
Článek do regionálního tisku „ Karvinsko“ 

 

Spolupráce pokračuje 

Naše Základní škola U Lesa v Karviné- Ráji, podobně jako základní škola sp5 ve Wodzislawi 
Slezském, se kterou spolupracujeme již několik let, je školou základní s integrací žáků 
handicapovaných. Vzájemná spolupráce obou škol byla postavena na vzájemném poznávání a 
porozumění žáků a učitelů, našich kultur, měst, národních tradic, také na výměně zkušeností s 
prací s dětmi zdravými a handicapovanými. Po zdárném průběhu prvního projektu v rámci 
Operačního programu pro příhraniční spolupráci 2007 – 2013 Euroregionu Těšínské Slezsko 
pod názvem „Přátelství bez bariér ve sjednocené Evropě“ jsme napsali další projekt pod 
názvem „Voda náš společný mezinárodní poklad“, jenž máme schválený a dotovaný částkou 
…………….EURO. Cílem projektu je další prohlubování a poznávání jednotlivých příhraničních 
regionů a obou krajů. Jeho prvořadým cílem je voda jako zdroj našeho života, který bude 
probíhat v roce 2010. Bude uskutečněno celkem 8 akcí, 4 setkání na straně Polska a 4 na straně 
české. Každá škola zorganizuje 2 pracovní setkání a 2 poznávací výjezdy. Žáci v rámci 
společných úkolů a rovněž v průběhu výjezdů, budou poznávat různá zákoutí euroregionu a 
získají široké zkušenosti a znalosti o vodách a tocích naší planety Země. Poznají a seznámí se s 
ohrožením životního prostředí a formami ochrany životního prostředí se zaměřením na vodu  
jako zdroje největšího bohatství  Země. V průběhu praktických úkolů se seznámí s metodami 
zkoumání znečištěných vod, způsoby jejich čištění a také šetřením vody jak v přírodě, tak v 
domácnostech a organizacích. V průběhu jednotlivých výjezdu se seznámí s jednotlivými 
euroregiony. Přímo v terénu se seznámí s vodními toky regionu / studánky, potoky, řeky, 
přehrady , léčivé prameny atd.  Poznají nádheru a krásu přírodního bohatství našich nížin i hor, 
také faunu a flóru. 

Hlavním cílem projektu je probuzení nadnárodní svědomitosti o společnou ochranu 
životního prostředí a hlavně její ochrany. Tomuto bude sloužit široká ekologická výuka žáků 
obou škol, tak aby ji mohli dále rozvíjet ve svém každodenním životě. Rovněž v průběhu 
společných setkání budou probíhat dílčí tématické  úkoly spojené se zkoumáním vod, využití 
vody ke sportovním a volnočasových účelům, nauce, léčebným kůrám, výrobě elektřiny. V 
průběhu setkání žáci také výtvarně ztvární vodu v různých podobách. 

Projekt je zaměřen pro žáky dvou rovnocenných škol, pro děti stejné věkové kategorie ve 
věku 6 -12 let, rovněž pro učitele. Protože obě školy navštěvují také žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami a autismem i oni jsou do projektu zapojeni. Do jednotlivých činností a 
akcí se zapojí rovněž rodiče a pracovníci společenských a odborných institucí. 

Náplň jednotlivých akcí je následující: 

1. setkání – 20.1.2010 pracovní v PL Wodzislawi , proběhne zde  přednáška o ŽP Polska o 
ochraně vody a jejím významu pro člověka, příčiny znečištění vody.Pracovní skupiny budou 
pracovat s multimediální technikou s využitím internetu a interaktivní ch tabulí. Dále zhlédnou 
elektrárnu v Rybníku. 

2. setkání -  24. - 26.3.2010 /3 dny/. Prohlídka lázní Darkov, Rehabilitačního ústavu v 
Karviné-Hranicích, přednáška o léčivé vodě a jejich důsledcích. Prohlídka vodní přehrady 
Těrlicko a Žermanice. Odebírání vzorků vody. Výjezd a prohlídka Evropské rarity vodní nádrže 
Dlouhé Stráně s přednáškou. 

3. setkání  - 20. -  22.4.2010/ 3 dny/.  Výjezd do Opole - odebírání vzorků vody z řek Olza, 
Ratiboř,  Kiedžierne Kožlu. Opolská univerzita, výuka a průzkum znečištění vod-praktický 
nácvik, práce v laboratoři.Prohlídka přírodní rezervace, skanzenu, ZOO, univerzity a města. 



4. setkání -  18. – 20.5.2010 / 3 dny/. Výjezd do Ustronie - seznámení se s přírodou 
regionu,pramen řeky Wisly, exkurze - výroba minerální vody w Zywcu, návštěva přehrady a 
vodní elektrárny,sportovní hry v bazénu, kreslení a malování přírody. Výtvarné práce s využitím 
přírodních materiálů, vypracovávání slovníků. 

5. setkání -  30.9. - 2.10.2010 / 3 dny/  - Výjezd do Beskyd - Ski centrum Mosty u Jablunkova, 
Dolní Lomná, návštěva přírodní rezervace Mionší, návštěva Jarmarku v Dolní Lomné, čištění 
studánek v okolí Hrčavy, přednáška o ŽP Beskydy, seznámení s faunou a flórou lokality. 
Výtvarné práce z okolí, návštěva bazénu v Bystřici. 
6. setkání  -  19.10.2010 v Karviné, odebírání vzorků vody z Olše, ekologické dílny-práce s atlasy 
a mapami., laboratorní hodnocení vody. Zpracovávání získaných poznatků a závěrečných 
prezentací.  
7. setkání  -  10.11.2010 ve Wodzislawi  - vyhodnocení získaných poznatků a jejich porovnávání, 
zodpovězeni testů, jenž zjistí znalosti o získaných vědomostech a dovednostech,propagace 
výstupu jednotlivých pracovních skupin na interaktivní tabuli,samostatná prezentace. 
8. setkání  - 2.12.2010  v Karviné, závěrečné zhodnocení celého projektu, multimediální 
prezentace dětí a fotografické a výtvarné výstavy z projektu. 

 

 

 Těšíme se na tento projekt a chtěli bychom touto cestou poděkovat  odboru školství a 
kultury magistrátu Městu Karviná za  finanční podporu, která nám pomůže k zdárnému 
průběhu výše uvedeného projektu. 

Věříme, že tento projekt bude přínosem nejen pro naše žáky, ale i pro širokou veřejnost. Pokud 
chceme chránit naše životní prostředí, musíme začít ve školách právě od těch nejmenších, aby 
se ochrana životního prostředí stala součástí jejich každodenního života. 

 


