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CESTOVNÍ  ZPRÁVA  

Spolupráce středních škol při praktických dovednostech žáků    CZ.3.22/3.3.02/11.02818 

Datum cesty: Sportovní den žáku v partnerské škole dne 4. 6. 2013 

Místo konání:  Zespół Szkół Nr1 Dzierżóniow 

Účastníci:  Bc. M. Lédl, Mgr. H. Otava, Mgr. M. Martincová, J. Minář, M. Hajnovičová a 

žáci naší školy 

 

Dne 4. června 2013 se uskutečnil jednodenní „Sportovní den“ našich žáků 

v partnerské škole  ZS Nr1 Dzierżoniwie s pedagogickým doprovodem v rámci projektu. Na 

programu této stáže bylo sehrát sportovní utkání děvčat ve volejbale a chlapců ve fotbale. 

Dále prohlídka školy, seznámení se s obory, které se na škole vyučují, rozšířit komunikaci 

v polském jazyce.  Prohlídka historické části města v doprovodu polských učitelů a žáků. 

 Po příjezdu do partnerské školy nás mile přivítal pan ředitel v aule školy. Zhlédli jsme 

naučný film, o městě Dzierżoniowie  a historickém  okolí, o škole a učebních oborech, které 

se na této škole vyučují – vše v polštině, ale s českými titulky. K tomu dostali žáci naší školy 

malé občerstvení. Po zhlédnutí těchto filmů jsme se rozdělili do čtyř skupin a následovala 

prohlídka odborných a jazykových učeben. Učitelé a žáci se nám pochlubili nově 

zrekonstruovanou tělocvičnou, ve které proběhl zápas ve volejbale mezi smíšeným mužstvem 

z  Lanškrouna a mužstvem chlapců z Dzierżoniówa. Bohužel naše družstvo prohrálo.  

Po sportovním utkání  všechna družstva obdržela drobné ceny a upomínkové medaile. 

Po sportovním výkonu nás čekal výborný oběd ve školní jídelně. Po obědě následovala  

prohlídka historického centra města, s podrobným výkladem. Naši žáci si velmi brzo našli 

nové přátelé mezi žáky partnerské školy a nastala čilá komunikace jak v polském tak i 

v českém jazyce. Mezi mladými lidmi se tímto navázaly nové neformální vztahy a přátelství, 

které se zapíší do jejich vědomí. 

Celý den bylo pošmourné počasí a příjemné odpoledne strašně rychle uteklo, a už tu 

byl čas na večeři a odjezd do Lanškrouna. Akce se zúčastnilo 36  žáků a žákyň naší školy, za 

doprovodu 5 pedagogických pracovníků. 

Díky projektu, který se týká vzájemné výměny žáků a pedagogických pracovníků 

obou škol, jehož pozitivní cílem je vzdělávaní v teoretických i praktických dovedností ve 

výuce, ale i komunikovat v polském a českém jazyce, jak pro žáky tak i pedagogy. 

 

 

V Lanškrouně  10. 6.  2013    

     Bc. Milan Lédl  

Mgr. Hynek Otava  

Mgr. Marcela Martincová 

Jan Minář 

Miroslava Hajnovičová 

      


