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Dne 17. února jsme vyjeli téměř na tříhodinovou cestu, kterou znepříjemňovaly dozvuky sněhové kalamity. 

Naším cílem bylo město Dzierzonow v Polsku, kde se nachází partnerská škola Zespol Szkol Nr 1, na které 

se odehrávala konference, jejíž náplní bylo téma „Efektivní využití multimediální techniky v cizích 

jazycích“. 

 

Po příjezdu a přivítání s polskými kolegy jsme se odebrali do auly školy, kde se konala konference, na které 

byli přítomni zástupci města, vedení školy, polští učitelé a žáci. Konferencí provázela mgr A. Blaszczuk a 

její program byl rozdělen do několika částí. V první části zaznělo několik proslovů, kterých se ujali 

zastupitelé města, polské a naší školy. Dále vystoupili učitelé, kteří přispěli svými referáty do sborníku. Na 

závěr přednesli svoji prezentaci dva polští žáci – účastníci projektu, kteří hovořili o pobytu na naší škole. 

V průběhu konference jsme shlédli několik prezentací, jejichž tématem byla buď výuka cizích jazyků, nebo 

to byla konkrétní videa s česko-polskými konverzačními situacemi, která byla natočena při práci 

v jazykových učebnách. 

 

Po skončení konference následoval oběd, po kterém jsme se ještě vrátili do školy, kde nám polský pan 

ředitel ukázal nově vybudované učebny společenských věd a mechatroniky. Následovala hodinová 

panelová diskuze o multimediální výuce jazyků v našich školách.  

A jelikož počasí nepřálo delší procházce po městě, přesunula se naše výprava do restaurace hotelu, kde 

jsme čekali na závěrečné večerní zakončení, které začalo v pět hodin odpoledne.  Zúčastnili se ho polští 

učitelé, s nimiž jsme slavnostně povečeřeli a poté se společně příjemně bavili. Kolem osmé hodiny večer 

jsme se začali se všemi loučit a po nezbytném společném focení jsme se vydali na cestu domů.  
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