
Článek do tisku  „ Spolupráce příhraničních škol“ 

  Základní škola Karviná – Ráj, U Lesa 713,spolupracuje s polskou školou Sp 5 Wodzislaw již 5 let. 
Společně  uskutečnili již dva mezinárodní projekty v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko,a to:“ Přátelství 
bez bariér ve sjednocené Evropě“ a „ Voda náš mezinárodní poklad“/ viz. webové stránky 

www.ulesakarvina.cz- Spolupráce s PL/ 

 Podobně jako naše Základní škola Karviná je škola z Wodzislawi také školou s integrací tělesně 
postižených dětí a autismem. Spolupráce je založena na vzájemném soužití dětí, učitelů a také na výměně 
zkušenosti v práci s dětmi zdravými i handicapovanými.Snažíme se sjednotit handicapované děti PL a 
CZ.Žáci  škol se nadále setkávají na společných akcích 2 až 3 x ročně. Jde o  výtvarné, pěvecké a sportovní 
akce, které probíhají, jak ve Wodzislawi tak v Karviné. 

 V letošním roce jsme požádali o grant  na další  spolupráci s PL školou Nadaci OKD. Projekt byl 
schválen pod názvem „ Přátelství bez bariér“ a podpořen 50 000 Kč. V rámci výše uvedeného grantu 
budou uskutečněny dvě společné akce. Jedna sportovní a druhá kulturní. 

První „ Malý olympionik“ proběhla 24.září 2012.  Jednalo se o sportovní akci,kdy si žáci zasoutěžili v 
lehkoatletických disciplínách / skoku do dálky,hodu kriketovým míčkem, běhu na 50m/a kolektivních hrách / 
vybíjená, kopaná, košíková a  florbalu/.Také naši handicapovaní žáci obou škol si zasportovali v netradičních 
disciplínách - hod na cíl, hra na branku, chůze na žabkách, běh s asistentem,chytání rybiček, hod kruhem na 
cíl ad....Soutěžili žáci stejných věkových kategorií z 3. až. 7. tříd. Vítězové jednotlivých disciplín a kategorií 
byli odměněni diplomem a věcnou odměnou, které byly zakoupeny z finanční dotace Nadace OKD.Akce 
peroběhla za příjemného počasí a ve velmi přátelské atmosféře. Žáci se již vzájemně znají a částečně umí 
již své jazyky. 

Na akci s námi spolupracovali: veřejně prospěšná organizace Dobrodiní, vedení Szkoly podstawowej z 
Wodzislawi nr.5, dále ČČK Karviná a rodiče žáků.Touto cestou  bychom včetně Nadace OKD rádi poděkovali 
za uskutečnění akcí a jejich další rozvoj. 

Naším cílem je rozvíjet vztah ke sportu a sportovnímu soutěžení. Přesvědčit děti, že sedět u počítače není 
pro ně prioritou,že sportem posilují nejen své zdraví,ale také vědomí a zdravou soutěživost.Naučit je hře fair 
play. Formou her, sportu a vzájemným setkáváním bychom rádi dosáhli toho,aby se  děti handicapované 
zapojily do činností se zdravými dětmi a tak došlo k odbourávání sociálních bariér.Prostřednictvím takových 
projektů  připravujeme děti na  život ve sjednocené Evropě. Při společné práci nejlépe poznávají vše 
společné oběma národům, žijícím již léta v těsné blízkosti.Současně pochopí odlišnosti, které nás nebudou 
rozdělovat, ale rozšíří naše vnímání světa. Chceme, aby projekty překlenuly vzdálenost na cestě k 
pochopení člověka druhého.  
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