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CeŠtí d po|ští Žóci budoU Spo|ečnč poznóVat přírodu d trad]ce
Projekt se zaměří na tři ob|asti, které jsou V současnosti
Velmidů|ežité' Jedná se o poznáVánítradic a z\ryků, pozná'
Vání přírody a environrnentá|ní Výchovu' T}to ob|asti pro-

zkoLlmajížáci i učite|é Všech ško| prostřednictvÍm realizace
zajímavých aktivit V průběhu ce|ého projektu od září 2010
do edna 2012.

Projektje rěaIizován v rámci operačního proqramu Přeshra'
niční spolupráce ceská repub|ikó - Po|ská repub|ika'

Do projektu s přírodou a tradicemi spo|ečně jsou zapojenY
třiškolyz hranického regionLl. U pří|ežitosti za hájen í realiza-
ce projektu jsme se zástupci ško| udě|a]i ma|ou anketu

^ 
tonu, cood p-ojeklu oče\áVajía.a Co setěš,'

Ankety se zúčastni|i ]v]gr. Tomáš Navrátil, ředite| zák|adní
ško|y Bě]otín, lvgr larosjav Běčák, ředitel zák|adnÍ ško|y
Hustopeče nad BečVou a l,lgr. Jiřílofdán, Zástupce ředitelky
zák|adníškoIy střítež nad Ludinou'

otázka č. 1:

Je projekt s přírodou a tradicerni spo ečně Váš prvnímez.
národnÍprojekt, čijiž máte s nad ná rod ní spo|u prácí Zkuše.
nosti, případně rnáte zah ra n ičn í partne rskou ško u?

zŠ střítež n.L.I Ano, tento projektje naší první zkušeností
na polí mezinárodní spo|upráce ško| a V současné době
nemámeanižádnou za hra niční pa rtnerskou škoIu'

zš Hustopeče n.B.: Projekt
s přÍrodou a tradicemi spo.
Iečně je náš prVní mezinárod.
ní projekt, znamená to tedy,
že s nadnárodními projekty
a spo|uprací nemáme žádné
zkušenosti, ajsme tedyV této
obIasti spoIupráce naprost'i
mi nováčky a prozatím i bez
zah ran ičn í partnerské ško]ý

zš Bě|otín: Po de|ší době se opět vracíme k .ozsáhlejši
a ktivn í mezinárod ní spo|upráci. Naše obec má dVě partner-
ské obce V Německu, na úrovni ško|ství se Však aktivita
takového rozsahu nerea|izuje' Překážkou vzájernných
setkávání jako V tomto projektu je především Vzdá|enost
parlnerských obLíd ld<é lrocl.u,ja4kova barié|a'

otázka č' 2:

Co od projekt! s přírodou a tradicemi společně očekáVáte,
jaké bLldou h|avnípřínosy projektt] proVašiško u?

zš střítež n.L.| Te|rto projekt byl pro nás atraktivní už od
počátku, a to h|avně proto, že ško|ý které se do něj zapoji|y
na české i po|ské straně jsou také ',Vesnické'' a jsou nám
tedy b|ízké i svol] velikostí
a počtem žáků. Víme tedy.
že jim můžeme být rovno.
cennym parlnerem a mame
jim co nabídnout. H|avní
přínos Vidím v získání prv.
ních zkušeností s takov'ými
projekty, které budeme mod
zhodnotit v budoucnu, ale
především nás |áká možnost
bIižšího poznání našich
sousedů, Vrstevníků, jejich
trad ic zvyklostí a zázemí.

zš Hustopeče n.B': H|avnírn cí|em je seznámjt žáky
s rnístnímitradicemia kultLlrou obou regionů' Do projektu
jsou zapojen i kromě žáků partnerských ško| i jejich pedago.
gové, vedení ško| a široká Veřejnost' Běhern výměnných
stáží získají žáci nové poznatky i zkušenosti' Prolekt se
sk|ádá z cí|eně zaměřených
aktivit, kde se účastnÍci
seznamují s ku turoL] sou-
sedního regionu, a tím se
vzájemně obohacljí o místní
tradice, zlyky a obyČeje' Je
to i Ve|ká pří|ežitost k navá'
zání nových osobních kon.
taktů mezi pedagogickými
pracovníky a obohacení se
novými nápady při \^y'měně
profesních zkušenostÍ'

zš Bě|otín: Vzhledem k Ve|kému množství Vzájemných
setkání vidím obrovskou pří|ežitost k navéZání úzkých
Vztahů mezi žáky a kantory z českých a po|ských škol, a|e
také užší spo|upráci Venkovských ško| V regionu. Každé
takové setkání nám může dát nový irnpu|z, nové nápady
a také nové přáte|e'


