

 super paní profesorky 

 poznání nového města – Tallinnu 

Kateřina Ondrůšková 



  



  



 

 


